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УКРАЇНСЬКА ПРЕСА НА ОКРАЇНАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ  
ЯК ЧИННИК ВІДСТОЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСТВА

Іван Крупський
Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна
e-mail: ikrupskyy@ukr.net
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У статті досліджується розгалуження української преси, що видавалася за межами 
України на окраїнах Російської імперії, акцентується увага на її ролі в консолідації укра-
їнської нації, розвінчується антиукраїнська політика російських урядових кіл – і само-
державства, і радянської влади – супроти національного самоствердження українства, 
відзначається роль української преси у протидії московській маніпулятивній пропаганді.

Ключові слова: українська преса за межами України, роль преси у пропаганді укра-
їнської мови, національна ідея, російська пропаганда.

1. Постановка проблеми. Ще з ХVІІ–ХVІІІ ст., через різні соціально-політичні 
обставини, чимало українців полишало свій край і оселялося поза Україною, зде-
більшого на окраїнах Російської імперії або й за її межами. Зокрема, чимало укра-
їнців проживало на Північному Кавказі, в Амурському краї, на Кубані, Далекому 
Сході, не кажучи вже про Петербург чи Москву. 

Діяльність громад, що виникли в Україні у другій половині ХІХ ст. і присвяти-
ли себе передовсім національно-просвітницькій роботі, знайшла відгук і на тих зем-
лях поза Україною, де компактно жили українці. Коли ж в Україні почала поширю-
ватися реакція, український рух зосереджується головно в Петербурзі. Тут вихідці з 
України починають друкувати українські книжки, а на сторінках деяких російських 
часописів з’являються статті, присвячені українській справі. Зрештою, на початку 
1860 р. у Петербурзі виходить друком (двома виданнями) альманах «Хата», а невдов-
зі журнал «Основа», до чого особливо прилучилися П. Куліш, М. Костомаров, В. Бі-
лозерський та інші. Однак вік цієї преси був недовгим: лише з 1906 р. цю прогалину 
заповнили інші видання. Зокрема, в Москві світ побачили декілька українських ча-
сописів. І хоча доля цих видань була схожою до долі попередників, однак вони закла-
ли фундамент для становлення української преси й в інших місцях, де проживали 
українці. Однак досі ця преса залишалася поза увагою українських дослідників. 
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2. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українська преса, яка виходила 
поза межами України, не мала великих накладів і здебільшого припиняла своє існу-
вання протягом кількох місяців. Це одна з причин того, що вона не стала об’єктом 
зацікавлення науковців. Окрім цього, немає єдиного компактного місця її збережен-
ня, що утруднює знайомство з нею. Тому цінними залишаються дослідження укра-
їнських вчених, праці яких присвячені просвітнім чи культурним аспектам життя 
української діаспори. І в цих працях частково можна знайти посилання на ті чи інші 
періодичні видання. Особливо актуальними залишаються дослідження українських 
діаспорних учених або праці, що були видані в перші роки радянської влади в Укра-
їні. Серед них, наприклад, статті Л. Биковського1, К. Вечерницького2, В. Дорошен-
ка3, монографія А. Животка4 та ін. Тому для розкриття теми статті ми максимально 
використали матеріали архівів й рукописних фондів бібліотек України: Інституту 
рукописів Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського та Центрального 
державного архіву вищих органів влади та управління України.

3. Методологічна основа дослідження. Концепція статті розкривається за до-
помогою загальнонаукових методів: аналізу і синтезу (при вивченні історичних дже-
рел і літератури), контент-аналізу (для дослідження тематики газетно-журнальних 
публікацій), типологізації (для дослідження структури, форм і напрямків діяльності 
періодичних видань); конкретно-історичних методів: хронологічного (для хроноло-
гізації історичних подій); історико-порівняльного (для зіставлення і розмежування 
процесів, що відбувались в Україні та за її межами у визначений період); міждисци-
плінарних методів: статистичного (для обґрунтування кількісних показників); дже-
релознавчих методів пошуку, відбору та критики джерел.

4. Виклад основного матеріалу дослідження. Під впливом подій в Україні 
український національний дух пробуджувався не лише у великих містах Російської 
імперії, а й на її околицях, як, наприклад, на Далекому Сході, де ще 1905 р. виселенці 
з України заснували у Благовіщенську Український клуб, почали передплачували з 
материкової України українські часописи та твори красного письменства. 

На початку 1910 р. на Далекий Схід прибув лікар Гаєвський, який привіз із со-
бою велику бібліотеку українських книг і передплатив більш як на 300 рублів різних 
українських видань5. Це дало новий імпульс розвиткові українського руху6: у Вла-
дивостоці, наприклад, була створена культурно-просвітницька організація «Товари-
ство народних читалень», що існувало без жодної підтримки з боку держави. 

Щоб краще орієнтуватися в подіях, що відбувалися в Україні, правління то-
вариства звернулося до редакцій українських часописів з проханням посприяти у 
пільговій передплаті українських газет і журналів7. Однак, оскільки на це звернен-

1 Биковський, Л. (1918), «Українська преса на Закавказзі в 1917 р.», Боротьба, 1918, 7 квіт. 
2 Вечерницький, К. (1917), «Українська преса», Книгарь, 1917, № 2, с. 76-79.
3 Дорошенко, В. (1914), «Українська преса», Ілюстрований календар Товариства «Просвіта» на 

звичайний рік 1914, Львів, 1914, 136 с.
4 Животко, А. (1943), «Подонь (Українська Вороніжчина) в культурному житті України», Прага, 

1943, 87 с. 
5 Інститут рукописів Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського. Листування з 

редакціями різних часописів, ф. 152, спр. 31, арк.1. 
6 Там само, арк. 1. 
7 Там само, ф. 226, спр. 38, арк.1. 
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ня ніхто не відгукнувся, було ухвалено налагодити видання свого часопису. Так 
30 квітня 1917 р. у Владивостоці вийшло перше число тижневика «Українець на Зе-
леному Клині», у вступній статті якого «Од редакції-видавництва» було зазначено: 
«Починаючи друкування українського слова задля того, щоб розходилося воно ши-
рше межи наших людей, посівших Зелений Клин і далі, видавництво наважилося се 
робити, коли виявилося, що московські тутешні дневники зволікають містити укра-
їнські писання і не годяться дати їм яке стале і почесне пристановище, а проте настав 
для України чи не слушний час, за який мріяли наші люди з давніх-давен: підвестися 
і увихнутися з під кормиги московського уряду.., глушачого місцеві культури і воль-
ності, одродитися в цивілізовану, вільну, багату і народню Україну – се праця, до 
якої щиро стає «Українець на Зеленому Клині». 

Із перших чисел редакція широко інформувала про політичне життя українців 
на своїй історичній батьківщині, для чого запровадила рубрику «Голос з України», 
викривала підступи місцевих українофобів, у рубриці «Місцеве українське життя» 
розповідала про пробудження українців Зеленого Клину до політичного життя. Зо-
крема, 7 травня 1917 р. інформувала про те, що більше тисячі українців Владивосто-
ка об’єдналися в громаду, де обрали Раду, хоча цьому перешкоджали більшовики і 
члени «Союза свободной России». 

Редакція «Українця на Зеленому Клині» намагалася оперативно відгукуватися 
на всі злободенні питання. Приміром, вона передрукувала із «Нової Ради» – часо-
пису, що видавався в Києві, заклик селян із с. Кибинці Миргородського повіту Пол-
тавської губернії про допомогу українській армії, а в редакційній статті «Держава 
загибає, рятуйте її» (1917, 14 трав.) закликала своїх читачів підтримати почин братів 
з України, роз’яснила значення утворення національного фонду для молодої держа-
ви і висловилася за його організацію у Владивостоці. У багатьох публікаціях газета 
розповідала про підтримку Центральній Раді. Зокрема, в замітці редактора газети 
Д. Боровика «Квитанція № 1392» (1917, 3 верес.) повідомлялося про те, що 14 серп-
ня 1917 р. Центральна Рада отримала від редакції часопису «Українець на Зеленому 
Клині» 205 рублів, які пожертвували читачі газети. 

Тобто редакція не лише підтримувала почини, які народжувалися в Україні, а й 
сама ставала ініціатором добрих справ. Зокрема, 4 червня 1917 р. ціла перша шпальта 
газети була розверстана у формі плаката і вийшла під великою «шапкою» «Пере-
яславський трактат». В одному з пунктів цієї публікації зазначалося, що, згідно з 
Переяславським договором, Україна повинна була мати «своє власне військо, як го-
родове, так і запорозьке». Тому в інших публікаціях редакція звертається до проблем 
створення української армії. 14 червня 1917 р. у замітці, надрукованій під рубрикою 
«Місцеве українське життя», повідомлялося про те, що українська громада у Вла-
дивостоці на загальних зборах обговорювала питання про створення українського 
війська на Зеленому Клині, де «осіла людність українська числом мало не ¾ од всіх 
людей в цьому краї», і закликала «боронити нову українську землю так, як мають 
боронити стару прадідівську Україну…» 

Проти організації українського війська різко виступили і російські шовіністи, і 
більшовики, вважаючи, що «організація українських військових загонів в Сибірі і на 
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Далекому Сході послабить сили революційної Росії»8. Та це не зупинило патріотів: 
22 червня 1917 р. редакція опублікувала звіт із українського віча, на яке прийшли 
вояки із портретом Тараса Шевченка і плакатом «Вільна Україна з рідним військом». 
І хоча деякі оратори пробували заперечити доцільність створення української армії, 
все ж більшість промовців висловилася за негайне формування збройних україн-
ських загонів. Однак на другий день нарада Рад робітничих і солдатських депутатів, 
ядро якої становили більшовики, осудила спроби організації українських військових 
частин і заборонила будь-яку діяльність в цьому напрямі.

Послідовно вести національно-виховну роботу редакція не могла, оскільки, 
хоча газета і була задумана як тижневик, видавалася нерегулярно, як зазначалося в 
статті «Од видавництва» (1917, 27 серп.) – «поневірялося українське слово в приймах 
по російсько-московських друкарнях, терпіло тяжку скруту, «неначе човен в синім 
морі – то вирина, то потопа…»

Із зміцненням влади більшовиків, які демагогічно проголошували свободу сло-
ва, для редакції настали важкі часи і 24 грудня 1917 р. на 20 числі вихід газети при-
пинився. Лише за рік – у 1918 р. – світ побачили нові часописи – «Щире слово» та 
«Громадська думка». Однак воєнні події також незабаром призвели до їх закриття. 

Створення УНР знайшло широкий відгомін і серед українців, які знаходилися 
на Закавказзі. У Батумі українці організувалися в свою громаду й висловили цілко-
виту підтримку Центральній Раді як «єдиній виразниці домагань українського наро-
ду»9. Однак плідній роботі громади перешкоджав брак українських часописів. Тому, 
наприклад, українська громада м. Трапезунда звернулася з листом до Центральної 
Ради з проханням посприяти в отриманні газет «Нова Рада», «Робітнича газета», 
«Народна воля», «Промінь», «Шлях»10. 

Звичайно, українці Закавказзя все-таки налагодили видання своєї преси, однак 
це були мізерні наклади лише кількох чисел. Наприклад, з квітня 1917 р. в Трапе-
зунді почали видавати тижневик «Вісти української громади у м. Трапезунді», який 
планувалося, після проведення Першого українського військового з’їзду Кавказько-
го фронту, перетворити на щоденник під назвою «Вісти Першого українського вій-
ськового з’їзду Кавказького фронту у м. Трапезунді». Однак вийшло лише 5 чисел 
під такою назвою, бо видавці, згідно з рішенням з’їзду, переїхали до Тифлісу, де 
планувалося організувати нове видання, але воно на світ так і не з’явилося. 

Водночас у другій половині квітня 1917 р. в Тифлісі була організована українська 
громада, а вже 5 травня світ побачив часопис «Українські вісті Закавказзя». Вийшло 
два числа – на перешкоді стали технічні труднощі – не було де друкувати газету.

Видавалися українські часописи у Воронежі – «Праця та воля», «Інтернаціо-
наліст»; у Благовіщенську – «Українська Амурська справа»; у Харбіні – «Засів»; у 
Хабаровську – «Ранок». Однак їхній рівень був аматорським, тематичний діапазон 
публікацій – доволі куцим, не радувало й мовностилістичне оформлення публіка-
цій. Тому суттєвого значення в житті українських громад ці часописи не мали.

8 Центральний державний архів Вищих органів влади і управління України, Матеріали редакцій 
військових часописів, листування з Центральною Радою, урядові розпорядження, ф. 4465, оп. 1, 
спр. 456, арк. 5. 

9 Центральний державний архів Вищих органів влади і управління України, Фонд Центральної 
Ради, ф. 1115, оп. 1, спр. 92, арк. 3. 

10 Там само, арк. 8.
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До 1917 р. української преси на Кубані не було, хоча були спроби її заснувати. 
І тому українці використовували сторінки російської преси – зокрема гумористич-
ного часопису «Кубанец», в якому з осені 1911 р. і майже до кінця 1912 р. був укра-
їнський відділ. 

1914 р. замітки українською мовою публікувала газета «Кубанский край», що 
виходила у Катеринославі. Також 1917 р. в Катеринодарі вийшло кілька чисел укра-
їнського тижневика «Чорноморец», в Новоросійську – газети «Чорноморська рада». 
Та найпомітнішим явищем в житті українців Кубані було налагодження випуску що-
денної газети «Чорноморський українець», перше число якого побачило світ в Ново-
російську у вересні 1918 р. за редакцією О. Досвітнього.

У цей час більшовики поступово зміцнювали свої позиції. Щоб ліквідувати 
національну свідомість українців вони почали практикувати старі царські засоби 
нівелювання – масові переселення людей з Півночі на Південь і навпаки. При цьому 
надавалися всілякі пільги тим росіянам, які бажали переселитися в Україну, на Дон, 
Кубань, Чорноморщину. Тому редакції доводилося розвінчувати суть цієї політики. 
Про це, наприклад, йшлося в статті Аенка «Культура і національність українців, мо-
скалів і поляків» (1918, 19 верес.), в редакційній кореспонденції «Проти України» 
(1918, 4 жовт.), в добірках заміток «З місцевого життя» (1918, 4 жовт.) тощо. У корес-
понденції Г. Нашого «Через що Україна мусила відрізнитися (вочевидь, автор мав на 
увазі «відділитися». – І. К.) від Росії» (1918, 6 жовт.) чітко зазначалося: «Як Микола 
ІІ, так і Керенський, і Ленін б’ються між себе за те, щоб сісти зверху» і вказувалося 
на потребу закінчити війну, відділитися від Росії, а «коли Росія хоче воювати – нехай 
б’ється у себе вдома». 

Редакція «Чорноморського українця» не лише прилучала українців до політич-
ного життя, а й закликала підтримати Центральну Раду, показувала справжню мету 
більшовиків. Зокрема, у кореспонденції І. Пимоненка «Временное сибирское прави-
тельство і українці» (1918, 21 верес.) було зазначено, що члени Сибірської Ради солдат-
ських і робітничих депутатів не визнають самостійності України і при цьому диву-
ються, чому українці не хочуть служити у війську, яке «визволяє Україну від німців», 
кепкують з ІV Універсалу Центральної Ради, вважаючи, що «Україна – часть Росії». 

У кількох числах реакція подала «Повільний словничок більш рідких україн-
ських слів по московськи», надрукувала поему С. Руданського «Мазепа», яку за-
боронив російський уряд, у відділі «Бібліографія» помістила рецензію на книжку 
І. Кащенка «Історія Запорожжа». Отже, свою діяльність редакція спрямовувала на 
пробудження політичного життя серед українців краю, закликала їх до єдності. 
І хоча в листопаді 1918 р. видання газети припинилося, все-таки її діяльність мала 
позитивний вплив на українців. Під впливом часопису, наприклад, «Зібрання гро-
мади та громадянок села Уеленки на Кубані одностайно ухвалило відкрити філію 
Армавірської Просвіти і висловило підтримку урядові УНР як виразникові бажань 
українського народу»11. В іншому документі стверджувалося, що під впливом укра-
їнської преси «орієнтація кубанців рішуче українська. Під осінь заведено на Кубані 
32 українські вищі початкові школи. Літом в Єйську відбулися курси вчителів… По-
чувається величезний брак інтелігентних сил… Кубань не визнала й верховного пра-

11 Центральний державний архів Вищих органів влади і управління України, Фонд Центральної 
Ради, ф. 1115, оп. 1, спр. 12, арк. 3. 
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вителя Колчака. Трапляються вбивства добровольчих офіцерів. Чорносотенна преса 
поміщає ненависні статті відносно Кубані»12.

Процес українізації, який розпочався 1923 р., охопив не лише території Украї-
ни, а й знайшов відгук серед українців, які проживали на теренах Росії, що не подо-
балося захисникам російської мови. Приміром, на Кубані противники українізації 
«роз’яснювали», що українська мова – жаргон російської, виступали проти украї-
нізації преси. Цікавий факт стосовно цього навела газета «Радянський станичник» 
(1925, 4 груд.): В станиці Іванівській хлібороби-українці заявили, що «не треба нам 
українського язика», хоча самі розмовляли українською мовою. Щоб з’ясувати пи-
тання, райком партії створив комісію, яка виїхала в станицю. Не встигли члени ко-
місії зайти до школи, як учні, підготовлені вчителем, одразу ж «відрапортували», що 
не хочуть вчити української мови. Тоді член комісії взяв книжку і прочитав: «Василь 
зажурився» і переклав: «Василий загрустил».

– Як Вам більше подобається? – запитав учнів.
– Василь зажурився.
– Де ж тут по-українськи, а де по-російськи?
– Василь зажурився – це по нашому, по руськи, а Василий загрустил – це по-

укра їнськи».
Таке ставлення до українізації спостерігалося і на вищому рівні. Газета «Крас-

ное знамя», зокрема, яка виходила на Кубані, 24 листопада 1925 р. надала слово 
Я. Чорному, який переконував, що газети не треба українізувати, бо «хлібороб избе-
гает украинскую газету… И вообще – надо серьезно подумать над вопросом украи-
низации».

Тенденція до зростання національної свідомості українців не давала спокою 
більшовикам: свідомих українців переслідували, заводили на них кримінальні спра-
ви. До прикладу, на Далекому Сході ГПУ кинула до в’язниці українського діяча 
Д. Глобацького. Коли ж через Читу, де він перебував в ув’язненні, проїздив М. Ка-
лінін, Л. Глобацький подав скаргу на незаконний арешт українців, яких звинувачу-
вали в зраді батьківщини, вважали їх ворогами революції, на що секретар М. Ка-
лініна сердито відповів, що всі українці – петлюрівці13. Зрозуміло, в таких умовах 
розвиватися національно-патріотична журналістика не могла. Журналістська справа 
переноситься на інші землі, де, зокрема, в березні 1921 р. в Харбіні вийшов місячник 
«Вимоги життя», у травні 1924 р. – «Харбінський вісник», у вересні 1925 р. – «Укра-
їнське життя». 

Отже, українська преса, яку з різних причин видавали поза українськими земля-
ми – на теренах Росії, на Далекому Сході і Півночі, посіла чільне місце в житті україн-
ської нації. Завдяки цій пресі український народ становив собою свідому національну 
групу, яка зберегла свою мову, культуру, традиції. Це ставало на заваді більшовиць-
кому режимові, який з 20-х рр. повів нові атаки на українське друковане слово.

5. Результати і перспективи подальших досліджень. У статті акцентовано 
увагу на діяльності української преси, що видавалася на теренах, які населяли укра-

12 Там само, колекція документальних матеріалів українських емігрантських установ, організацій 
та осіб, ф. 4465, оп. 1, спр. 91, арк. 16).

13 Центральний державний архів Вищих органів влади і управління України, Фонд Центральної 
Ради, ф. 1115, оп. 1, спр. 12, арк. 3. 
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їнці, зокрема на Кубані, Закавказзі. Звісно, це лише побіжні нариси до вивчення цієї 
преси. На жаль, повновартісного наукового дослідження, яке б охоплювало різні ас-
пекти діяльності цієї ланки українського преси, немає. У зв’язку з цим варто було б у 
подальших наукових дослідженнях зосередити увагу на таких вузлових проблемах: 

• Докладніше проаналізувати особливості функціонування української преси 
у конкретних, чітко обґрунтованих часових відтинках. Адже, наприклад, ця 
преса функціонувала в роки Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, Радян-
ського Союзу, і політичний устрій в Україні тією чи іншою мірою впливав на 
функціонування української журналістики на окраїнах Російської імперії, за 
межами України. 

• Глибшого дослідження потребує вивчення типології, а відтак і диференціації 
української преси, що функціонувала на Кубані чи в Закавказзі.

• До наукового обігу й досі не долучено численні газетно-журнальні публікації, 
що не втратили свого значення і які можуть слугувати уроком для багатьох 
політичних процесів сучасності, як, наприклад, нинішня російсько-українська 
війна.

• Досі невідомими залишаються імена багатьох редакторів, журналістів, публі-
цистів, видавців, завдяки яким вдалося налагодити мережу українських видань 
за межами України, на окраїнах Російської імперії, а відтак і Радянського Союзу. 

• Не дослідженим є і жанровий аспект публікацій, завдяки якому здійснювався 
вплив на читача.

• Дослідження потребує також тематичний аспект публікацій, бо й досі, напри-
клад, маловивченими залишаються теми українізації, голодомору тощо.
6. Висновки. Об’єктивним фактором виникнення, становлення і розвитку укра-

їнської преси на окраїнах російської імперії було піднесення національно-визволь-
ного руху на тернах України. Виникла ця преса не з метою отримання прибутків і не 
на урядові кошти, а завдяки старанням української еліти. 

Публікації української преси відзначалися правдивістю, оперативністю (звісно, 
наскільки це можна було досягнути в тогочасних умовах), всебічністю тематики. 
Журналісти уміло інтерпретували факти, широко використовували логічні й емо-
ційні засоби впливу, постійно шукали нові форми написання матеріалу, максималь-
но використовували технічні засоби оформлення газет. 

Важливим напрямом діяльності української преси, що видавалася на окраїнах 
Російської імперії, а відтак і СРСР, було залучення українського загалу до національ-
но-визвольних змагань за здобуття державної незалежності. 

Українська журналістика витворила таку громадську платформу, без якої 
суспільне життя українців було б розпорошене, а громадські взаємини не мали б 
постійного зв’язку. 
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The article deals with the formation, development and branching of the Ukrainian press 
that was published on the outskirts of the Russian Empire outside Ukraine, also author focuses 
on her role in the consolidation of the Ukrainian nation, debunked the anti-Ukrainian policy of 
Russian government circles – both autocracy and Soviet power – against national self-assertion 
of Ukrainianness. The role of the Ukrainian press in counteracting Moscow’s manipulative 
propaganda and in raising the national consciousness of the people is noted.

Using general scientific and interdisciplinary methods, including historical and 
comparative methods, also content analysis and other means of research, the author proved that 
both the tsarist autocracy and the Soviet regime were trying to prevent Ukrainian journalism 
from developing. For this purpose, printing shops were prohibited from printing newspapers 
and magazines in Ukrainian, and in official policy was promoted the thesis about the common 
origin of Ukrainians and Russians, according to which the Ukrainian language was considered 
not as an independent language, but a dialect of the “Russian language”. At the same time, 
newspaper and magazine publications testified that Ukrainians, even far away from their 
homeland, communicated in their mother tongue, despite various oppressions. They did not 
know Russian and even did not understand it at elementary level.

The Ukrainian press, which was organized at the expense of the people, was the factor 
that promoted the consolidation of the nation, defended its interests even far from Ukraine.

Key words: Ukrainian press outside Ukraine, role of the press in propaganda of the 
Ukrainian language, national idea, Russian propaganda.
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The article deals with the problem of modelling so called “Homo Sovieticus” with the help 
of soviet propaganda on the pages of printed periodical editions at Kamianets-Podilskyi State 
University. Founded by Ivan Ohiienko, Kamianets-Podilskyi State University up to the 1939th 
was the stronghold of Ukrainianness, but after the Bolshevik forces grabbed Podillia, they began 
educational work, especially among the students. Soviet propaganda was spread through the 
newspaper “The Soviet Student” which was printed at the University. This newspaper become the 
platform for the modelling of “right” personality who would be ready to build the Soviet Union.

Key words: propaganda, Homo Sovieticus, newspaper, methods, manipulation, Podillia, 
Soviet Union, agenda, modelling.

Formulation of the problem. The development and formation of any society requires 
some progressiveness: moving it through certain stages in the formation of a system 
of communicative interaction, when all social levels are subordinated to one idea. The 
most socially active and the most morally labile are the youth, the vast majority of which 
focuses in higher education institutions. Kamianets-Podilskyi State University was one of 
the largest centers of youth in the border area (in the early twentieth century Kamenets-
Podilskyi was a border town). In this context, it was the university that became the center 
where communist propaganda could form a powerful youth center, which in the future 
would form the basis of the communist link in the Podillya region.

That’s why the “right” information atmosphere provides unlimited opportunities for 
influence on consciousness in order to form an active social layer, which will set the general 
social direction of ideological development of the whole society. At a time when the only 
source of information were periodicals editions, only this communication channel becomes 
the point of reference that will give an opportunity to form the information vacuum in 
which the “right” social layer could be modelled.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47. С. 11–17
Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2020. Issue 47. P. 11–17

© Почапська О., 2020

http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.47.10501


12
Почапська О.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

The purpose of the study is to analyze the content of the newspaper “The Soviet 
Student” (“Radianskyi Student”) as the algorithm of modelling “Homo Soveticus”. The 
agenda that were formed with the help of this newspaper was the strict reflection of the 
USSR strategy of modelling “Homo Soveticus”. 

Analysis of recent research and publications. The basis of the work is the writings 
by authors who made the researches in the field of media, psychology and sociology. 
Investigation of features of propaganda using in mass media information, the influence 
of propaganda on the formation of consciousness were researched and continue to be 
researched by such scientists as I. Krupsky1, N. Sydorenko1 and others. At the same time, 
researching periodicals that have all-Ukrainian and regional spreading, the researchers 
lived behind attention those periodicals, that, in spite on the concentration of socially active 
youth in higher educational establishments, had perhaps the most powerful influence on its 
consciousness modelling.

The relevance of the chosen topic of the study is that today the phenomenon of 
propaganda in modern media has become somewhat different (more veiled), which, however, 
has not diminished its role in influencing human consciousness and self-consciousness. And 
given that today Ukraine is in a state of information attacks (as a part of hybrid war) from 
other countries, the study of strategies of manipulative influence is relevant and timely.

The results of the research. Kamyanets-Podilskyi State University, which was 
opened in October 1918th, became not only educational but also a cultural center of Podillya. 
In my research about the role of periodicals in University life, I emphasized on this fact, 
that “Planning for the opening of the University, Ivan Ohiienko appealed to various private 
and state institutions to donate books for formation the university library. Emphasizing 
on the Academic character of the Institution, Ivan Ohiienko did not pay attention on the 
need to form internal channels of communication. Of course, The University Library was 
regularly updated with printed periodicals editions from Ukraine and from abroad, that 
today consists a rich archival the University Fund. And the direct patriotic upbringing of 
student youth laid on the shoulders of teachers”2.

The Bolsheviks, understanding the authority of periodicals editions as a source 
of information, paid considerable attention to the problem of newspaper information 
for student youth. “By the end of the 1920s, the vast majority of higher educational 
institutions had their own periodicals editions, the main ideological task of which was 
to comprehensively educate individuals with the oppressed a sense of nationality, but 
with keen cosmopolitanism looks. For example, until 1921st, periodical editions based at 
universities consisted mainly of scientific, informational and entertaining materials (at 
least, magazine “Kharkiv Democritus”), then in the late 20’s the university periodicals 
were full of reviews, reports, notes, articles, feuilletons and pamphlets, the headlines of 
which contained those behavioral stereotypes that should be shared with the members of 

1 Krupsky, I.V. (1995), National patriotic journalism of Ukraine (second half XIX – the first quarter of 
the twentieth century), Lviv, 184 p.

2 Sidorenko N. M. (2000), “National-spiritual self-affirmation” Part 2: Press of Interned Ukrainians 
and civil emigration (Czech Republic, Poland, Romania, Egypt, 1919-1924), Kyiv, 262 p.; Sidorenko 
N.M. (2000), “National-spiritual self-affirmation. Part 3: National magazines in the “camp space” 
of Europe after the end of the Second World War (Italy, Great Britain, Germany, Austria, 1945-1950). 
Kyiv, 160 p.
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the community: “Challenge accepted!”, “To the victory of communism”, “Ideal weapons of 
collective”, “Report of our Komsomol members”...” and so on3.

However, in Kamyanets-Podilskyi State University, the student newspaper “Soviet 
Student” appeared in 1956. By that time, student agitators were spreading either one-day 
living editions or periodicals, but in reality, after 2-3 issues, they ceased to exist.

Being in the maelstrom of national liberation events, the university does not due to the 
fact that there were a large number of periodicals in the city (trying to keep their editions in 
the uncertain military and political times, the publishers moved their editions to Kamianets-
Podilskyi, because it was borderline city, and in the event of full-scale hostilities, it would 
be possible to save property quickly by crossing the border; in addition, the city in 1919th 
became the actual capital of Ukraine, which caused the newsmen to be interested in the 
city, since they could be in the center of events here), but remained away from the main 
information flows. Students sought information by themselves in periodical editions, in 
conversations on the streets, in propaganda and underground publications that were actively 
distributed to student youth.

Having grabbed Kamianets-Podilskyi, the Bolsheviks, in the first place, started with 
forming of their own propaganda system, using the rhetoric traditional for the war and post-
war time formula: “those who are together with us, are our friends, those who are against 
us, are our enemies”. The dividing of the population into “friends” and “enemies” gave 
others the opportunity to form so-called “unions of the elected” in order to reach them, it 
was necessary to overcome the system of obstacles, which made the result difficult to reach, 
but very desirable.

For the purpose of informing and propaganda in the student environment the 
newspaper “Soviet student” was founded, responsible for the issue of which from the 
rectorate was appointed Valentina Sapun, later into editing of the newspaper was engaged 
Polycarp Svider and Anatoly Gavryshchuk.

Before the university newspaper appeared, the general ideological course of the state 
(by that time the Soviet Union) was clearly formed. The main task of the student newspaper 
was to support the clear conviction that the government was pursuing the right political 
course, as well as publicly branding those who did not fit into the system of Soviet beliefs 
about the ideological orientation of the youth. In accordance with this task, a strategy 
for the formation of behavioral stereotypes, which were built not so much on the basis 
of cosmopolitanism, but on the tolerance of rejection of national identity as a category 
inherent in a limited non-progressive population, was clearly developed.

Any stereotype is a set of specific markers that are decisive in formulating a strategy 
for developing a particular social layer, or society as a whole.

Cosmopolitan stereotypes (which were actively associated with Bolshevik, and later 
(since 1937) with the communist-oriented government) are emotional, picture-bright, but 
internally abstract, generalized, substantively simplified, flat (though they claim to be 
comprehensive and absolutized) are evaluative images of the “typical” representatives 
of other ethnic groups. «They are formed on based on the one-sided subjective and over-
emotional perception of members of another ethnic group through the absolutization of 

3 Pochapska-Krasutska O.I. (2011) “Beneficial” personality and features of its formation with students’ 
printed periodicals. Ivan Ogienko and Modern Science and Education: scientific collection, Kamianets-
Podilskyi Ivan Ogiyenko National University, Kamianets-Podilskyi, Pp. 231.



14
Почапська О.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

one or more behavioral qualities, that they are directly linked to any outward contrasting 
features as compared to their own nation”4.

At the same time, Bolshevik cosmopolitanism was reduced to erasing nationally 
identifying features. Model of behavior that was formed on the antithesis “Friend” – 
“enemy”, became the basis for the accumulation of information efforts that should be 
true in the highest instance for the readership. The basis of antithesis, commonly used by 
communist (and especially) student media, usually consisted of one or more pronounced 
features characteristic of “them” as opposed to “us”. These could be: a different look 
(appearance, facial features, manner of dressing and etc.), socio-cultural attributes (other 
language, customs, traditions, etc.), religious beliefs, or socio-economic structure, political 
order, or ideological doctrine. 

According to these categories, the concept of national identification was formed, which 
formed the understanding of the poles “small homeland” (a place where a person was born, 
and which had no meaning for its formation and development) and the “great homeland” 
(territorially political formation – the USSR, which gave the person an opportunity to live, 
develop, work, but to the extent that it does not begin one way or another to threaten this 
territorial-political formation).

Based on the slogan “Proletarians of all countries, unite!”, Communist (and until 
1937 – the Bolshevik) party tried to unite society on the basis of the so-called “union” 
idea – the idea of   cosmopolitanism. It was the same slogan created a kind of “psychological 
fashion – it became fashionable to be like everyone in the the newly created state”5.

According to this position, it became extremely necessary to hang labels to those 
who in one way or another differed from the total mass. Accordingly, the media publicly 
ridiculed and branded such people, forcing the rest to fear public condemnation. So, for 
example, in the newspaper “Soviet student” from the date of its foundation, and up to the 
reorganization and transformation into the Student Meridian newspaper, there was a barbed 
line section, where in a sharp satirical form they made fun of a person’s inability to fit into 
the common Soviet system and clearly prescribed canons of the concepts of “good” and 
“bad”. In particular, in the publication “Look at the stylish-man” we read: “3rd year student 
of Physics O. Mershon was surprised their classmates not only chase after “stylish” clothes, 
but also light-hearted pranks, parasitic lures”6. Under the publication, a cartoon was posted 
on a student of O. Mershon, in which he was depicted wearing Soviet-style outfit, at a table 
with a glass of wine and a cigarette.

Diary of a classmate, O. Mershon, signed by the pseudonym “G. Correspondent” 
testify that O. Mershon never actually consumed alcohol or smoked cigarettes because 
he was allergic to tobacco and alcoholic, but always liked to dress outside the box (that 
is, he liked to look “otherwise”). And “otherwise” could afford to look who had access 
to information about what might have looked different (that is, breaking the boundaries 
information vacuum), or disagreed with the existing ideological system, and therefore at all 
costs sought to overcome the information vacuum. 

4 Sidorenko N.M. (2000), “National-spiritual self-affirmation” Part 2: Press of Interned Ukrainians and 
civil emigration (Czech Republic, Poland, Romania, Egypt, 1919-1924), Kyiv, P. 231.

5 Sidorenko N.M. (2000), “National-spiritual self-affirmation” Part 2: Press of Interned Ukrainians and 
civil emigration (Czech Republic, Poland, Romania, Egypt, 1919-1924), Kyiv, P. 232.

6 Sidorenko N.M. (2000), “National-spiritual self-affirmation” Part 2: Press of Interned Ukrainians and 
civil emigration (Czech Republic, Poland, Romania, Egypt, 1919-1924), Kyiv, P. 232-233.



15
Почапська О.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

Similar publications in the Soviet Student newspaper were interspersed with reports of 
how well and well-being in Soviet society was, as well as information about the achievements 
and rewards of those representatives of the Soviet society who were not trying to change 
their own behavior stereotype, but work for the benefit of the state mechanism. That is why 
reports about opening exhibitions, museums, celebrating anniversaries, winning various 
competitions, fast execution and exceeding the set goals were traditional. The heroes of such 
publications were to become the kind of reference points on which the whole society as a 
whole and the student youth in particular (as a driving mechanism of society) should be equal.

For example, in the publication “Red Ribbon of the Golden Anniversary”7 is about 
the opening of the University History Museum. This post is from a mandatory attribute – a 
photo of smiling people, who are satisfied not only with their work but also with their lives 
in the USSR.

Internationalizing and cosmopolitanizing society, the leadership of the USSR 
actively used interethnic exchanges with other brother’s universities republics. Therefore, 
information about such exchanges was an indispensable attribute and student edition of the 
Soviet student. For example, in the publication “We like everything here: at an international 
friendship evening”, a report from introductions of an interview about students from the 
Republic of Bashkortostan at Kamyanets-Podilskyi University, where, of course, positive 
feedback from the student and their enthusiasm for the development of education in 
Kamianka-Podilskyi are presented.

Such publications are designed to form a system of comparisons in the minds of 
the newspaper audience. That is, the thesis is being actively promoted: “If we get carried 
away, then we are the best”. Moreover, in similar publications, used an ending (as a kind of 
conclusion) where foreign students or state that studying at such a university is a dream of 
their whole life, or they talk about how they envy students who are able to study at such a 
university and at such teachers. For example, in the article “We like everything here: at an 
evening of international friendship”, we read (as a conclusion) the words by foreign student, 
Bashir Shek Muhammad: “We liked everything very much. Not only me – all of us. We have 
always been friends with the Soviet youth and will remain friends forever. I say this not just 
from myself, but from our entire organization. We like everything. And as for the institute, 
I would happily study here. And not only I – my colleagues express the same thoughts…”8.

A similar involvement in the coverage of events by student periodical editions formed 
a kind of information vacuum, where there is not so much lack of information as there is 
no supply of alternative information. And, to the balance of opinions are achieved through 
critical publications, which are organized in the image of the internal enemy of the state (a 
prerequisite is that the internal enemy must somehow imitate the features of the external 
enemy).

Conclusions. The thematic structure of publications covered almost all areas of 
student life. However, all publications are characterized by a positive perception of Soviet 
reality, work on the correction of errors, as well as the formation of a systematic work on 
the correction of the errors of those members of society who other reasons went against the 
organized system of relations in the soviet to society. To those representatives of society 
who were not amenable to systematic re-education, the state brought up a non-tolerant 

7 Soviet Student (1958), “Barbed rows”, January 1st. 1958. P. 3.
8 Soviet Student (1971), “Red anniversary golden ribbon”, February 25, p. 2.
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attitude. For example, consider the system of publications from one issue of the Soviet 
student newspaper: “More attention to public work”9; “Call accepted”10; “The ideological 
weapon of the collective”11; “Barbed Rows”12; “Report of our Komsomol members”13; 
“Started successfully”14.

That’s, we can say that the thematic system of publications in the newspaper “The 
Soviet student” is aimed at forming a stereotypical perception of reality according to the 
algorithmic “who is not with us, he is against us”. Any departure from the system, any 
attempt to stand out (even through developing your own style in clothes) were immediately 
punished by hanging labels through the media, public condemnation, which, in effect, 
“gave good” to the newspaper, and boycotting.

Leaving no room for other types of information to penetrate, periodicals were 
first formed by the Bolshevik Party and then by the Communist Party a clear algorithm 
that dictated the conditions for the development of the behavioral stereotype of readers. 
According to him, the reader had to formulate the main strategies of its progressive 
development within the USSR.

REFERENCES

1. Krupsky, I. V. (1995), National patriotic journalism of Ukraine (second half XIX – the 
first quarter of the twentieth century), Lviv, 184 p.

2. Pochapska, O. I. (2009), Periodicals of Podillia in 1917th-1921st under the pressure of 
censorship, Ivan Ogienko and Modern Science and Education: a Scientific Collection, 
Kamianets-Podilskyi Ivan Ogiyenko National University, Kamianets-Podilskyi, p. 148-153.

3. Pochapska-Krasutska, O. I. (2011) “Beneficial” personality and features of its formation 
with students’ printed periodicals. Ivan Ogienko and Modern Science and Education: 
scientific collection, Kamianets-Podilskyi Ivan Ogiyenko National University, Kamia-
nets-Podilskyi, pp. 230-235.

4. Sidorenko, N. M. (2000), “National-spiritual self-affirmation” Part 2: Press of Interned 
Ukrainians and civil emigration (Czech Republic, Poland, Romania, Egypt, 1919-1924), 
Kyiv, 262 p.

5. Sidorenko, N. M. (2000), “National-spiritual self-affirmation. Part 3: National maga-
zines in the “camp space” of Europe after the end of the Second World War (Italy, Great 
Britain, Germany, Austria, 1945-1950). Kyiv, 160 p.

6. Soviet Student (1958), “More focus on community service”, January 19, P. 1.
7. Soviet Student (1958), “Prominent Marxist educator”, January 19, P. 2.
8. Soviet Student (1958), “Call accepted”, January 19, P. 3.
9. Soviet Student (1958), “Before the victory of communism”, January 13, P. 3.
10. Soviet Student (1958), “Ideological weapons of the team”, January 13, P. 3.
11. Soviet Student (1958), “Barbed rows”, January 1st, P. 3.
12. Soviet student (1958), “Report of our Komsomol members”, January 13, P. 3.

9 Soviet Student (1958), “We like you all: at an evening of international friendship”, June 12th, P. 4.
10 Soviet Student (1958), “More focus on community service”, January 19, P. 1.
11 Soviet Student (1958), “Call accepted”, January 19, P. 3.
12 Soviet Student (1958), “Ideological weapons of the team”, January 13, P. 3.
13 Soviet Student (1958), “Barbed rows”, January 1st, P. 3.
14 Soviet student (1958), “Report of our Komsomol members”, January 13, P. 3.



17
Почапська О.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

13. Soviet Student (1958), “Started successfully”, January 19, P. 1.
14. Soviet Student (1958), “We like you all: at an evening of international friendship”, 

June 12th, P. 4. 
15. Soviet Student (1971), “Red anniversary golden ribbon”, February 25, p. 2.

КОНТЕНТ ГАЗЕТИ «РАДЯНСЬКИЙ СТУДЕНТ»  
ЯК АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ «HOMO SOVETICUS»

Оксана Почапська
Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

вул. Огієнка, 61, 32300, Кам’янець-Подільський, Україна
e-mail: pochapska.oksana@kpnu.edu.ua

oksanapochapska25@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1069-9639

У статті йдеться про особливості моделювання «Homo Soveticus» студентською пе-
ріодикою. Кам’янець-Подільський державний університет, який заснував Іван Огієнко у 
1918 році, із приходом більшовиків став одним із механізмів становлення тоталітарного 
режиму в його глобальному і локальному проявах.

Аналізуючи контент газети «Радянський студент», авторка акцентує увагу на тому, 
що тематичне наповнення кожного номера видання максимально точно відображало 
загальний внутрішньо- і зовнішньополітичний напрямки розвитку СРСР. Зокрема, ак-
тивно підтримувалися і деталізувалися такі феномени, як зовнішні й внутрішні вороги, 
проти яких населення СРСР мусило об’єднатися, аби «не дати можливості зруйнувати 
підвалини соціалістичного устрою», який вважався ідеальним різновидом суспільної 
формації. Серед студентської молоді вишукувалися і активно засуджувалися ті, чий зов-
нішній вигляд не вписувався в межі радянської «норми». Відтак, у деталях висвітлював-
ся хід засідання комсомольського зібрання, де такого «інакшого» публічно засуджували, 
позбавляючи звання комсомольця. Окрім того, заохочувалося писання фейлетонів і пам-
флетів, де типізувалася, висміювалася і засуджувалася проблема інакомислення.

Для формування образів зовнішніх і внутрішніх друзів активно використовували-
ся репортажі про здобутки радянських студентів, а також подавався схвальний відгук 
студентів з інших країн чи регіонів СРСР про кожен конкретний університет, в якому 
друкувалося періодичне видання.

З виховною метою подавалася інформація про передовий досвід, про кращих ви-
пускників вузу, а також про дружню допомогу СРСР країнам-союзникам.

Таким чином, авторка приходить висновку, що газета «Радянський студент», як і 
більшість періодичних видань СРСР, були своєрідними інструкціями-пам’ятками про 
те, як повинен поводитись гідний громадянин СРСР, формуючи цілком конкретний по-
ведінковий стереотип, як своєрідний критерій для розуміння бінарних опозицій «свій» – 
«чужий», «друг» – «ворог», «добро» – «зло».

Ключові слова: пропаганда, Homo Soveticus, газета, методи, маніпуляції, Поділля, 
Радянський Союз, порядок денний, моделювання.
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У статті проаналізовано публікації на економічну тематику в журналі «Універсум» 
упродовж 1993–2018 рр., які віддзеркалюють багатогранну й суперечливу картину ринко-
вих реформ в Українській державі. Порушені авторами журналу економічні проблеми в 
Українській державі дозволяють краще зрозуміти причини вкрай повільного і далеко не 
задовілного процесу реформування суспільства на засадах ринкової економіки.

Key words: економіка, капітал, українська державність, ринковий фундаменталізм, 
ринкові реформи, глобалізація, російська експансія, науково-популярна література.

Вступ. Основною причиною краху економіки Української держави у 90-х ро-
ках минулого століття стала надзвичайно сильна інтеграція економіки УРСР в со-
юзну. Перебуваючи тривалий час у тоталітарній системі, Україна була ізольована 
від міжнародного ринку. Рентабельність виробництва в СССР базувалась на трьох 
китах: дешева сировина, дешева робоча сила і жорстка охорона внутрішнього ринку 
державною монополією на зовнішню торгівлю. 2001 року академік НАНУ, доктор 
економічних і доктор технічних наук Михайло Павловський зазначив, що за роки 
так званих реформ Україна втратила понад 75% свого економічного потенціалу, що 
майже вдвічі більше, ніж за роки Другої світової війни (40%)1. Через непродумані й 
запізнілі реформи вільний ринок обернувся до нас звірячим обличчям дикого капі-
талізму, первісного накопичення капіталу, що, як відомо, в багатьох випадках здійс-
нюється злочинним шляхом. На думку Михайла Павловського, «відсутність науково 
обґрунтованої програми реформ, бездумне впровадження «шокової терапії» МВФ 
і Світового Банку відтворили в Україні основні руйнівні чинники США 1929-1933 
років – гіперінфляцію, кризу платежів, зниження якості робочої сили»2. Крім того, 
влада Російської Федерації не повернула українську частину активів СССР (26 млрд 

1 Павловський, Михайло (2001), «Вільний ринок без державного втручання в економіку – це 
шлях до економічного та політичного краху держави та нації», Універсум, Львів, № 11, c. 31.

2 Там само. С. 31.
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доларів) законному власникові й Україна була змушена купувати російську нафту за 
ціною, яка в 4,5 рази перевищувала світову.

У 1991 році Україна мала найліпші можливості серед колишніх союзних рес-
публік СССР для виходу з економічної кризи. Однак здійнити це не вдалося через 
податкову систему – одну з найгірших у світі; через надзвичайно високий рівень 
корупції (журналісти Süddeutsche Zeitung у 2018 році дослідили, що Україна щоро-
ку втрачає через корупцію на митниці близько €5 мільярдів, що більше однієї де-
сятої всієї дохідної частини бюджету3); через брак довіри у суспільстві – не вірять 
владі, не вірять банківській системі; через нерозуміння національних пріоритетів; 
через тіньову економіку; через брак національної стратегії розвитку; через постійне 
зменшення частки високотехнологічної продукції у структурі ВВП; через величез-
ний зовнішній та внутрішній борг; через нерозуміння, що економіка є складовою 
частиною культури; через недосконалу кадрову політику держави; через відсутність 
національного патріотичного проводу, коли політики на вищих щаблях влади непри-
ховано толерують інші держави.

Займаючи 1% території земної кулі, Україна володіє 5,2% світових запасів 
природних ресурсів, їй належать 40% європейських запасів чорноземів. Однак міс-
це Української держави на економічній мапі світу нині майже непомітне – у 2018 
році валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини становив 4,0 трлн дол. США, в 
України – 131 млрд дол.4, в Аргентини – 518,09 млрд дол.5 ВВП України – це 25 від-
сотків ВВП федеральної землі Баварія, кількість населення якої втричі менша, ніж 
в Україні6. 

Публікації «Універсуму» на економічну тематику підтверджують давній кла-
сичний досвід: основою соціальних відносин у суспільстві є розподіл продуктів сус-
пільної праці. Зараз у всьому світі спостерігається зрощення великого капіталу з 
владою. В Україні це явище набуло потворних рис і форм (досить згадати суперечку 
між Українською державою і одним з олігархів за контроль над націоналізованим 
Приватбанком), а в умовах російсько-українського протистояння може призвести до 
соціального вибуху, прискорення загальної дезорганізації суспільства. Отож треба 
вибрати один із трьох стратегічних шляхів здійснення економічних реформ: повер-
нення до державного соціалізму, рух до ринкового фундаменталізму МВФ та Світо-
вого Банку, еволюційний курс у сім’ю розвинутих держав світу.

Для України саме третій шлях найприйнятніший, саме він є шляхом удоскона-
лення держави, досягнення нею успіху в сучасному глобалізованому світі. У цьому 
переконані автори «Універсуму».

3 SZ: «Корупція на митниці завдає Україні збитків у 5 мільярдів доларів на рік» (2018). URL: 
https://www.dw.com/uk/sz-корупція-на-митниці-завдає-україні-збитків-у-5-мільярдів-доларів-
на-рік/a-44963028

4 Яворський, Павло, Ніколаєва, Ольга, Шепотило, Олександр, Хорунжа, Марина, Таран, 
Світлана, Челмакіна, Крістіна (2019), «Як збільшити та диверсифікувати український експорт 
до Німеччини. Аналіз та рекомендації». URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2019/09/KSE-
Trade_Intesifying-UA-exports-to-Germany.pdf

5 Аргентина – Валовой внутренний продукт https://knoema.ru/atlas/Аргентина/ВВП
6 ВВП Украины – это 25% от ВВП Баварии https://uainfo.org/blognews/1519984078-vvp-ukrainy-eto-

25-ot-vvp-bavarii.html

https://www.dw.com/uk/sz-корупція-на-митниці-завдає-україні-збитків-у-5-мільярдів-доларів-на-рік/a-44963028
https://www.dw.com/uk/sz-корупція-на-митниці-завдає-україні-збитків-у-5-мільярдів-доларів-на-рік/a-44963028
https://kse.ua/wp-content/uploads/2019/09/KSE-Trade_Intesifying-UA-exports-to-Germany.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2019/09/KSE-Trade_Intesifying-UA-exports-to-Germany.pdf
https://knoema.ru/atlas/Аргентина/ВВП
https://uainfo.org/blognews/1519984078-vvp-ukrainy-eto-25-ot-vvp-bavarii.html
https://uainfo.org/blognews/1519984078-vvp-ukrainy-eto-25-ot-vvp-bavarii.html
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Постановка проблеми. Спеціальні економічні видання адресовані упереваж 
науковцям і фахівцям. Йдеться насамперед про такі періодичні видання, як «Про-
блеми економіки», «Економіка і прогнозування», «Економіка України», «Економі-
ка промисловості», «Економіст», «Економічна кібернетика», «Економічний аналіз», 
«Регіональна економіка», «Економіка розвитку» тощо.

За роки незалежності економічна думка Української держави збагатилась чис-
леними спеціальними дослідженнями дослідженнями на цю тему. Не лише в акаде-
мічних колах здобули широку популярність праці відомих учених: C. Вовканича7, 
Б. Гаврилишина8, C. М. Злупка9, А. C. Гальчинського10, Ю. М. Пахомова11, М. А. Пав-
ловського12 та ін.

Разом з тим, у переломні моменти соціально-економічного розвитку країни роль 
економічної науки не просто зростає, а й потребує певного рівня популяризації – у 
суспільства з’являється потреба з’ясувати і зрозуміти проблеми, які безпосереднього 
стосуються громадян, їхньої вкрай важливої ролі у державному будівництві. Це й 
зрозуміло: економіка включає в себе не лише вузькофахові знання про закони роз-
витку господарської системи, але й суспільну етику, мораль, правову освіченість, 
еклогічну культуру, патріотизм у ставленні до рідної землі тощо. 

Суспільству, яке прагне збудувати життя на демократичних засадах, вкрай по-
трібна економічна поінформованість. Треба мати впевненість, що на громадській базі 
постануть кращі перспективи життя і розвитку для задоволення соціальних потреб. 

Слід відзначити, що економічна тематика в українській популярній періоди-
ці практично відсутня. На проблему занепаду науково-популярної журналістики в 
українських мас-медіа звертає увагу Марина Варич13 та Олег Романчук14. Бракує, 
зокрема, популярного викладу основ економічної науки, що дозволяє громадянам 
краще усвідомити сутність і причини/витоки багатства і бідності, безробіття та ін-

7 Вовканич, С. (1999), Інформація, Інтелект, Нація, Львів, Євросвіт, 416 с.
8 Гаврилишин Б. (2009), До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доп. Римському 

Клубові, Київ, Пульсари, 248 с.
9 Злупко, С. М. (2000), Економічна думка України, Львів, Львівський національний ун-т ім. Івана 

Франка, 495 с.; Злупко, С. М. уклад. (1998), Українська економічна думка: хрестоматія, (1998), 
Київ, Знання, 447 с.

10 Гальчинський, А. С. (2013), Нооекономіка, Київ, Либідь, 472 с.; Гальчинський, А. С. (1999), Украї-
на: поступ у майбутнє, Київ, Основи, 220 с.; Гальчинський, А. С. (1996), Кінець тоталітарного 
соціалізму. Що далі?, Київ, Українські пропілеї, 160 с.; Гальчинський, А. С. (2011), Лібералізм. 
Уроки для України, Київ, Либідь, 288 с.; Гальчинський, А. С. (2009), Криза і цикли світового 
розвитку, Київ, АДЕФ-Україна, 392 с.

11 Пахомов, Ю. М., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. (1998) Пути и перепутья соврменной циви-
лизации. Київ, Международный деловой центр, 432 с.

12 Павловський, М. (1996), Шлях України: Шлях вліво, шлях вправо – хибний шлях, Київ, Техніка, 
152 с.; Павловський, М. (1998), Ідеологія прогресивних реформ для України, Київ, Техніка, 
56 с.; Павловський, М. (1997), Суспільство та економіка перехідного періоду, Київ, Техніка, 
152 с.; Павловський, М. (2001), Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, 
політологія, соціологія), Київ, Техніка, 312 с.; Павловський, М. (1999), Наш вибір. Відродження 
чи руйнація, Київ, Техніка, 48 с.

13 Варич, Марина (2014), Науково-популярна журналістика як метод комунікації у соціо куль-
турному просторі», Образ, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, вип. 15, с. 5-13.

14 Романчук, Олег (2011), «Роль науково-популярної літератури у пропаганді знань», Вісник 
Львівського університету, сер. журн. вип. 34, с. 188-194.
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фляції, з’ясувати що таке бюджетний дефіцит і державний борг. Врахувавши згадані 
фактори впливу на загальносуспільні явища, можна прогнозувати розвиток подій, 
здійснювати заходи стимулювання або стримування, розвитку або гальмування, 
шукати ресурси для здійснення або зміни форми організації того чи іншого процесу.

З огляду на такий стан речей (помітний брак матеріалів науково-популярного 
змісту на економічну тематику) редакція «Універсуму» значний обсяг свого видання 
приділяла саме популяризації економічних знань та роз’ясненню причин і витоків 
економічних проблеми сучасної України. Автори журналу в своїх публікаціях вдало 
поєднували популярність викладу з фаховим аналізом української та світової еко-
номіки. 

Мету статті вбачаємо в тому, щоб з’ясувати основні напрями економічної тема-
тики на сторінках не фахового наукового журналу впродовж 1993-2018 рр., зверта-
ючи особливу увагу на ті шляхи виходу з кризи, яких пропонували дотримуватись 
автори «Універсуму».

Виклад матеріалу. Економічну проблематику на сторінках «Універсуму» до-
кладно висвітлювали відомі вчені, фахівці, підприємці: академік НАНУ, доктор еко-
номічних і технічних наук Михайло Павловський, доктори економічних наук Степан 
Злупко, Веніамін Сікора, Степан Вовканич, Осип Мороз, Олег Соскін, Віктор Бор-
щевський, Віктор Шевчук, Володимир Лановий, Іво Полулaх, Юрій Саєнко. А також 
знані фахівці, які на прктиці добре орієнтуються в економічних процесах: президент 
Асоціації українських банків Олександр Сугоняко, президент АТ «Оболонь» Олек-
сандр Слободян, кандидат економічних наук Богдан Сікора, доктор фізико-матема-
тичних наук Леонід Шульман. Неодноразово виступав на сторінках «Універсуму» і 
член Римського Клубу, відомий у світі вчений-економіст українського походження 
Богдан Гаврилишин, який відіграв значну роль у залученні України до процесів гло-
бальних трансформацій.

Чверть століття тому Володимир Кузьменко і Олег Романчук у статті «У полоні 
Надмонополії»15 докладно проаналізували недоліки та вади совєтської системи гос-
подарювання, через що всі галузі народного господарства СССР внаслідок техноло-
гічної відсталості стали нерентабельними.

Доктор економічних наук Степан Злупко знайомить читачів з матеріалами Пер-
шого конгресу Міжнародної української економічної асоціації, які містять чимало 
цікавих спостережень, думок і фактів в інтерпретації економістів-українознавців з 
різних країн світу16. 

Директор Львівського відділення Інституту економічних досліджень Мар’ян 
Долішній в інтерв’ю «Універсумові»17 відзначає негативні наслідки трудової мігра-
ції: країну покидають найактивніші висококваліфіковані працівники. Прогнози ві-
домого економіста невтішні: становище, в якому опинилась українська економіка 
вимагає вжиття найрішучіших організаційних і економічних заходів з боку влад-
них структур, слід більш ефективно задіяти мотиваційні механізми – стимулюючі й 
штрафрні санкції аби зупинити хаос у народному господарстві. 
15 Кузьменко, Володимир і Романчук, Олег (1994) «У полоні Надмонополії», Універсум, Львів, 

№ 1-2, с. 14-15.
16 Злупко, Степан (1994), «Економіка України: минуле, сучасне і майбутнє», Універсум, Львів, 

№ 7-8, c. 27.
17 Долішній, Мар’ян (1994), «На пра…, на лі…, кругом!», Універсум, № 7-8, c. 28-29.
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Президент Української світової кооперативної ради (США) Дмитро Григорчук 
переконливо обґрунтовує гасло «Українська кооперація – це міцна родина і міцна 
спільнота!»18. Він зазначає, що відродження доброго імені української кооперації на-
самперед в руках її лідерів: «Доля кооперації залежить від того, наскільки швидко 
громадяни України переконаються в доцільності розвитку організацій дрібного кре-
диту, виробницьва і торгівлі».

Доктор економічних наук Степан Злупко застерігає19, що недооцінка досвіду 
минулого може мати трагічні наслідки для української економіки, яка нині вибира-
ється на шлях загальноцивілізаційного поступу. Вчений звертає увагу на те, що у 
моделі національної економіки є вразливі місця, зокрема йдеться про надання пере-
ваг у зовнішньоекономічній діяльності проросійській орієнтації. 

Володимир Шевчук, доктор економічних наук, пише20 про нагальну потребу 
оновлення економічних знань в новітніх умовах суспільно-господарського розвитку, 
про певний «симбіоз» у співвідношенні між державними та ринковими регулятора-
ми. Учений аргументує конечну потребу опанування економічно й соціально орієн-
тованими знаннями для побудови новітньої моделі господарювання. 

Доктор економічних наук Іван Михасюк переконаний, що справжнього сувере-
нітету держави можна досягти через ефективну економічну політику, орієнтовану на 
створення конкурентоспроможної соціально орієнтованої економіки21. 

Голова Державного комітету зі стандартизації, метрології та сертифікації Тетя-
на Кисільова стурбована, що європейське співтовариство не поспішає бачити Украї-
ну як рівноправноого торгового партнера, натомість хоче зберегти широкий доступ 
товарів ЄС на український ринок22. 

Михайло Романюк, кандидат економічних наук, звертає увагу на конечну по-
требу розробки міграційної політики для оптимізації міграційних процесів в Укра-
їнській державі, враховуючи значні обсяги зовнішніх переміщень громадян через її 
кордон23. 

У статті «Чи вирветься Україна із зашморгу міжнародних фінансистів?»24 док-
тор фізико-математичних наук Леонід Шульман з’ясовує, чи є благом для економіки 
України західні кредити, Міжнародний валютний фонд, що ховається за термінами 
«глобалізація», «інвестиції», «лібералізація», «приватизація» тощо. Прискіпливо 
проаналізувавши «Меморандум економічної політики на період з 1 липня 1998 року 
по 30 червня 2001 року» автор приходить до висновку, що Україна перетворилась на 
«фінансового наркомана», узалежненого від ліберальних «фінансових махінаторів», 

18 Григорчук, Дмитро (1995), «Кредитні кооперативи – до добра і краси», Універсум, Львів, № 9-10, 
с. 24-26.

19 Злупко, Степан (1995), «Минуле, сучасне і майбутнє української економіки», Універсум, Львів, 
№ 11-12, с. 17-19.

20 Шевчук, Володимир (1996), «Новітня парадигма економічних знань», Універсум, Львів, № 3-4, 
с. 42-44; № 7-8, с. 22-23.

21 Михасюк, Іван (1996), «Економічна політика України», Універсум, Львів, № 7-8, с. 24-26.
22 Кисільова, Тетяна (1997), «Кому вигідна дорога з одностороннім рухом?», Універсум, Львів, 

№ 9-10, с. 14-15.
23 Романюк, Михайло (1998), «Регулювання міграцій – вимога сьогодення», Універсум, Львів, 

№ 7-8, с. 26-30.
24 Шульман, Леонід (1999), «Чи вирветься Україна із зашморгу міжнародних фінансистів?», 

Універсум, Львів, № 5-6, с. 18-22.
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уподібнилась державі, проти населення якої здійснюється економічно обґрунтова-
ний геноцид. Учений занепокоєний тим, що «від імені народу уряд та Нацбанк взяли 
зобов’язання знищити власне виробництво, науку, освіту, охорону здоров’я». 

У своїй наступній статті «Шлях деградації нації та держави – ліберально-моне-
таристське реформування економіки»25 Леонід Шульман переконливо показує анти-
ринковий характер сучасних економічних реформ в Україні, пропонує альтернатив-
ний шлях й називає технології зміни напрямку економічних реформ. 

Академік НАНУ, доктор технічних та економічних наук, народний депутат 
України Михайло Павловський у статті «Світ і Україна на порозі третього тисячо-
ліття: шляхи розвитку»26 розмірковує про шляхи розвитку України на порозі третьо-
го тисячоліття: «За 8 років реформ Україна втратила понад 74% свого економічного 
потенціалу (зазначимо, що за 4 роки Другої світової війни Україна втратила близько 
40% економічного потенціалу), завершила деіндустріалізацію країни, майже повні-
стю знищивши 8 промислових галузей (легка промисловість скоротилась у 8 разів, 
електронна промисловість більш ніж в 100 разів тощо). <…> Відбулось це через ан-
тинауковий характер та помилки з погляду економічної науки тих рекомендацій та 
вимог, які давали і ставили Президенту і Уряду іноземні радники-консультанти і які 
відображались в меморандумах між Урядом України та МВФ. <…> Захід ніколи не 
проводив у себе реформи за моделлю МВФ. Це рецепт Заходу для слаборозвинутих 
країн. Всі ті країни, які досягли успіхів в економічному розвитку, ніколи не співпра-
цювали із МВФ». 

Економічну проблематику на сторінках «Універсуму» порушував і перший 
Президент України Леонід Кравчук27. Він ділиться своїми думками щодо майбут-
нього державного і національного становища України в глобальній економіці. Лео-
нід Кравчук наголошує, що «відмова від наукових, особливо фундаментальних 
досліджень (посилаючись на вкрай складні економічні умови), або різке, в кілька 
разів, скорочення їх кількості, призведе до трагічних наслідків. У сучасній науці 
надолужити прогаяне дуже важко. Якщо ми відстанемо від високорозвинених країн 
(а без фундаментальних досліджень це неминуче), знадобляться десятиріччя, аби 
наздогнати їх». 

Михайло Павловський в іншій своїй статті «Стійкість економічної системи – 
необхідна умова зростання добробуту»28 аналізує економічні проблеми, які постали 
перед світом і Україною на порозі XXI століття. Учений, зокрема, звертає увагу на 
те, що економічні реформи як перехід від соціалізму до ринкових відносин у другій 
половині ХХ століття проводилися за єдиною моделлю Чиказької неоконсервативної 
школи на базі монетаристської теорії Фрідмена, яку впроваджували в життя Між-
народний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) як в латиноамериканських, 
так і в постсоціалістичних країнах, незважаючи на їх абсолютно різні стартові умо-
ви як за географічним положенням, природними ресурсами, менталітетом, так і за 

25 Шульман, Леонід (1999), «Шлях деградації нації та держави – ліберально-монетаристське 
реформування економіки», Універсум, Львів, № 9-10, c. 27-31, 37-41.

26 Павловський, Михайло (2000), «Світ і Україна на порозі третього тисячоліття: шляхи розвитку», 
Універсум, Львів, № 1-2, с. 12-15.

27 Кравчук, Леонід (2000), «Погляд у ХХІ століття», Універсум, Львів, № 7-10, с. 6-11.
28 Павловський, Михайло (2001), «Стійкість економічної системи – необхідна умова зростання 

добробуту», Універсум, Львів, № 1-2, с. 11-16.
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науково-технічним і освітнім рівнем народів. Реформи за цією моделлю, на думку 
академіка, виявились надзвичайно затратними і руйнівними. Михайло Павловський 
застерігає: «Для того, щоб ввести Україну в коло технологічно розвинутих держав, 
треба змінити курс від псевдореформ саморуйнування, самоліквідації та деградації 
суспільства, які закладені в моделі ринкового фундаменталізму, нав’язаній МВФ та 
СБ <…> Головною небезпекою, загрозою, перепоною для реалізації в Україні про-
гресивного курсу реформ із входженням в коло технологічно розвинутих держав є 
кримінальні олігархи, що відстоюють деградативний курс реформ на основі ринко-
вого фундаменталізму». 

Не втратив актуальності висновок уже цитованого Михайла Павловського в 
його інтерв’ю «Універсуму» 2001 року: «Реформи проводяться тоді, коли виявляєть-
ся низька ефетивність економічної системи, виникають економічні кризи, економіки 
недостатньо задовольняє потреби людей, країна відстає в своєму розвитку від інших 
країн»29. 

Доктор економічних наук, професор Національної Академії управління Вені-
амін Сікора глибоко аналізує уроки першої спроби Української держави вирватися 
з лещат відсталого регресивного різновиду капіталізму30. Він пише: «У 1992 році 
планова економіка в Україні зазнала демонтажу. Відтоді до 1999 року руйнування, 
розпад старої економіки супроводжується будівництвом переважно перекручених 
форм ефективної ринкової економіки. Інакше кажучи, відбувалось утвердження від-
сталого капіталізму, причому темпами, значно швидшими, ніж виникали елементи, 
паростки здорового, справедливого, ефективного ринкового типу економіки. <…> 
Суть проблеми полягає в тому, що <…> більшість фінансових ресурсів українських 
олігархів (25–30 мільярдів доларів) знаходиться за кордоном на рахунках у захід-
них банках або в таємних сховищах світової офшорної фінансової системи». Учений 
звертає увагу на обтяжливу обставину – розлад і безладдя в культурному середови-
щі Україні, що несумісно з існуванням ринкової економіки.

На сторінках «Універсуму» неодноразово лунали застереження щодо небезпе-
ки російської економічної експансії в Україні. Цій проблемі присвятив свою стат-
тю «Російська економічна експансія в Україні»31 заступник директора Центру про-
гнозування соціально-економічних та політичних процесів Богдан Сікора. Історія 
підтвердила слушність застережень ученого. З огляду на конечну важливість пору-
шеної теми в умовах гібридрної війни, яку Росія веде проти України, доцільно заци-
туати деякі фрагменти статті: «Якщо в першій половині 90-х років Росія не володіла 
жодним українським металургійним заводом, то в 2001 р. в Україні вже склався по-
тужний сектор російських металургійних підприємств, що виробляють левову част-
ку української металургійної продукції. <…> У 2001 році Росія вже контролювала 
головні промислові підприємства Західної України. Російський капітал в 2001 р., за 
оцінками експертів, поширився на шість галузей української економіки.<…> Росія 
може контролювати роботу підприємств України, справляючи вплив на політичну, 

29 Павловський, Михайло (2001), «Вільний ринок без державного втручання в економіку – шлях 
до економічного і політичного краху держави і нації», Універсум, Львів, № 11-12, с. 33.

30 Сікора, Веніамін (2001), «Україна: від капіталізму до капіталізму», Універсум, Львів, № 5-6, 
с. 15-19.

31 Сікора, Богдан (2002), «Російська економічна експансія в Україні», Універсум, Львів, № 7-8, 
2002, с. 28-30.
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економічну, громадську, інформаційну сфери. Російський капітал може безпосеред-
ньо і опосередковано впливати на: роботу парламентських фракцій; діяльність полі-
тичних партій; неформальні громадсько-політичні угруповання (земляцтва, клани, 
родинні об’єднання, групи за інтересами); функціонування державного силового 
відомства, державного галузевого міністерства (комітету); інституціоналізовані та 
неформальні об’єднання підприємців; громадські об’єднання неполітичного призна-
чення; компанії, що є конкурентами підприємства, на яке хоче вплинути Росія».

Богдан Сікора перелічує конкретні негативні наслідки російської економічної 
експансії в Україні: посилення культурної русифікації українського населення; поси-
лення впливу проросійських сил в Україні; перехід від «двовекторної» до одновек-
торної – проросійської зовнішньополітичної орієнтації України; перетворення Укра-
їни на економічну колонію Росії; створення економічних передумов для входження 
України до Союзу Росії та Білорусі; дискредитація проєвропейського, прозахідного 
політичного курсу України; наслідування Україною економічно відсталої кримі-
нально-корупційної моделі російської економіки; ще більше посилення економічної 
залежності України від Росії; завдання збитків національній безпеці України.

Автор акцентує на основних напрямах використання доходів російських ком-
паній. Насамперед йдеться про фінансування: виборчих кампаній політиків та по-
літичних сил, що дотримуються проросійської орієнтації; проектів культурної та 
інформаційної русифікації України; придбання або взяття під контроль Росії мас-ме-
діа, що діють в Україні; проектів збереження економічної, торговельної та зовніш-
ньоекономічної залежності України від Росії; мережі російських агентів впливу, що 
діє в Україні; регіонального сепаратизму всередині України; корумпованих політич-
них сил України, що дотримуються проросійської орієнтації.

Михайло Павловський і голова правління науково-технічного впровадниць-
кого підприємства «Агро» (м. Івано-Франківськ) Богдан Головенко у дослідженні 
«Глобалізація і національна стратегія України у ХХI столітті»32 застрегають, що 
нав’язане Украні ззовні й виконуване її державними лідерами будівництво капіта-
лізму може відкинути країну до межі, коли результати такого будівництва матимуть 
невиправний, незворотний характер. Автори наголошують, що нашим державним 
лідерам слід зрозуміти різницю між капіталізмом і ринковою економікою. 

Привертає увагу науково-політологічною та економічною переконливістю роз-
логий аналіз сучасної ринкової економіки в Україні доктора фізико-математичних 
наук Леоніда Шульмана «Ринковий фундаменталізм»33. Автор розвінчує навіяну чи-
тачеві, слухачеві чи глядачеві спрощену думку, «нібито існують лише два альтер-
нативних типи економіки: хороша ринкова і погана планова». Учений наголошує: 
«План – це спосіб організації виробництва. Ринок – це механізм розподілу валового 
внутрішнього продукту (ВВП) серед членів суспільства. Безпланове виробництво 
неможливе взагалі. Не було й немає країни, де б існував, наприклад, тільки вільно-
ринковий розподіл». Учений розкриває небезпеки, які приховує ринковий фундамен-
талізм: «Реформи на фундаменталістських засадах повсюдно мали лише негативні 
наслідки – повну руйнацію економік країн, які пішли цим шляхом. Економічні кризи 

32 Павловський, Михайло і Головенко, Богдан (2002), «Глобалізація і національна стратегія 
України у ХХI столітті», Універсум, Львів, № 9-10, с. 35-40.

33 Шульман, Леонід (2002), «Ринковий фундаменталізм», Універсум, Львів, № 11-12, с. 13-16.
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неодноразово уражали Мексику, Аргентину, Бразилію, Перу та інші аналогічні краї-
ни. Розвинені ж держави Європи та Північної Америки розвивалися природнім шля-
хом, де ринковому фундаменталізму місця не знайшлося. Розвинені нові індустрі-
альні країни Азії (Японія, Південна Корея, Тайвань, а зараз і Китай) взагалі йшли 
діаметрально протилежним шляхом: замість лібералізації та дерегуляції – розвиток 
економіки під керівництвом і за сприяння держави (те, що називають дирижизмом). 
Типово дирижистськими діями були Новий курс президента Рузвельта, що вивів 
США із кризи 1929–1930 рр., а також політика французького президента Шарля де 
Голля».

Лідія Мельник, заступник директора Департаменту співробітництва з СОТ Мі-
ністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, переконана, що 
вступ України до СОТ забезпечить умови для збільшення іноземних інвестицій в 
економіку України та загального економічного зростання, забезпечить участь у регі-
ональних союзах та угрупованнях, забезпечить лібералізацію доступу українських 
товарів на ринки світу, гарантуватиме визнання за Україною в антидемпінгових 
розслідуваннях статусу ринкової економіки, дозволить запобігти загрозі торговель-
но-економічної ізоляції не тільки від країн Західної та Центральної Європи, а й від 
країн Східної Європи та Балтії, багато з яких вже сьогодні є асоційованими членами 
ЄС, забезпечить ширший вибір товарів і послуг для споживачів34. 

Доктор економічних наук Юрій Жук відзначає, що тодішня українська влада не 
звернулася до Росії з вимогою, як це зробили Литва, Латвія та Естонія, повернути ча-
стину активів СССР у розмірі 26 млрд. доларів, якими Москва безоплатно користу-
ється, за що повинна була б, по-чесному, виплатити Україні понад 50 млрд. доларів з 
розрахунку 10% річних35. Вчений наголошує, що ми в цей час платили за російську 
нафту в 4,5 раза дорожче від світової ціни.

Леонід Шульман звертає увагу на те, що в українській владі чимало ринкових 
фундаменталістів, реформацію на засадах ринкового фундаменталізму підтримує і 
частина нашої гуманітарної інтелігенції36. Учений перелічує найбільш загрожені ді-
лянки національного буття через реформацію економіки на засадах ринкового фун-
даменталізму: економічна безпека, оскільки сприяє перетворенню країни на спо-
живача кінцевого продукту розвинених країн та постачальника на світовий ринок 
дешевої сировини; продовольча безпека, оскільки усуває державу від стабілізації 
ринку зерна та продовольства взагалі; фінансова безпека; обороноздатність; інтелек-
туальний потенціал; інформаційна безпека; національна культура. Автор слушно за-
уважує, що на економічній шахівниці грає не двоє, а троє гравців: нація, держава та 
бізнес (капітал). На думку вченого, ринковий фундаменталізм – ідеологічне й пропа-
гандистське прикриття інтересів капіталу. 

Доктор економічних наук Сергій Борщевський у статті «Ліберальна модель еко-
номічного розвитку України»37 звертає увагу на неефективне використання держав-

34 Мельник, Лідія (2003), «Можливості для українських підприємств після вступу до СОТ та 
створення зони вільної торгівлі з ЄС», Універсум, Львів, № 11-12, с. 25-27.

35 Жук, Юрій (2004), «Україна: час втрачених можливостей», Універсум, Львів, № 7-9, с. 5-8.
36 Шульман, Леонід (2005), «Ринковий фундаменталізм – загроза національній безпеці», Універ-

сум, Львів, № 1-4, с. 14-22.
37 Борщевський, Сергій (2007), «Ліберальна модель економічного розвитку України», Універсум, 

Львів, № 3-4, с. 5-10.
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ного бюджету. На його думку, треба абстрагуватися від вторинних суспільно-полі-
тичних проблем і насамперед сконцентрувати увагу на визначенні фундаментальних 
пріоритетів економічного розвитку держави, пов’язавши їх з відповідною системою 
моральних цінностей.

У статті «Українська криза: чи перезавантажиться «матриця»?»38 Сергій Бор-
щевський продовжує аналізувати стан української економіки: «У нашій державі, де 
влада тривалий час ігнорувала структурну розбалансованість економіки, рівень ро-
зуміння механізмів поширення та витоків кризи залишається, у кращому разі, на 
рівні Марксового «Капіталу»…Проте, на відміну від Маркса, передбачається забира-
ти в бідних і віддавати багатим, які під час кризи, начебто, постраждали найбільше. 
<…> Все це до болю нагадує совєтську дійсність. Те ж нестримне бажання виграти у 
держави в заздалегідь програшну «лоторею», те ж прагнення влади захищати леда-
цюг та нероб за рахунок працьовитої частини населення».

Доцент кафедри економічної теорії Львівського державного аграрного універ-
ситету Василь Здоровик у статті «Інфляція в Україні»39 веде мову про позитивні й 
негативні сторони інфляції, котра так чи інакше зачіпає інтереси держави, підприєм-
ців, усіх громадян. Автор звертає увагу на те, що інфляція має бути прогнозованою 
і регульованою. Якщо інфляція виходить за межі 10 відсотків, то процес фінансо-
во-кредитного регулювання економіки значно ускладнюється.

У статті «Фінансово-економічна криза: її причини та наслідки»40 Василь Здоро-
вик відзначає, що за роки незалежності в Україні не створена сучасна промисловість, 
яка продукує досконалі засоби виробництва і предмети особистого вжитку (одяг, 
взуття, побутову техніку тощо). «Ринок насичений імпортними товарами, економіка 
енергозатратна. На одиницю валового внутрішнього продукту в Україні витрачаєть-
ся у десятки разів більше енергетичних ресурсів (передусім газу), ніж у розвинених 
країнах. Сформувалась віртуальна економіка, віртуальний бюджет, віртуальні дохо-
ди населення і фірм, віртуальний достаток». 

Професор Українського Вільного Університету в Мюнхені доктор Іво Полулях 
переконаний, що соціальне ринкове господарство як синтез економічної виробничої 
діяльності та творчих факторів у соціально- політичному секторі є третім шляхом 
між екстремальною формою приватного капіталізму та державного капіталізму ко-
муністичного типу41. Разом з тим учений вважає, що «основою соціального ринко-
вого ладу є право на приватну власність, воно є складовою частиною соціального 
ладу». На його думку, соціальна ринкова економіка об’єднує ґарантовані законом 
свободи з вимогами соціальної безпеки та соціальної справедливості. 

Професор Львівської комерційної академії доктор економічних наук Віктор 
Шевчук у статті «Газове питання: у пошуках справедливої ціни»42 доходить виснов-
ку: «Справедливої ціни на російський газ можна досягти лише за умови, що Україна 

38 Борщевський, Сергій (2009), «Українська криза: чи перезавантажиться «матриця»?», Універсум, 
Львів, № 1-2, с. 7-10.

39 Здоровик, Василь (2008), «Інфляція в Україні», Універсум, Львів, № 3-4, с. 16-19.
40 Здоровик, Василь (2009), «Фінансово-економічна криза: її причини та наслідки», Універсум, 

Львів, № 1-2, с. 5-6.
41 Полулях, Іво (2012), «Економічна політика», Універсум, Львів, № 3-4, с. 28-30.
42 Шевчук, Віктор (2012), «Газове питання: у пошуках справедливої ціни», Універсум, Львів, 

№ 5-6, с. 21-24.
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матиме таку саму переговорну силу, що й Німеччина, а для цього потрібні не гострі 
слова і не солодкі запевнення у вічному «братерстві», а послідовні кроки щодо змен-
шення споживання природного газу та диверсифікації джерел його постачання». 

Володимир Вітковський у статті «Деіндустріалізація: національне самогубство 
по-українськи»43 наводить повчальні приклади функціонування економіки в так зва-
них країнах «третього світу», порівнює їхню економіку з українською. Його спосте-
реження суголосні з висновками фахівців, які наголошують, що саме розвинений сек-
тор матеріального виробництва є унікальним поживним середовищем для зростання 
середнього класу, відтак становить основу будь-якої національної демократії. Автор 
пише: «Дотепер чимало українців сприймає Мексику як країну «третього світу» 
<…> Але порівняймо факти. В 2013-му душовий ВВП становив, відповідно, $10.307 
в Мексиці й $3.900 в Україні. <…> Між 1991 і 2003 роками сталося чотириразове (!) 
збільшення мексиканської зовнішньої торгівлі. Країна обігнала США за випуском 
інженерів з дипломами міжнародного зразка, разом з тим вартість розробок і вироб-
ництва залишається відносно низькою. Років тридцять тому мексиканська електро-
ніка перебувала приблизно в такому ж стані, як вирощування цитрусових в Україні 
<…> Сьогодні 30% мексиканського експорту становлять вироби електронної про-
мисловості. На підйомі перебуває аерокосмічна галузь, зокрема гелікоптеро- та дви-
гунобудування. Найпотужніші в світі нафтохімічні комбінати теж «прописані» на 
мексиканській землі. Країна є третьою світовою потугою з виробництва цементу, 
батьківщиною найбільших операторів на ринках харчових продуктів та алкогольних 
напоїв. До слова, Мексика продукує також значну кількість високотехнологічного 
озброєння, і при тому не є членом жодних проросійських політичних угруповань 
<…> Індустріальний злет країни ацтеків є наочним прикладом того, чим могла б 
стати незалежна Україна (при цьому з набагато меншими зусиллями), якби не по-
фігізм її еліт і, треба визнати, значної частини інтелектуалів та середнього класу».

Президент Центру ринкових реформ, доктор економічних наук Володимир Ла-
новий вважає, що Україні слід приєднатися до економічних санкцій західних країн 
щодо Росії. Йдеться про закриття внутрішніх ринків од російських поставок і при-
пинення кредитування банкам агресора. Бо й справді історії невідомі випадки, коли 
б війна між країнами супроводжувалася вільним економічним обміном між ними. 
Автор пояснює. Автора дивує, чому в Україні триває дискусія щодо торговельних 
відносин з окупованим Донбасом44.

Ерік Райнерт, один із кращих європейських економістів, який доклав руку до 
успіхів Перу й Малайзії, у розмові з Ольгою Духнич стверджує, що вільний ринок 
перетворить Україну на великого аграрія та країну емігрантів, і пояснює, як цього 
уникнути45. «Поки ви неуспішні, – зазначає економіст, – у вас купуватимуть, але 
щойно ви станете успішними і виникне загроза, що ви порушите внутрішній ринок 
європейських країн, це може припинитися». На думку Райнерта, Україні потрібна не 
гуманітарна допомога, а дешевий капітал для відновлення промисловості. 

43 Вітковський, Володимир (2015), «Деіндустріалізація: національне самогубство по-українськи», 
Універсум, Львів, № 3-4, с. 35-37; № 5-6, с. 24-26.

44 Лановий, Володимир (2015), «Економіка безглуздої війни», Універсум, Львів, № 7-8, с. 31-34.
45 Райнерт, Ерік (2015), «Вільний ринок перетворить Україну на країну емігрантів», Універсум, 

Львів, № 11-12, с. 40.
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Український підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Вале-
рій Пекар розповідає про міграційну проблему в Україні та перепис населення, про 
бізнес-клімат та інвестиції, а також про ринок землі й те, що потрібно для підви-
щення зарплат у країні. Він пише: «Ми звикли вважати, що ми дурні – бо бідні, а 
бідні – бо дурні. Хоча це абсолютно неправда. Ми дуже розумна нація, подивіться на 
всі рейтинги людського капіталу, талантів тощо. У них Україна посідає десь з 31 до 
41 місця. Тепер питання: чому ми тоді такі бідні? Тому що ми свій марафон біжимо в 
кайданках на руках і ногах й добігаємо 150-ми в світі. Зняти кайданки дуже просто: 
потрібно мати політичну волю»46.

Голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек аналізує реаль-
ні економічні ризики, які очікують Україну без отримання коштів від МВФ і як це 
відобразиться на добробуті громадян. Він переконаний, що накопичених валютних 
ресурсів замало, аби безболісно пройти 2019 та 2020 роки. На його думку, якщо таке 
скорочення золотовалютних резервів триватиме, то фінансові ринки зірвуться у не-
контрольоване піке, а кредити стануть недоступними для бізнесу і населення47. 

Висновки. Досліджуючи матеріали часопису, оприлюднені в рубриці «Еконо-
міка» впродовж 1993–2018 рр., можемо стверджувати, що публікації «Універсуму» 
загалом об’єктивно віддзеркалювали економічний розвиток України, максимально 
точно відображаючи найвиразніші й найбільш значущі моменти та обставини дер-
жавотворення. Думки авторів «Універсуму», як правило, націлені у майбутнє. У сво-
їх статтях вони вказували на шляхи удосконалення держави, порушували питання 
будівництва ефективної структури управління країною в усіх ділянках господар-
ства, постійно наголошуючи, що майбутнє нашої держави у нових технологіях, ви-
сокорентабельному аграрно-промисловому комплексі, що вкрай важливе для Укра-
їни – високоякісна продукція.

Публікацїї журналу неодноразово звертали увагу на проблеми вільного ринку; 
на серйозні перешкоди розвиткові країни через скорочення її трудового потенціа-
лу; на численні негативні наслідки російської економічної експансії в різні галузі 
української промисловості, зокрема металургійної, нафтової та газової, що у вислі-
ді дозволяє не лише контролювати роботу підприємств України, а й впливати на 
політичну, економічну, громадську, інформаційну сфери; на загрози національній 
безпеці в результаті захоплення російським капіталом українського медіаринку; на 
перешкоди для інвестиційного клімату України внаслідок її неприєднання до еко-
номічних санкцій західних країн проти агресора в умовах відкритої гібридної війни 
Росії проти нашої держави; про нагальну потребу для України дешевого капіталу 
для відновлення промисловості тощо.

Редакційна колегія видання ретельно добирала фахових авторів, яким при-
таманне концептуальне і конструктивне мислення: C. Борщевський, C. Вовканич, 
Б. Гаврилишин, А. Гальчинський, М. Долішній, C. Злупко, В. Лановий, М. Павлов-
ський, І. Полулях, Ю. Саєнко, В. Черняк, В. Шевчук, Л. Шульман та ін.

46 Пекар, Валерій (2018), «Ситуація з економікою жахлива, все можуть змінити кілька простих 
речей», Універсум, Львів, № 5-6, с. 37-39.

47 Шпек, Роман (2018), «Транш МВФ – питання життя чи дефолту для України», Універсум, Львів, 
№ 9-10, с. 37.
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За складністю економічної проблематики, за рівнем аргументації публікації 
«Універсуму» не поступаються фаховим виданням, але водночас ці тексти – попу-
лярні й доступні для широкого кола читачів.
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In the article there are analyzed publications on the economic thematics in the magazine 
«Universum» during the years 1993–2018 that reflect the many-sided and controversial picture 
of the market reforms in the Ukrainian State. The authors of the magazine arise and discuss 
economic problems in the Ukrainian State what enables a better understanding of the reasons 
of the very slow and not always satisfactory process of the reform of the society on the basis of 
the market economics. 

The main reason of the collapse of the economics of the Ukrainian State in the 90-ies of the 
past century was a very powerful and heavy integration of the economics of the Ukrainian SSR 
in the Soviet economic system. Remaining in the totalitarian system for a long time Ukraine 
was isolated from the international market. The profitability from the production in the USSR 
was based on three whales: cheap raw, cheap workforce, tight security of the internal market by 
the State monopoly on the external foreign trade. During the years of the so called ««reforms» 
Ukraine lost over 75% of its economic potential what is more than twice as much in comparison 
with the losses during the Second World War (40%).

In 1991 Ukraine had the best possibilities among the other former Soviet republics of 
the USSR for the way out of the economic crisis. However, it was not possible to realize that 
because of the tax system – one of the worst in the whole world; because of the very high level 
of the corruption; because of the lack of trust in the society; because of the incomprehension 
of the national priorities; because of the shadow economy; because of the lack of the national 
strategy of the development; because of the permanent decrease of the fraction of the high-tech 
production in the structure of the GDP; because of the very big internal and external debt; 
because of the incomprehension of the fact that economics is a part of culture; because of the 
imperfect personnel policy of the State; because of the absence of the national patriotic lead 
when the politicians on the highest levels of power tolerate other states completely unhidden.

The publications in the «Universum» magazine on economic thematics confirm a 
longstanding classic experience: the basis of social relationships in the society is a distribution 
of the social work products. The society that wants to build its life on the basis of democratic 
principles needs the economic knowledge very much. There is a need of confidence that on a 
public basis there will be better perspectives for life and development to meet social needs. 

It should be noted that the economic thematics is almost absent in the Ukrainian popular 
periodical press. In view of this state of affairs (a noticeable lack of content of the popular 
science on economic thematics) the editorial board of the «Universum» magazine devoted 
much of its publication to the promotion of the economic knowledge and the explanation of the 
causes and origins of economic problems of the modern Ukraine. The authors of the magazine 
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combined in theirs publications the popularity of presentation with the professional analysis 
between the Ukrainian and world economics. 

In the publications of the magazine there was paid attention to the problems of the free 
market; to the serious obstacles to development of the country because of the reduction of 
its labor potential; to the numerous negative consequences of Russia’s economic expansion in 
various branches of the Ukrainian industry, in particular in the metallurgical, oil and gaseous 
branches what in the result enables not only to control the work of enterprises of Ukraine but 
also to influence the political, economical, public and information spheres; to the threats to the 
national security as a result of the capture by the Russian capital of the Ukrainian media market; 
to the obstacles for the investment climate of Ukraine due to its non-adherence to the economic 
sanctions of the western countries against the aggressor in the conditions of the open hybrid 
war of Russia against our State; to the urgent need for cheap capital for Ukraine to rebuild its 
industry etс. 

The thoughts of the authors of the «Universum» magazine tend to focus on the future. 
In their articles they pointed to the ways to improve the State, raised issues of construction of 
the effective structure of the governing the country in all the areas of economy, noting the fact 
that the future of our State lies in the new technologies, in the highly profitable agricultural and 
industrial complex because for Ukraine the high quality products are very important.

On the complexity of economic issues, by the level of reasoning the publications of the 
«Universum» magazine are not inferior to the professional publications but at the same time 
these texts are popular and accessible for a wide range of readers.

Key words: economics, capital, Ukrainian statehood, market fundamentalism, market 
reforms, globalization, Russian expansion, popular science literature.
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In this paper we outline the key features of discourse analysis, contrast it with content analysis, 
and then consider the extent to which these two methods can be seen as either complementary to, 
or in conflict with, each other. Our underlying premise is pluralist in that while we recognize that 
these two methods are based in very different philosophical camps and play very different roles in 
social science research, we also believe that they can be seen as complementary and even mutually 
supportive in the exploration of social reality. Furthermore, given the recent “linguistic turn” in 
social science and the related increasing interest in the study of texts of various kinds, the contrast 
between these two methods provides a particularly useful context in which to discuss assumptions 
about the nature of language and the role of linguistic methods in social research.

Key words: methodology, content analysis, discourse analysis, text, meaning, social 
reality, social research.

Introduction.
One of the essential features of modern science is its interdisciplinarity, namely the 

combination of methodological approaches of different branches of knowledge. More and 
more social sciences use the methodological tools of linguistics, and linguistics, in turn, 
actively uses quantitative methods, combining them with traditional research techniques. 
This article seeks to trace the methodological and methodological differences and 
similarities of discourse analysis and content analysis, methods that today play a central 
role in linguistics and the social sciences.

Discourse analysis and its methodological features.
Discourse analysis is a methodology for analyzing social phenomena that is qualitative, 

interpretive, and constructionist. It explores how the socially produced ideas and objects 
that populate the world were created and are held in place. It not only embodies a set of 
techniques for conducting structured, qualitative investigations of texts, but also a set of 
assumptions concerning the constructive effects of language1. Discourse analysis differs 

1 Burman, E. and Parker, I. (1993), Against discursive imperialism, empiricism and constructionism: 
Thirty-two problems with discourse analysis. In: Discourse analytic research: Repertoires and 
Readings of Texts in Action, edited by E. Burman and I. Parker (pp. 155-172). London: New York.
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from other qualitative methodologies that try to understand the meaning of social reality 
for actors2 in that it endeavors to uncover the way in which that reality was produced. So, 
while it shares a concern with the meaningfulness of social life, discourse analysis provides 
a more profound interrogation of the precarious status of meaning. Where other qualitative 
methodologies work to understand or interpret social reality as it exists, discourse analysis 
tries to uncover the way that reality is produced3.

Discourse analysis also presupposes that it is impossible to strip discourse from its 
broader context4. Discourses have no inherent meaning in themselves and, to understand 
their constructive effects, researchers must locate them historically and socially. The 
meanings of any discourse are “created, supported, and contested through the production, 
dissemination, and consumption of texts; and emanate from interactions between the social 
groups and the complex societal structures in which the discourse is embedded”5.

Discourse analysis is thus more than a method: it is a methodology based on two 
primary assumptions. First, discourse analysis is founded on a strong social constructivist 
epistemology. Social reality is not something that we uncover, but something that we 
actively create through meaningful interaction. The study of the social thus becomes the 
study of how the objects and concepts that populate social reality come into being6.

Second, discourse analysis grows out of the belief that meaning, and hence social 
reality, arise out of interrelated bodies of texts – called discourses – that bring new ideas, 
objects and practices into the world. For example, the discourse of strategy has introduced 
a series of new management practices over the last fifty years7; the discourse of AIDS has 
empowered groups of patient-activists8. Discourses are thus “concrete” in that they produce 
a material reality in the practices that they invoke. Accordingly, a discourse is defined 
as a system of texts that brings objects into being9. From this perspective, social science 
becomes the study of the development of discourses that support the myriad of ideas that 
make social reality meaningful. And, since discourses are embodied in texts, discourse 
analysis involves the systematic study of texts to find evidence of their meaning and how 
this meaning translates into a social reality10.

Content analysis as method of social research
Content analysis, as it is traditionally employed, differs from discourse analysis 

quite profoundly even though it is similarly concerned with the analysis of texts. Most 

2 Geertz, C. (1973), The Interpretation of Cultures. New York, NJ: Basic Books.
3 Phillips, N. and Hardy, C. (1997), Managing multiple identities: discourse, legitimacy and resources in 

the UK refugee system. Organization 4 (2): 159-186.
4 Fairclough, N. (1995), Critical discourse analysis: The critical study of language. London: Longman.
5 Hardy, C. (2001), Researching organizational Discourse. International Studies in Management and 

Organization 31 (3): p. 28.
6 Wood, L.A. and Kroger, R.O. (2000). Doing discourse analysis: Methody for studying action in talk 

and text. Thousand Oaks, CA: Sage.
7 Knights, D. and Morgan, G. (1991). Strategic discourse and subjectivity: Towards a critical analysis of 

corporate strategy in organisations. Organisation Studies 12(3): 251-273. 
8 Maguire, S. Phillips, N. and Hardy, C. (2001). When “Silence = Death” keep talking: Trust, control 

and the discursive construction of identity in the Canadian HIV/AIDS treatment domain. Organization 
Studies 22: 287-312.

9 Parker, I. Discourse dynamics. London: Routledge, (1992).
10 Chalaby, J.K. (1996). Beyond the prison-house of language: Discourse as a sociological concept. British 

Journal of Sociology 47 (4): 684-698.
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importantly, it adopts a positivistic approach – the fundamental activity is hypothesis testing 
using statistical analysis11. At a practical level, it involves the development of analytical 
categories that are used to construct a coding frame that is then applied to textual data. 
Content analysis as a mode of textual analysis is characterized by a concern with being 
objective, systematic, and quantitative12: objective in the sense that the analytic categories 
are defined so precisely that different coders may apply them and obtain the same results; 
systematic in the sense that clear rules are used to include or exclude content or analytic 
categories; and quantified in the sense that the results of content analysis are amenable 
to statistical analysis. Underlying this concern is the belief that the meaning of the text is 
constant and can be known precisely and consistently by different researchers as long as 
they utilize rigorous and correct analytical procedures13. Content analysis is the study of the 
text itself not of its relation to its context, the intentions of the producer of the text, or the 
reaction of the intended audience. 

While discourse analysis and content analysis are both interested in exploring social 
reality, the two methods differ fundamentally in their assumptions about the nature of that 
reality and of the role of language in particular. Where discourse analysis highlights the 
precarious nature of meaning and focuses on exploring its shifting and contested nature, 
content analysis assumes a consistency of meaning that allows for occurrences of words (or 
other, larger units of text) to be assumed equivalent and counted. Where discourse analysis 
focuses on the relation between text and context, content analysis focuses on the text 
abstracted from its contexts. On the surface, the difference between the two methods could 
not be more stark (see Table 2). While discourse analysis is concerned with the development 
of meaning and in how it changes over time, content analysis assumes a consistency of 
meaning that allows counting and coding. Where discourse analysts see change and flux, 
content analysts look for consistency and stability. 

It is, however, worth pointing out that there are forms of content analysis that look 
much more like discourse analysis. More qualitative forms of content analysis that do not 
assume highly stable meanings of words but, rather, include a sensitivity to the usage of 
words and the context in which they are used are compatible with discourse analysis and 
can, in fact, be used within a broad discourse analytic methodology in the analysis of social 
reality. In Table 1 we demonstrate how content analysis might be used in a way that is 
compatible with discourse analysis. As one moves from simple counting to more complex 
interpretation, the two forms of analysis become increasingly compatible, although at the 
expense of positivist objectives. For content analysis to form part of a discourse analytic 
methodology, it is necessary to weaken the assumption that meaning is stable enough to be 
counted in an objective sense. From a discourse analytic perspective, all textual analysis is 
an exercise in interpretation and while clear exposition of the methods used to arrive at a 
particular interpretation is a hallmark of good research, it cannot remove the necessity for 
interpretation. With this proviso, content analysis can, through its focus on being systematic 
and quantitative, play a potentially useful role in expanding our understanding of the role of 
discourse in constructing the social.

11 Schwandt, T. (2001). Dictionary of Qualitative Inquiry, 2nd Edn, Thousand Oaks, CA: Sage.
12 Kassarjian, H. H. (2001), Content analysis in consumer research. Journal of Consumer Research, 4: p. 9.
13 Silverman, D. (2001). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction, 

2nd Edn, Thousand Oaks, CA: Sage.
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In conclusion, while discourse analysis and content analysis come from very different 
philosophical bases, they can be complementary. Traditionally, the differences mean that 
they provide alternative perspectives on the role of language in social studies. In this 
regard, they are complementary in terms of what they reveal despite conflicting ontology 
and epistemology, which is most easily seen in the focus in content analysis on reliability 
and validity, contrasting sharply with the focus on the interpretive accuracy and reflexive 
examination that characterizes discourse analysis. 

More interpretive versions of content analysis also complement discourse analysis in 
that they may be usefully combined in a single study: the more structured and formal forms 
of discourse analysis are compatible with the more interpretive forms of content analysis. 

From this perspective, the research can be retraced as an exercise in creative 
interpretation that seeks to show how reality is constructed through texts that embody 
discourses.

In this regard, content analysis provides an important way to demonstrate these 
performative links that lie at the heart of discourse analysis. The combination of these 
two methods can provide reliable and objectively results and enhance the effectiveness of 
the research work. The possible research questions concerning the use of content analysis 
within Discource Approach are listed in Table 1.

Table 1. Using Content Analysis within a Discourse Analytic Approach

Dealing with 
Meaning

There is no inherent meaning in the text; meanings are constructed in a 
particular context; and the author, consumer, and researcher all play a 
role. There is no way to separate meaning from context and any attempt 
to count must deal with the precarious nature of meaning.

Dealing with 
Categories

Categories emerge from the data. However, existing empirical research 
and theoretical work provide ideas for what to look for and the research 
question provides an initial simple frame.

Dealing with 
Technique

The categories that emerge from the data allow for coding schemes 
involving counting occurrences of meanings in the text. Analysis is an 
interactive processs of working back and forth between the texts and the 
categories.

Dealing with 
Context

The analysis must locate the meaning of the text in relation to a social 
context and to other texts and discourses.

Dealing with 
Reliability

The results are reliable to the degree that they are understandable and 
plausible to others i.e. does the researcher explain how she/he came up 
with the analysis in a way that the reader can make sense of ?

Dealing with 
Validity

The results are valid to the degree that they show how patterns in the 
meaning of texts are constitutive of reality.

Dealing with 
Reflexivity

To what extent does the analysis take into account the role that the author 
plays in making meaning? Does the analysis show different ways in 
which this meaning might be consumed? Is the analysis sensitive to the 
way the patterns are identified and explained?
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Table 2 Content Analysis vs. a Discourse Analysis: methodological differences
Discourse Analysis Content Analysis

Ontology Constructionist – assumes that 
reality is socially constructed

Realist – assumes that an 
independent reality exists.

Epistemology
Meaning is fluid and constructs 
reality in ways that can be posited 
through the use of interpretive 
methods. 

Meaning is fixed and reflects reality 
in ways that can be ascertained 
through the use of scientific 
methods.

Data Source
Textual meaning, usually in relation 
to other texts, as well as practices 
of production, dissemination, and 
consumption.

Textual content in comparison to 
other texts, example over time.

Method Qualitative (althought can involve 
counting). Quantitative

Categories Exploration of how participants 
actively construct categories.

Analytical categories taken for 
granted and data allocated to them.

Inductive/
Deductive Inductive Deductive

Subjectivity/
Objectivity Subjective Objective

Role of context Can only understand texts in 
discursive context

Does not necessarily link text to 
context.

Reliability

Formal measures of reliability are 
not a factor although coding is still 
justified according to academic 
norms; differences in interpretation 
are not a problem and may, in fact, 
be a source of data

Formal measures of intercoder 
reliability are crucial for 
measurement purposes; differences 
in interpretation are problematic 
and risk nullifying any results

Validity

Validity in the form of 
“performativity” i.e. demonstrating 
a plausible case that patterns in the 
meaning of texts are constitutive of 
reality in some way.

Validity is in the form of accuracy 
and precision demonstrating that 
pattern in the content of texts are 
accurately measured and reflect 
reality.

Reflexivity
Necessarily high – author is part 
of the process whereby meaning is 
constructed.

Not necessarily high – author 
simply reports on objective 
findings.



42
Семотюк О.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

REFERENCES

1. Burman, E. and Parker, I. (1993). Against discursive imperialism, empiricism and 
constructionism: Thirty-two problems with discourse analysis. In: Discourse analytic 
research: Repertoires and Readings of Texts in Action, edited by E. Burman and 
I. Parker (pp. 155-172). London: New York.

2. Chalaby, J.K. (1996). Beyond the prison-house of language: Discourse as a sociological 
concept. British Journal of Sociology 47(4): 684-698.

3. Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. Lon-
don: Longman.

4. Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York, NJ: Basic Books.
5. Hardy, C. (2001). Researching organizational Discourse. International Studies in Mana-

gement and Organization 31(3): 25-47.
6. Kassarjian, H. H. (2001). Content analysis in consumer research. Journal of Consumer 

Research, 4: 8-18.
7. Knights, D. and Morgan, G. (1991). Strategic discourse and subjectivity: Towards a criti-

cal analysis of corporate strategy in organisations. Organisation Studies 12(3): 251-273. 
8. Maguire, S. Phillips, N. and Hardy, C. (2001). When “Silence = Death” keep talking: 

Trust, control and the discursive construction of identity in the Canadian HIV/AIDS 
treatment domain. Organization Studies 22: 287-312.

9. Parker, I. Discourse dynamics. London: Routledge, (1992).
10. Phillips, N. and Hardy, C. (1997). Managing multiple identities: discourse, legitimacy 

and resources in the UK refugee system. Organization 4(2): 159-186.
11. Schwandt, T. (2001). Dictionary of Qualitative Inquiry, 2nd Edn, Thousand Oaks, CA: 

Sage.
12. Silverman, D. (2001). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text 

and Interaction, 2nd Edn, Thousand Oaks, CA: Sage.
13. Wood, L.A. and Kroger, R.O. (2000). Doing discourse analysis: Methody for studying 

action in talk and text. Thousand Oaks, CA: Sage.



43
Семотюк О.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

АНАЛІЗ ДИСКУРСУ VS. КОНТЕНТ-АНАЛІЗ: 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ І ПОДІБНОСТІ
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Однією із істотних рис сучасної науки є її міждисциплінарний характер, тобто по-
єднання методологічних і методичних підходів різних галузей знань до вирішення тих 
чи інших наукових проблем. Щораз більше суспільних наук використовують методич-
ний доробок лінгвістики, а лінгвістика своєю чергою активно послуговується кількіс-
ними методами, поєднуючи їх із традиційними для неї дослідницькими техніками. У 
цій роботі ми окреслюємо основні особливості дискурсного аналізу, протиставляємо 
його контент-аналізу, а потім розглядаємо, наскільки ці два методи можна сприймати 
як взаємодоповнюючі, так і такі, що суперечать один одному. Аналіз дискурсу є одним 
із якісних конструктивістських методів аналізу та інтерпретації феноменів соціальної 
дійсності. Цей метод має на меті дослідити, як в соціумі виникають певні ідеї, які потім 
поширюються та утверджуються в суспільстві. Метод контент-аналізу у його традицій-
ному розумінні істотно відрізняється від аналізу дискурсу, хоча його теж застосовують 
для аналізу текстів. Його методологічним підґрунтям є позитивізм. Основним завдан-
ням контент-аналізу є перевірка дослідницької гіпотези з допомогою статистичних 
розрахунків. Якщо аналіз дискурсу зосереджується на мінливій, непостійній природі 
значення і його вивченні, то контент-аналіз виходить із незмінності, постійності зна-
чення, яке уможливлює трактувати слова і тексти як повністю еквівалентні дійсності та 
можливості їх кількісного аналізу. Попри різне методологічне підґрунтя, яке зумовлює 
різне бачення ролі мови у дослідженнях соціальної дійсності, обидва методи можуть 
поєднуватися спільним об’єктом аналізу – соціальною дійсністю, яку вони намагаються 
вивчити і описати, незважаючи на онтологічні й епістеміологічні відмінності. Ці відмін-
ності виявляються в тому, що контент-аналіз зосереджується на категоріях валідності та 
достовірності, а аналіз дискурсу головно акцентує на точності тлумачення та рефлектив-
ності дослідження дійсності. Поєднання цих двох методів забезпечить достовірні об’єк-
тивні результати і посилить ефективність праці дослідників.

Ключові слова: методологія, контент-аналіз, аналіз дискурсу, текст, значення, соці-
альна дійсність, соціальні дослідження.
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У статті досліджується специфіка висвітлення сексуального насильства в українській 
радянській пресі 1920‒1930-х років, зокрема такі його форми, як зґвалтування і сексуальні 
домагання. Об’єктом дослідження стали судові репортажі, повідомлення кримінальної хро-
ніки, кореспонденції, статті, присвячені цій темі і вміщені у газетах і журналах 1920‒1930-х 
років. Сексуальні злочини були табуйованою і марґіналізованою темою в українській ра-
дянській пресі: журналісти здійснювали специфічний відбір фактів і оприлюднювали лише 
ті з них, які могли прислужитися радянській пропаганді. Підкреслюється, що комуністич-
на ідеологія впливала на зміст, типологію персонажів, інтерпретацію події, визначала ідей-
ні акценти таких повідомлень.

Key words: сексуальне насильство; гендерне насильство; зґвалтування; преса; 
пропаганда; ідеологія.

1. Постановка проблеми
Проблема гендерного насильства, на жаль, залишається актуальною і в Укра-

їні, і в усьому світі. Проте, на думку багатьох медіадослідників, ця проблема є за-
мовчуваною або маргіналізованою у публічних дискурсах, у тому числі медійному: 
«В Україні статеве насильство залишається малодискутованою темою, говорити про 
яку вважається соромно, непристойно. Воно потрапляє в центр медійної уваги лише 
тоді, коли супроводжується іншими тяжкими злочинами ‒ каліцтвом потерпілих 
або убивством»1. 

Більшовики визначали жіночу рівноправність одним із пріоритетних завдань у 
багатьох документах. Проте їхньою стратегічною метою було залучити до револю-
ційної боротьби якнайбільше жінок, виховати з них ідейних комуністок, відданих 
радянській владі, і в такий спосіб зміцнити й утвердити її. Тому у 1920-і роки було 

1 Маєрчик, М., Плахотнік, О. (2014), «Гендероване насильство: між звичаєм і злочином». М. Ма-
єрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманова (Ред.). Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для 
журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей. Київ, Критика, с. 162.
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розпочато «більшовицький емансипаційний проект» (М. Вороніна)2: це була низка 
заходів, спрямованих на інтеграцію жінки до громадського (партійного передусім) 
життя та масового залучення жіноцтва до виробничої діяльності. Цьому сприяло 
утворення жіночих відділів і посади жінорганізаторки у партійних осередках усіх 
рівнів, регулярні проведення зібрань жінок-делегаток, кампанії із залучення домо-
господарок, дружин робітників, до суспільно корисної діяльності тощо. Таким чи-
ном, комуністи взяли під контроль феміністичний рух, а діяльність громадських 
активісток була спрямована у потрібне партії річище. 

У провідних громадсько-політичних часописах висвітлювалися питання соці-
альної ролі жінки, значення шлюбу і сім’ї у руслі комуністичної ідеології. Про сек-
суальне насильство, якого зазнавали жінки, преса також інформувала у різножан-
рових публікаціях (новинні повідомлення, кореспонденції, судові репортажі та ін.). 
Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що репрезентація сексуального 
насильства в українській пресі до сьогодні є малодискутованою і марґінальною те-
мою в науковому дискурсі. 

2. Теоретичне підґрунтя
Гендерні медійні студії у західній науковій традиції вже мають значні здобут-

ки, адже дослідження тривають з 1960-х років. Напрямки досліджень визначають 
різні види медій: в гендерному аспекті аналізуються кіно, телебачення, радіо, рекла-
ма, музична індустрія, преса. З іншого боку, сфера гендерних досліджень виявляє 
увагу до різних складових комунікативної моделі комунікатор ‒ повідомлення ‒ ау-
диторія. 

Гендерні медійні студії в Україні є відносно новим і перспективним науковим 
напрямком, започаткованим у 2000‒х роках. Важливою теоретичною розробкою 
вважаємо колективну працю «Гендер для медій» (2014) за редакцією Марії Маєрчик, 
Ольги Плахотнік і Галини Ярманової. У світлі досліджуваної проблеми значущим 
для нас є розділ цієї праці «Гендероване насильство: між звичаєм і злочином»3, в 
якому згвалтування розглядається як вияв гендерного насильства і показується як 
«культура зґвалтування», вбудована у суспільні інституції, звичаї і традиції; при 
цьому наголошується на проблемах висвітлення сексуального насильства щодо жі-
нок у ЗМІ. 

Однією з актуальних розвідок у цьому аспекті є праця Терези де Лауретіс «Ри-
торика насильства. Роздуми про репрезентацію і гендер». Дослідниця підкреслю-
вала, що «репрезентація насильства нерозривно пов’язана з поняттям гендеру, ін-
шими словами, я стверджую, що насильство народжується в репрезентації»4. Вона 
доводила, що у відтворенні соціальних практик насильства має значення його мовне 
конструювання: так окремі риторичні прийоми і мовні стратегії застосовуються у 
текстах, щоб приховати факти сімейного насильства чоловіків щодо жінок, відво-
лікти увагу аудиторію, виправдати насильство. Дослідниця Дж. Нейджел також ви-

2 Вороніна, М. (2017), Більшовицький емансипаційний експеримент у 1920-х роках. Кісь О. (Ред.). 
Українські жінки у горнилі модернізації. Харків, Клуб сімейного дозвілля, с. 106-131.

3 Маєрчик, М., Плахотнік, О. (2014), «Гендероване насильство: між звичаєм і злочином». М. Ма-
єрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманова (Ред.). Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для 
журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей. Київ, Критика, 217 c. 

4 Лауретис, де Т. (2000), Риторика насилия. Рассмотрение репрезентации и гендера. Гапова Е., 
Усманова А (Ред.). Антология гендерной теории. Минск, Пропилеи, 2000, с. 350-351. 
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значала пріоритетним напрямком гендерних студій вивчення такої «явно гендерної 
діяльності, як злочин ...чи насильство», в якій жінка є жертвою «неадекватної маску-
лінності»5. 

Наразі актуальним напрямком гендерних медійних студій є ті розвідки, в яких 
досліджується специфіка висвітлення у мас-медіа взаємозв’язків мілітаризму і ген-
дерного насильства. Українська радянська преса 1920‒1930-х зафіксувала факти на-
сильства військових над цивільними жінками під час воєнних конфліктів першої 
третини ХХ століття. Зважаючи на поточні міжнародні воєнні конфлікти і загрози 
тероризму, дослідники, наприклад, Дж.Батлер у нещодавно перекладеній в Україні 
праці «Frames of War. When is life grievable?» («Фрейми війни. Чиї життя оплаку-
ють?»)6, вивчають ідеологічний фокус медійного подання цих проблем, приховані 
вияви гендерної, расової, національної ворожнечі у західних мас-медіа. 

3. Методологічна основа дослідження 
Гендерні медійні студії використовують методологію, притаманну міждисци-

плінарним дослідженням, які виникли на перетині медійних, культурних і гендерних 
студій. Найпопулярнішими, на думку Д. Мак-Квейла, є «літературні, дискурсивні і 
психоаналітичні методи»7. Серед новітніх підходів варто відзначити зацікавлення 
науковців дискурс-аналізом, який застосовував для аналізу новин нідерландський 
дослідник мови ЗМІ Т. ван Дейк у 1980-х роках. Філософським джерелом цього мето-
ду стала концепція соціального конструктивізму, яка вплинула на розвиток сучасної 
науки, особливо гуманітаристики і соціальних комунікацій. Український лінгвіст 
О. Семотюк указав на відмінність цього наукового методу від інших: «Якщо інші 
якісні методи дослідники використовують для інтерпретації дійсності такою, якою 
вона є на даний момент, то аналіз дискурсу намагається відшукати спосіб, у який ця 
дійсність була сконструйована»8. 

М. М. Лазар переконливо довела необхідність синтезу феміністичного підхо-
ду з критичним дискурс-аналізом при дослідженні соціальних практик жіноцтва 
та висвітлення їх у пресі, адже це дає змогу виявити приховані механізми «комп-
лексної взаємодії влади та ідеології у дискурсі для підтримки гендерної соціальної 
ієрархії»9. Тому, на нашу думку, дискурс-аналітичний підхід варто поєднати зі здо-
бутками феміністичного критицизму, який сфокусований на «дискурсних репре-
зентаціях гендеру, стратегіях формування рольових ідентифікацій»10.

Дискурс-аналіз дасть змогу нам з’ясувати, яку ідеологічну форму репрезентації 
соціального світу представляли журналістські публікації про гендерне насильство; 
який ідеологічний дискурс був панівним; у який спосіб встановлювався владний 

5 Нейджел, Дж. (2003), «Маскулінність та націоналізм; ґендер та сексуальність у творенні націй», 
Гентош Л., Кісь О. (Ред.), Ґендерний підхід: історія, культура, суспільство. Львів, ВНТЛ-Кла-
сика, с. 182-205. 

6 Батлер, Дж. (2016), Фрейми війни. Чиї життя оплакують? Київ, Медуза, 276 с. 
7 Мак-Квейл, Д. (2010), Теорія масової комунікації. Львів, Літопис, с. 308.
8 Семотюк, О. (2015), «Аналіз дискурсу vs. контент-аналіз: методично-методологічні відмінності 

і подібності», Людина. Комп’ютер. Комунікація: збірник наукових праць, Львів, Вид-во Львівсь-
кої політехніки, с. 79. 

9 Lazar, M. M (2007), «Feminist Critical Discourse Analysis. Articulating a feminist discourse praxes». 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17405900701464816 (accessed 30 Oktober 2019) 

10 Павлюк, Л. С. (2007), Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація. Львів, ПАІС, с. 17.
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режим в координатах домінування ‒ субординації. За допомогою феміністичного під-
ходу проаналізуємо гендерну картину світу, яку представляла українська радянська 
преса 1920‒1930-х років читацькій аудиторії і визначимо технології гендерованого 
медіатексту. 

4. Виклад основного матеріалу дослідження.
Українська радянська преса 1920‒1930-х років зафіксувала деякі факти гендер-

ного насильства над жінками. При цьому варто уточнити поняття гендерного на-
сильства: «такі форми насильницьких дій, що мають чітко виражену гендерну гру-
пу, на яку це насилля спрямоване або яка це насилля чинить»11, одними з його форм 
є сексуальні домагання і зґвалтування. Помітною є така тенденція у повідомленнях 
про сексуальне насильство у пресі 1920-х років: повідомлялося лише про ті зґвал-
тування, які закінчувалися фатально для жертви, тобто смертю. Судовий репортаж 
«Наймичина доля» (тут і надалі тогочасний правопис збережено ‒ О. Х.) було умі-
щено у київській щоденній газеті «Пролетарська правда» (за 6 листопада 1925 р.) у 
рубриці «Червоний суд». «Куркуля» Степана Михайлюка судили за сексуальні дома-
гання до наймички Мотрі Бронської, примус її до сексуального зв’язку, а двох жінок, 
за проведення нелегального аборту Мотрі, який призвів до її смерті. У репортажі 
розповідалося про наймичку Мотрю, яка зазнала сексуальних переслідувань у «кур-
кульській родині»: «молодий господар Степан Михайлюк став не давати проходу 
дівчині, щоб вона жила з ним як з чоловіком»; «кожен день до неї приставав молодий 
господар зі своїми ганебними пропозиціями»12.

 Важливими тут є функції заголовка: він водночас інформував про класову при-
належність героїні, її важке життя та створював відповідне емоційно-експресивне 
тло історії. Т. ван Дейк стверджував, що «заголовок тексту і яка є в основі його се-
мантична репрезентація містить поняття, які можуть слугувати для активації ос-
новних моделей даного тексту»13. Емоційний вплив був можливим тому, що автор 
спирався на контекстні знання своєї читацької аудиторії про тяжке життя наймичок, 
тому формулювання «наймиччина доля» активувало ментальну модель ситуації, 
згідно з якою жорстокий і розбещений куркуль знущається над бідною наймичкою. 

Таким чином, у медійному дискурсі журналіст один із перших розкрив про-
блему сексуальних домагань, які у сучасному українському законодавстві визнача-
ються як «дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, не-
пристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують 
чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матері-
ального чи іншого підпорядкування» [c.163]. На той час вони не кваліфікувалися як 
злочин, тому і терміну окремого не було, а журналіст використав наступні форму-
лювання: «ганебні пропозиції», «став не давати проходу дівчині». 

Матеріали про сексуальні домагання справді були достатньо революційними, 
оскільки до цього у пресі були лише поодинокі повідомлення про зґвалтування. Не-
зважаючи на відвертість в оприлюдненні факту домагань, щодо зґвалтування жур-

11 Маєрчик, М., Плахотнік, О. (2014), «Гендероване насильство: між звичаєм і злочином». 
М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманова (Ред.). Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії 
для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей. Київ, Критика, с. 153. 

12 «Наймичина доля» (1925), Пролетарська правда. 6 листопада, вип. 255 (1266), с. 3.
13 Дейк ван, Т. (2000), Язык. Познание. Коммуникация. БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, Благо-

вещенск, 308 с. 
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наліст був обережний у висловлюваннях: «Якось у травні місяці 1924 року, коли 
Мотря спала в клуні, до неї прийшов Степан й оволодів нею»14. У лінгвістичній па-
тріархатній традиції сексуальний зв’язок характеризується через категорії влади: 
статевий акт розуміється як вияв влади чоловіка і підлеглості жінки, тому вираз 
«оволодів нею» є традиційним для добровільного статевого акту, але не відповідним 
для визначення примусового. Очевидно, що йдеться про примус до сексуального 
контакту, який призвів до вимушеного тривалого сексуального зв’язку наймички з 
господарем: «з цього часу вони стали спати як чоловік і жінка»15. 

У справі про жертву‒наймичку очевидними були ідеологічні «дивіденди» ра-
дянської влади, тому справа була максимально відкрита для громадськості і висвіт-
лювалася у пресі: «Справу цю слухали показовим процесом протягом чотирьох ве-
чорів у клубі друкарів. Кожен вечір клуб був переповнений робітниками. Особливо 
робітниці уважно стежили за ходом справи»16. Промовистим було останнє зауважен-
ня щодо зацікавлених робітниць, чию увагу привернула насамперед гендерна скла-
дова цього процесу. Очевидно, що більшість робітниць або безпосередньо стикалася 
із сексуальними домаганнями і насильством на роботі, або принаймні знали про 
такі інциденти від інших жінок. Окремих публікацій, присвячених темі сексуальних 
домагань, в українській пресі 1920-1930-х років не було, проте траплялися обережні 
згадки або прозорі натяки на них у публікаціях іншої тематики. Приміром, журна-
ліст газети «Пролетарська правда» (стаття, підписана криптонімом Н. Н.) у рубриці 
«Серед робітниць» у статті «У цукроварні (м. Іллінці)» розповів про те, що жінки 
масово приходять з навколишніх сіл на цукроварню у пошуках роботи. Чоловіки-ке-
рівники фабрики кваліфікували робітниць як потенційні сексуальні об’єкти: «Узага-
лі було багато нарікання й плачу, як приймали. Траплялись «грішки»... Дивились не 
на те, чи людина бідує, а на «гарні оченята»17.

Своєю чергою у судовому репортажі журналіст по-іншому розставляв ідей-
ні акценти. Він підкреслив те, що Мотря Бронська походила з бідної родини, яка 
емігрувала з Польщі до Радянського Союзу. За допомогою художніх засобів (рито-
ричних запитань, градації і гіпербол) журналіст наголосив на тяжкому становищі 
цієї родини і викликав жаль та співчуття до дівчини: «чи може хто переказати все 
те злиднування, якого зазнали ці сироти? Кожен день вони шукали праці, кожен 
день просилися на роботу, щоб запрацювати собі на шматок хліба. І кожен раз їм 
відмовляли»18. Саме страхом залишитися без роботи автор пояснив і кількамісячні 
сексуальні контакти з хазяїном: «Хотіла Мотря покинути службу, але страх перед 
голодуванням примусив її й далі працювати у хазяїна»19. 

Таким чином, журналіст вдався до технології фреймінгу. Дж. Батлер відзнача-
ла, що «фреймінг реальності ‒ її звуження та інтерпретація водночас», і уточнювала, 
що «рамка не просто показує реальність, а активно бере участь у стратегії обме-
жування, вибірково продукуючи й нав’язуючи те, що вважатиметься реальністю»20. 

14 «Наймичина доля» (1925), Пролетарська правда. 6 листопада, вип. 255 (1266), с. 3.
15 «Наймичина доля» (1925), Пролетарська правда. 6 листопада, вип. 255 (1266), с. 3.
16 Там само.
17 Н. Н., (1925). «У цукроварні (м.Іллінці)», Пролетарська правда, 1 листопада, № 251 (1262), с. 4. 
18 «Наймичина доля» (1925), Пролетарська правда. 6 листопада, вип. 255 (1266), с. 3.
19 Там само.
20 Батлер, Дж. (2016), Фрейми війни. Чиї життя оплакують? Київ, Медуза, 276 с. 
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Фрейм класової боротьби, накладений на цю історію, зумовлював сприйняття цього 
сексуального злочину реципієнтами крізь призму комуністичної ідеології. 

Відзначимо, що тема сексуальних злочинів під час Першої світової війни, ре-
волюції, громадянської війни була табуйованою у радянському інформаційному 
просторі до кінця ХХ століття, і лише одиниці наважувалися її порушувати. У за-
хідноукраїнській пресі міжвоєнного періоду були поодинокі публікації громадських 
активісток про травматичний сексуальний досвід під час війни. У радянській пресі 
деякі публікації про насильство над жінками під час Першої світової війни і грома-
дянської війни з’являються лише у 1920-ті роки.

Одразу після встановлення радянської влади в Україні журналісти і письменни-
ки активно почали творитися міф про червоноармійців як визволителів українських 
пролетарів від буржуазних «петлюрівських» і «денікінських» військ. При цьому у 
жіночій пресі цей міф інтерпретували своєрідно, відповідно до інтересів своєї чи-
тацької аудиторії. Приміром, у миколаївській газеті «Работница и крестьянка» за 
15 квітня 1920 р. була надрукована стаття «Як розправляються з жінками білогвар-
дійці» (переклад з російської наш ‒ О. Х.) про нібито масові зґвалтування україн-
ських жінок білогвардійцями: «У Полтаві було зґвалтовано понад 800 дівчат. У Коз-
лові білі офіцери зґвалтували поголовно майже всіх жінок»21. Така журналістська 
технологія залякування служила очевидній ідеологічній меті ‒ переконати жіноцтво 
Миколаївщини під час громадянської війни підтримувати більшовиків. Таким чи-
ном, червоноармійці позиціонувалися як захисники жінок від статевого насильства 
з боку денікінців. 

З’явилися у пресі і публіцистичні твори, своєрідні літописи участі у громадян-
ській війні окремих дивізій, загонів Червоної Армії. До прикладу, у провідному лі-
тературно-мистецькому часописі «Червоний шлях» були опубліковані фрагменти 
з публіцистичної книги І. Дубинського «Війна та мир Запорозької дивізії», в якій 
оспівувалася переможна участь «червоного козацтва» у «найзапеклішій і найтяж-
чій боротьбі за робітничо-селянську владу на Україні»22. У розділі «Самокритика» 
автор згадав і ганебні сторінки цієї дивізії, зокрема сексуальні злочини, щодо яких 
він використав евфемізм «негарні вчинки». Дж. Нейджел слушно стверджувала, що 
«історії фактично з усіх воєн містять згадки і розповіді про ґвалтування, сексуальне 
поневолення, або сексуальну експлуатацію жінок»23.

 Відзначимо громадянську сміливість публіциста, який у часи сталінізму нава-
жився розповісти про два випадки зґвалтувань «червінцями» (червоними козаками) 
жінок: «В березні 1918 року два червінці зґвалтували жінку. За звичаєм того часу, їх 
без ніякого суду розстріляли, скоро виявилося, що вони винні цього непристойного 
для козака вчинку»24. Чітка вказівка на дату підкреслювала, що автор хотів наго-
лосити на тому, що такий випадок в історії дивізії був винятковим і злочинці були 
жорстоко покарані. Про інший сексуальний злочин автор розповів більш докладно, 

21 «Как расправляются с женщинами белогвардейцы» (1920), Работница и крестьянка. 15 апреля, 
вип. 3, с. 3.

22 Дубинський, І. (1929), «Війна і мир Запорозької дивізії», Червоний шлях, вип. 12, с. 88.
23 Нейджел, Дж. (2003), «Маскулінність та націоналізм; ґендер та сексуальність у творенні націй», 

Гентош Л., Кісь О. (Ред.), Ґендерний підхід: історія, культура, суспільство. Львів, ВНТЛ-Кла-
сика, с. 197. 

24 Дубинський, І. (1929), «Війна і мир Запорозької дивізії», Червоний шлях, вип. 12, с. 92.
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назвавши навіть ім’я винуватця: «у Галичині сотник Мозговий згвалтував робітни-
цю якогось польського пана»25. Звернемо увагу і на уточнення щодо території, і на 
вказівку щодо національності пана: ці деталі свідчили, що жінка у сприйнятті черво-
ноармійців належала до ворожого табору. Дж. Нейджел, характеризуючи поведінку 
чоловіків на війні, підкреслювала, що «жінок з ворожого стану досить одностай-
но характеризують як розпусних та доступних: повії або законні об’єкти зґвалту-
вання»26. Водночас вона була наймичкою, представницею експлуатованого класу, а 
Червона армія мала символізувати справедливу боротьбу за щастя всіх знедолених 
трударів, тому цей злочин мав бути покараний показово. І безперечно, саме тому 
журналіст цей факт відібрав і про нього розповів.

Важливою є друга частина мікроструктури цього повідомлення, про реакцію 
на покарання всередині війська: частина козаків обурилася таким вироком і зчинила 
бунт. 

У питанні про зґвалтування йдеться насамперед про владу: сексуальне оволо-
діння жінкою ворога є символічною перемогою над ворогом, виявом домінування 
над ним. Про це пише Я. Тешанович, проаналізувавши, як на Гаазькому трибуналі 
розглядали справи про статеве насильство під час югославської війни: «якщо ґвал-
тування жінок було своєрідним підтвердженням права на територію чи підняттям 
прапора над нею, це доводить, що жінки зазнали тортур насамперед як жінки і що 
зґвалтування є передусім статевим злочином»27.

І. Дубинський одним із перших в УСРР сказав відверто про наявність своє-
рідного сексуального «супроводу» червоноармійців («величезну кількість жінок не 
тільки у візках обозу, але й в тачанках дієвих частин»)28. Факти статевого насильства 
у Червоній армії автор трактував як винятки із правил поведінки загалом високомо-
ральних «червінців». Т. ван Дейк стверджував, що «головним у реалізації влади є 
контроль над процесом соціального пізнання за допомогою керування знаннями та 
установками, передформування переконань, цензури опозиційної ідеології»29. Для 
«передформування переконань» читачів автор ще у преамбулі до книги налаштову-
вав їх на «правильне» сприйняття зображуваних подій: «Значення цих перемог не 
можуть зменшити ті темні плями, які лягали на славне ім’я червоного козацтва від 
негарних вчинків окремих груп дезорганізованих бійців»30.

Представники мілітарних організацій наділені владною позицією не тільки у 
сенсі виконуваних ними службових обов’язків, але також у плані встановлення і під-
тримання гендерного режиму. Промовистою у цьому аспекті є замітка «За зґвалту-
вання арештованої», розміщена у рубриці «Червоний Суд» щоденної київської газети 
«Пролетарська правда» (4 липня 1925 р.), в якій розповідалося про те, що затриману 
на базарі перекупку Настю Бабенкову зґвалтував міліціянт Яків Левченко. У тексті 

25 Там само.
26 Нейджел, Дж. (2003), «Маскулінність та націоналізм; ґендер та сексуальність у творенні націй», 

Гентош Л., Кісь О. (Ред.), Ґендерний підхід: історія, культура, суспільство. Львів, ВНТЛ-Кла-
сика, с. 197. 

27 Тешанович, Я. (2003), «Жінки і війна», Незалежний культурологічний часопис, № 27, с. 85
28 Дубинський, І. (1929), «Війна і мир Запорозької дивізії», Червоний шлях, вип. 12, с. 92.
29 Дейк ван, Т. (2013), Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. 

Либроком, Москва, с. 86. 
30 Дубинський, І. (1929), «Війна і мир Запорозької дивізії», Червоний шлях, вип. 12, с. 88.
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підкреслювався його владний статус: «Скориставшись із своєї влади над караулом 
як черговий у пункті, Левченко вивів Бабенкову з арештантського приміщення в 
окрему кімнату і там погрожуючи її вбити зґвалтував її»31 (підкреслення наше ‒ 
О. Х.). У цьому повідомленні журналіст пов’язав питання гендерного насильства з 
питанням соціальної влади між гендерними групами, вказавши на чоловічу позицію 
соціального домінування. 

 В умовах посилення ідеологічного тиску у 1930-х роках тему сексуальних 
злочинів стали висвітлювати у специфічний спосіб: повідомлялося лише про ті, які 
сталися за кордоном, причому у «буржуазних» країнах. Приміром, у центральній 
республіканській газеті «Вісті Центрального Виконавчого Комітету Рад Робітничих, 
Селянських та Червоноармійських Депутатів УССР» за 1931 рік була низка публіка-
цій, присвячена переслідуванню комуністів у Польщі та жорстокому ставленню до 
політв’язнів. Щоб привернути увагу громадськості, їх друкували на першій сторінці 
з промовистими назвами, як-то «Новий шал польського фашизму», «Польський фа-
шистський терор на Західній Україні лютує з неослабною силою» та ін. У кореспон-
денції «Польський фашистський терор на Західній Україні лютує з неослабною си-
лою» йшлося про катування у луцькій тюрмі політв’язнів, з акцентом на ґвалтуванні 
ув’язнених жінок-комуністок. І якщо у повідомленнях 1920-х років про сексуальне 
насильство, яке чинили радянські посадовці, уникали деталізованого опису, просто 
констатуючи факт зґвалтування, то для створення довершеного образу «оскажені-
лих» капіталістів 1930-х років журналісти не шкодували чорної фарби, повідомляю-
чи, наприклад, подробиці жорстоких знущань з ув’язненої робітниці Штіфтер. Г. По-
чепцов такі розповіді про знущання ворогів називає однією з найбільш ефективних 
пропагандистських технологій в інформаційній війні: «Пропаганда супротивника 
максимально «розкручує» такі ситуації. І довіра до них досить висока. Пояснити це, 
мабуть, можна тим, що в кризовій ситуації...люди починають реагувати на більш 
прості варіанти подразників»32. 

5. Результати і перспективи подальших досліджень обговорення
Після 1920-х років в українській радянській пресі (як республіканській, так і 

регіональній) про випадки статевого насильства, вчиненого міліціянтами, військо-
вими, посадовцями, майже не повідомлялося, цю тему було табуйовано. Відповідно, 
поступово формувалося переконання про відсутність цієї гострої соціальної пробле-
ми у СРСР. Тому після мінімуму інформації у радянській пресі про сексуальне на-
сильство, кримінальні хроніки українських газет на початку 1990-х років так шоку-
вали громадськість, яка була переконана, що у СРСР такі випадки траплялися украй 
рідко. У дослідженні ми окреслили і магістральні теми для подальших досліджень 
українського медіадискурсу (сексуальні домагання на роботі, мілітаризм і сексуаль-
не насильство), і ключові проблеми висвітлення цієї соціальної проблеми (марґіналі-
зація і табуювання, упередженість у доборі фактів, ідеологічна заанґажованість в ін-
терпретації подій тощо). У сучасній Україні тільки впроваджуються норми гендерно 
чутливої журналістики, тому вивчення цих питань, у тому числі в історичному ас-
пекті, вважаємо актуальним і перспективним напрямком журналістикознавства. 

31 «За зґвалтування арештованої» (1925), Пролетарська правда. 4 липня, вип. 150 (1161), с. 5. 
32 Почепцов, Г. (2016), Сучасні інформаційні війни. Київ, Видавничий дім «Києво-Могилянська 

академія», с. 182.
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6. Висновки
Отже, у медіатекстах 1920‒1930-х років проблема сексуального насильства 

інтерпретувалася крізь призму комуністичної ідеології. Для оприлюднення факту 
зґвалтування у радянських газетах потрібно було, щоб злочин відповідав низці ідео-
логічних критеріїв, зокрема жертва і ґвалтівник мали бути «правильного» класового 
походження. У газетних текстах перефокусовувалася увага з проблеми сексуального 
насильства над жінками як повсякденного явища у СРСР на загострення класової 
боротьби з експлуататорами. У деяких публікаціях журналісти обережно зачіпали 
тему сексуальних домагань керівників підприємств до робітниць, проте цілісно її не 
розкривали.

На початку 1920-х років, в умовах становлення радянської влади, повідомлен-
ня про сексуальне насильство білогвардійців друкувалися з пропагандистською ме-
тою – створити демонізований образ ворога і здобути прихильність місцевого насе-
лення. Публіцистична розповідь І. Дубинського про сексуальні військові практики 
червоноармійців (постійна присутність величезної кількості «своїх» жінок в обозах 
Червоної армії під час громадянської війни, ґвалтування «чужих» жінок) були смі-
ливим винятком із загального журналістського правила замовчування схожої інфор-
мації і героїзації Червоної армії. 

У 1930-х роках, в умовах посилення сталінського терору, повідомлення про 
сексуальне насильство у СРСР зникають зі шпальт українських радянських газет. 
Зате радянських громадян регулярно інформували про схожі злочини у буржуазних 
країнах. 

Завдяки журналістським технологіям (фреймінгу, стереотипізації, накладанню 
ідеологеми класового ворога на образ ґвалтівника, своєрідній авторській інтенціо-
нальності, художнім засобам) повідомлення про гендерне насильство набувало не-
обхідного ідеологічного забарвлення. Таким чином, повідомлення про сексуальне 
насильство в українській радянській пресі комуністична влада розцінювала як ефек-
тивну ідеологічну зброю. 
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The main objective of the study is to determine the specificity of gender representation of 
violence against women in the Ukrainian Soviet press of the 1920s and 1930s. The methodology 
of our study combining discourse analysis with feminist criticism. In the texts of the media of 
the 1920s and 1930s, the problem of sexual violence was interpreted in line with communist 
ideology. 

In order to publicize the fact of rape in Soviet newspapers, it was necessary for the crime 
to meet a number of ideological criteria, in particular the victim and the rapist had to be of the 
“right” class origin. Newspaper texts focused on the issue of sexual violence against women 
as an everyday occurrence in the USSR to exacerbate the class struggle against exploiters. In 
some publications, journalists carefully touched on the subject of sexual harassment by business 
executives, but it was not fully disclosed.

In the early 1920s, under the conditions of Soviet rule, reports of sexual violence by White 
Army soldiers were printed with propaganda goals to create a demonized image of the enemy 
to gain the affection of the local population.

I. Dubinsky’s publications on the sexual military practices of the Red Army (the constant 
presence of a large number of «their» women in the Red Army during the Civil War, the rape 
of «foreign» women) were a bold exception to the general journalistic rule of concealing 
such information. In the 1930s, with the height of Stalin’s terror, reports of sexual violence 
disappeared from the front pages of Ukrainian Soviet newspapers. But Soviet citizens were 
regularly informed of similar crimes in bourgeois countries.

Research results. In our study we outline the main topics for further research of Ukrainian 
media discourse (sexual harassment at work, militarism and sexual violence), as well as the key 
issues of coverage of this social problem (marginalization and taboos, ideological involvement, 
bias, etc.).

Conclusions. Thanks to journalistic technologies (framing, stereotyping, imposing of a 
class enemy ideologue on the image of a rapist, a kind of authorial intentionality, artistic means), 
the message about gender violence acquired the necessary ideological coloring. Thus, reports 
of sexual violence in the Ukrainian Soviet press were regarded by the communist authorities as 
an effective ideological weapon.

 Significance. Gender-sensitive journalism is only being implemented in modern Ukraine, 
so we consider these issues, including historical aspects, to be a topical and promising area of 
media studies.

Key words: sexual violence; gender violence; rape, the press; propaganda, ideology.
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З ІСТОРІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ:  
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У статті на матеріалі часопису «Нові Дні» (Торонто) проаналізовано специфіку 
комерційної реклами в 1960-х роках. У її структурі простежено вагомість вербального 
складника, незначну роль світлин і малюнків. З’ясовано, що серед принципів побудови 
домінує стандартність фрази, нагадування, роль емоційного чинника; використовується 
такий маркетинговий хід, як підготовка споживача до появи товару на ринку. Подекуди 
в рекламних текстах зауважено роль національного аспекту.

Ключові слова: реклама; преса української діаспори; часопис «Нові Дні»; саморек-
лама; магазин «UKRAINSKA KNYHA» (Торонто); Петро Волиняк.

1. Постановка проблеми.
В. Софронів-Левицький у доповіді «Українська преса в Америці і Канаді», ви-

голошеній на І З’їзді Українських Журналістів Америки і Канади (30–31 жовтня 
1965 р.), презентуючи періодичні видання, поінформував зокрема і про щомісячні 
журнали Канади. Примітно, що першим було названо «Нові Дні»1. Ю. Тернопіль-
ський в алфавітному списку преси, яка виходила друком поза межами УРСР 1966 р., 
також згадує місячник «Нові Дні»2.

Цей часопис Петро Волиняк (псевдонім Петра Кузьмовича Чечета (1907–1969)) 
видавав 20 років. Д. Кислиця у статті «П. К. Волиняк – видавець і редактор» розду-
мував: «А все таки – як Волиняк міг утримати журнал двадцять років? Його пояс-
нення було таке: знав читачів, був щирий з ними, був ощадний і не перегинав цін. 
Та це була загальникова відповідь, трохи формальна, хоч і цілком правдива. Як сам 
же він (Петро Волиняк. – М. Я.) признавався, мало йому поміг досвід видавничий із 
Зальцбурґу, бо тут умови не ті – складніші, тяжчі, а читачі примхливіші і т. д. Там, 
у Зальцбурґу, він міг найняти не тільки цілу людину – десятки людей, а тут тре-
ба покладатись на себе самого. Більше помогли йому спостереження над «Гомоном 
України», вивчені причини труднощів у моєму видавництві («Наш Вік») та в інших. 

1 Софронів-Левицький, В. (1965), «Українська преса в Америці і Канаді», Свобода, ч. 212, с. 2.
2 Тернопільський, Ю. (1974), Українська преса з перспективи 150-ліття, Вид-во М. П. Коць, 

Джерзі Ситі, с. 67.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47. С. 56–67
Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2020. Issue 47. P. 56–67

© Яблонський М., 2020

http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.47.10505
mailto:max.yablonskyy%40gmail.com?subject=
https://orcid.org/0000-0001-9822-3920


57
Яблонський М.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

Зважився він видавати «Нові Дні» не одразу. З цією ідеєю він проносився з півроку, 
безліч разів запитуючи сам себе і тих, що мали вже якийсь досвід: “Втримаюсь чи 
не втримаюсь?”»3. Д. Кислиця пояснював секрет довговічності «Нових Днів» патрі-
отизмом редактора і видавця в одній особі4.

Як редактор, Петро Волиняк був «перебірливий і вибагливий в доборі мате-
ріялу, вміщуваного в журналі, – далеко не все вміщував, що під руку попадалося, 
уважно і вдумливо вивчав надісланий матеріял – і тому не могли в нього проскочи-
ти, наприклад, провокативні речі […]»5. З іншого боку, як свідчив Д. Кислиця, «не 
цензурував, як дехто інший, а друкував він навіть – як на його думку – непотрібні 
статті: аби тим довести, що він не затискає нікого, що він демократ на ділі»6. Редак-
тор шанував свою автуру, «а дуже ревно бідкався, тяжко потерпав і мало не плакав 
– з якоїсь причини втративши доброго автора»7.

Д. Кислиця наголошував, що за редакцією Петра Волиняка був «живий, ціка-
вий і змістом та формою (мовою) добрий журнал, переважно з дуже актуальною те-
матикою. Не всі числа журналу були рівні й однаково добрі, та загалом журнал був 
одним із найкращих, що їх коли-будь мала українська еміґрація»8.

Вадим Сварог у статті «Велике серце Петра Волиняка» зауважував: «Ставши 
журналістом і редактором, можна сказати, випадково, Петро Кузьмович знайшов у 
цій праці своє покликання. Він невіддільний від свого журналу, який був на ски-
тальщині його біографією. «Нові дні» – це Волинякові мислі, ідеї і мрії. У безпе-
рервній присутності «Нових днів» на арені нашої еміґрації Петро Кузьмович убачав 
свою життєву місію. Його журнал був його вкладом у нашу справу, його жертовним 
приношенням батьківщині»9. Автор спогадів розцінює двадцятилітнє видання Пе-
тром Волиняком часопису «Нові Дні» як життєвий подвиг: «свій журнал він зробив 
особливим явищем в нашій журналістиці. Він знайшов своєрідну стилістичну ма-
неру, яка дуже імпонувала його читачам. Він прагнув зробити своє публіцистичне 
слово твердою крицею, тією іскристою зброєю, про яку мріяла Леся Українка. Він 
оголосив нещадну війну всім «героям» гучнопорожньої фрази й пози, обожувачам 
власної особи, власного гаманця й шлунку»10.

Сучасний публіцист і громадський діяч М. Слабошпицький твердить, що «Нові 
дні» «виразно тяжіли до тамтешньої універсальності»11.

Після смерті Петра Волиняка перший січневий номер 1970 р. (ч. 240) впорядку-
вав Б. Олександрів. Наступний випуск (Лютий–березень, ч. 241–242) редагувала ко-
легія: Д. В. Кислиця – головний редактор, М. Г. Дальний – відповідальний секретар; 
за адміністрацію та друкування відповідав П. В. Майсюра. Протягом 1970–1976 рр. 

3 Волиняк, П. (1975), Поговоримо відверто: вибрані статті й оповідання, Нові Дні, Торонто, 
с. 599.

4 Там само, с. 600.
5 Там само, с. 601.
6 Там само, с. 603–604.
7 Там само, с. 604.
8 Там само, с. 605.
9 Там само, с. ХІІІ.
10 Там само, с. ХІV.
11 Козак, С. (2016), Раритети української діаспори: у 4 т., т. 3: «Нові дні» (1950–1997), Ярославів 

Вал, Київ, с. 4.
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журнал редагував Дмитро Кислиця (справжнє прізвище – Ієвлев), 1977 р. – Вадим 
Сварог (справжнє прізвище – Балах), 1978–1997 рр. – Мар’ян Дальний (псевдонім 
Мар’яна Григоровича Горготи). 

Як наголошував С. Козак, «змінювалися умови видання журналу, тематика ма-
теріалів, автори, навіть редактори, та оце – перебування «у духовному зв’язку з Укра-
їною – залишалося тією «сталою величиною», яка супроводжувала історію та долю 
видання упродовж усього періоду його існування – усі майже п’ять десятиліть»12.

Історія «Нових Днів» тривала 48 років (573 числа), це історія «громадсько-полі-
тичного, суспільного та насамперед культурного буття українців після Другої світо-
вої війни. І не лише в Канаді, а й в усьому світі»13.

Окрім згадок в оглядах еміграційної преси, специфіка редакційно-видавничої 
роботи в часописі «Нові Дні» розглядається у низці спогадів співробітників цього 
видання – Вадима Сварога14, Мар’яна Дального15, Дмитра Кислиці16, а також у юві-
лейних матеріалах17.

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
У сучасному журналістикознавстві насамперед варто виокремити довідкове ви-

дання, яке упорядкував С. Козак, – бібліографічний покажчик змісту журналу «Нові 
дні»18. Деякі аспекти функціонування часопису містяться в публікаціях М. Яблон-
ського19. Однак поза увагою дослідників – специфіка структури та функціонування 
реклами в часописі «Нові Дні».

Реклама як предмет дослідження в різних галузях соціальних комунікацій ак-
тивно постала в роботах з поч. ХХІ ст. (С. Соловйов (2008), В. Георгієвська (2009), 
А. Лященко (2009), Н. Фурманкевич (2009), Н. Ковтун (2010), Л. Хавкіна (2010), 
Н. Грицюта (2013), А. Платонова (2013), О. Подпружнікова (2013), М. Кіца (2014), 
О. Андрєєва (2015), Л. Теодорська (2018)). В. Корнєєв проаналізував такі дисертації 

12 Там само, с. 9.
13 Там само, с. 11.
14 Волиняк, П. (1975), Поговоримо відверто: вибрані статті й оповідання, Нові Дні, Торонто, 

с. ІХ–ХІV. Сварог, Вадим (1975), «“Нові Дніˮ – подвиг П. Волиняка», Нові Дні, ч. 300, с. 14.
15 Дальний, М. (1989), «“Новим Днямˮ – 40 років (Або, Сповідь теперішнього редактора у 20-річчя 

смерти першого)», Нові Дні, ч. 478, с. 21–22, 24–25. Дальній, М. [Дальний, М.]. (2001), «“Нові 
Дніˮ – це був популярний журнал», Свобода, № 10, с. 20.

16 Волиняк, П. (1975), Поговоримо відверто: вибрані статті й оповідання, Нові Дні, Торонто, 
с. 595–606. Кислиця, Дм. (1970), «П. К. Волиняк – видавець і редактор “Нових Днівˮ і думки з 
нагоди 20-річчя “Нових Днівˮ», Нові Дні, ч. 241–242, с. 15–19.

17 Нові Дні (1960), «Десять років журнала “Нові Дніˮ [передрук із журналу “Українські Вістіˮ 
(Новий Ульм, Німеччина) від 13 березня 1960 р.]», ч. 125, с. 26. Нові Дні (1974), «“Новим Днямˮ – 
25 років», ч. 299, с. 3. Пишкало, І. (1970), «Торонто у 20-річчя журналу “Нові Дніˮ», Нові Дні, 
ч. 241–242, с. 23.

18 Козак, С. (2016), Раритети української діаспори: у 4 т., т. 3: «Нові дні» (1950–1997), Ярославів 
Вал, Київ, 592 с. 

19 Яблонський, М. (2017), «“Нові Дніˮ і преса української діаспори (на матеріалі аналітичних пу-
блікацій Петра Волиняка початку 1960-х рр.)», Наукові записки Інституту журналістики, т. 1 
(66), с. 58–65. Яблонський, М. (2016), «Часопис «Нові Дні»: рубрики «Читачі пишуть» та «Наше 
листування» як складник редакторської політики Петра Волиняка (матеріали 1960 р.)», Вісник 
Дніпропетровського ун-ту. Серія: Соціальні комунікації, вип. 16, с. 164–172.
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за 2008–2015 рр.20. Прикладний характер має навчальний посібник Д. Олтаржевсько-
го21. Окрім того, філософські, соціологічні, політичні, лінгвістичні та мистецькі ас-
пекти реклами потребують вивчення відповідних галузей гуманітаристики (І. Шов-
кун (2004), Ю. Ювковецька (2014), О. Волинець (2015), О. Денисевич (2015), С. Заря 
(2018)). 

3. Методологічна основа дослідження.
Контент-аналіз як системний метод забезпечив бачення кількісно-якісних зв’яз-

ків часописів в інформаційному просторі української діаспори. Якісний контент-
ана ліз чи не найвагоміший в осягненні сутності текстів, наукової проблеми загалом. 
Адже йдеться не про кількісні показники, а про аналіз ролі певних факторів у тексті, 
в інформаційному просторі загалом, про взаємозв’язки змістових елементів. Моні-
торинг преси дав змогу простежити якісні характеристики періодичного видання, 
оскільки підбір рекламних матеріалів, виконаний за певний період, засвідчує редак-
торську тактику.

4. Виклад основного матеріалу дослідження.
Відповідно до суті та мети традиційно розрізняють комерційну, соціальну та 

політичну реклами, кожна з яких виконує інформаційну функцію, впливаючи на со-
ціально-економічні та культурні аспекти суспільства. Реклама як соціальне явище є 
елементом масової культури, адже повідомляє не тільки про тенденції економічного 
розвитку суспільства чи про існуючі індивідуальні потреби, а й про соціокультурні 
процеси. Останній аспект є особливо важливим в умовах інтеграції українців як 
нацменшини в Канаді. Соціальна мобільність, культурне та громадське життя, стан-
дарти життя, моделі поведінки та суспільні стереотипи великою мірою формує рек-
лама.

«Нові Дні», «як і більшість українських канадських видань, – зауважує М. Бо-
ровик, – поміщує торговельні оголошення»22. Йдеться про комерційну рекламу, якій 
надається перевага з огляду на фінансовий прибуток для часопису як посередника 
між рекламодавцями і споживачами. Презентуючи стандарти матеріального життя, 
такого типу оголошення враховують бажання впевненості та стабільності широкої 
аудиторії, соціальні стереотипи. Комерційна реклама виконує ці ситуативні завдан-
ня, формує переконання потенційних покупців, споживачів товарів і послуг, тобто 
є засобом спонукання до фінансової дії, отже, доводить свій cпоживчий характер. 
Психолог Е. Фромм підкреслює: «Реклама апелює не до розуму, а до почуття; як 
будь-яке гіпнотичне навіювання, вона намагається впливати на свої об’єкти емоцій-
но, щоб змусити їх підкоритися інтелектуально»23.

Комерційна реклама – одна з найдавніших, і закономірно, що саме фінансовий 
складник є визначальним у тому, наскільки часто такого типу тексти розміщують в 

20 Корнєєв, В. М. (2016), «Наукове осмислення реклами в соціальнокомунікаційних дослідженнях», 
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, IV (13), Issue: 82, до-
ступно за адресою: URL: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/v._kornieiev_scientific_
understanding_of_advertising_in_social_communication_studies.pdf (останній перегляд: 24 липня 
2019).

21 Олтаржевський, Д. О. (2016), Соціальна реклама: навч. посіб., Центр вільної преси, Київ, 120 с.
22 Боровик, М. (1977), Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в 

Канаді, Український Вільний Університет, Мюнхен, с. 221.
23 Фромм, Э. (2006), Бегство от свободы. Человек для себя, АСТ, Москва, с. 75.
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журналі. Інформаційна, економічна, просвітницька, соціальна та естетична функ-
ції комерційної реклами на сторінках «Нових Днів» часто об’єднані національним 
аспектом, адже популяризуються товари й послуги, які пропонують переважно 
підприємці українського походження, та й з огляду на читацьку аудиторію місяч-
ника потенційними споживачами, вочевидь, теж є аналогічна національна частина 
суспільства. Подекуди в рекламних текстах навіть наголошується на національному 
чиннику: «ROGERS DAIRY Ltd. МОЛОКО І МОЛОЧНІ ПЕРЕТВОРИ. СПОЖИВАЙ-
ТЕ ВИСОКОВАРТНІ ПРОДУКТИ ЄДИНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОЧАРНІ» (1960. 
Ч. 128. с. 1 та ін.); «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ОПАЛОВА ФІРМА Future Fuel Oil Ltd. 
& Servise Station» (1963. Ч. 167. С. 20 та ін.); «W. WALTER HRYNYK. Хочете купити 
або продати готель, фарму, дім, підприємство, то звертайтеся з повним довір’ям до 
української фірми» (1967. Ч. 214. Зворот прикінцевої титульної сторінки та ін.).

Закономірно, що назви комерційних закладів – англійською мовою, а їхні функ-
ціональні особливості пояснено в журналі українською, зокрема: «THE POST HOUSE 
TRAVEL BUREAU полагоджує справи всіх родів подорожі в Канаді, Америці та в 
цілому світі» (1963. Ч. 160. С. 9 та ін.); «JOSEPH J. RAJCA FURS. Кушнірська робіт-
ня» (1963. Ч. 160. С. 12 та ін.); «DNIPRO Fuel Oil Ldt. Безплатно чистимо фортнеси 
і даємо безплатну цілорічну обслугу печей усім нашим відборцям опалової оливи» 
(1960. Ч. 128. С. 8 та ін.); «MODERN HEATING. Опалення» (1960. Ч. 128. С. 16 та 
ін.); «Watson’s. CRISS X CROSS. КОРОТКІ ПІДШТАНЦІ для ЧОЛОВІКІВ ТА ХЛОП-
ЦІВ» (1960. Ч. 128. С. 20 та ін.); «Penmans. СПІДНЯ БІЛИЗНА “95”» (1960. Ч. 128. 
С. 26 та ін.); «Penmans. БІЛИЗНА “71”» (1960. Ч. 129. С. 26 та ін.). Реклама «ВЕЛИ-
КА МЕБЛЬОВА КРАМНИЦЯ БУРЛАКОВА. BURLACOFF’S FURNITURE» (1960. 
Ч. 128. С. 31 та ін.) супроводжується таким коментарем: «Читачам “Нових Днів” – 
спеціальна увага і знижка».

У рекламних текстах акцентується на перевазі пропонованих товарів чи послуг, 
тобто аргументується той чи інший вибір: «Penmans. СПІДНЯ БІЛИЗНА “95”. Слу-
жить довгі роки і тому оплачується купити “95” Пенменс найвищої якости спідню 
білизну з найкращої тканини, що ґарантує більшу охорону й тепло. Майже 90 літ 
досвіду запевняють вам відповідний вибір... досконалу охорону. Зроблені так, що ви-
держують навіть найчастіше прання [...]. СЛАВНІ ВІД 1868» (1960. Ч. 128. Вересень. 
С. 26 та ін.); «ПЕРЕВОЗКА ХАТНІХ РЕЧЕЙ І МЕБЛІВ. Найшвидша і найдешевша в 
Торонті» (1961. Ч. 136. С. 19 та ін.); «Penmans. Робочі скарпетки. ЗМІЦНЕНІ НЕЙЛО-
НОМ НА П’ЯТАХ І ПАЛЬЦЯХ ЩО ТРИВКІШІ ЗА ІНШІ» (1960. Ч. 128. С. 19 та ін.); 
«ALPHA FURNITURE Co. Ltd. Великий вибір меблів до спалень, їдалень, кухонь, 
віталень, а також килими, лямпи, столики» (1969. Ч. 232. С. 26 та ін.) та ін. Історич-
ний складник в аргументації («Майже 90 літ досвіду запевняють вам відповідний 
вибір... досконалу охорону», «СЛАВНІ ВІД 1868»), а також акцент на досвіді таких 
покупок, що сформував певну модель поведінки споживачів, підкреслюють комер-
ційний успіх торгової марки. 

Наведені рекламні оголошення розміщені в рамці прямокутної форми, що доз-
воляє відразу сприйняти візуально цю інформацію з-поміж текстових матеріалів. Як 
правило, вони розміщені внизу сторінки і займають її 1/8 – ½ або ж у формі колонки 
скраю сторінки 2–3 рекламні тексти. Із другої половини 1960 рр. Петро Волиняк 
практикує відводити для реклами окрему сторінку.
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Наприкінці 1960 рр. у часописі з’являється реклама алкогольних напоїв, при 
чому простежується збільшення обсягу її розміщення на сторінці видання. Напр., 
«ACADIAN FOUR SEASONS Canadian Whisky. Добра на кожну пору року» (1968. 
Ч. 222–223. Зворот прикінцевої титульної сторінки та ін.); «КУПУЙТЕ ДЕЛЮКС. 
ACADIAN CZARINA VODKA» (1968. Ч. 226. Зворот прикінцевої титульної сторін-
ки та ін.); «АСАDIAN. Що найкраще у склянці? Канадська родина добрих напоїв» 
(1969. Ч. 234–235. С. 22 та ін.). Ці рекламні тексти супроводжуються зображенням 
продукції.

Рекламний характер має інформаційне повідомлення «ПРИЗНАЧЕННЯ У ФІР-
МІ ГУДЕРГАМ І ВОРТС ЛІМІТЕД» (1960. Ч. 129. Жовтень. С. 32 та ін.) про призна-
чення представником організації в Торонто А. Запаринюка; текст супроводжується 
світлиною цієї особи. Згодом у часописі рекламуються послуги організацій різного 
роду святкувань, які може забезпечити А. Запаринюк; ефективності реклами спри-
яє розміщення портрета: такий маркетинговий хід формує довіру споживачів (1960. 
Ч. 131. C. 32 та ін.).

Редактор «Нових Днів» постійно на окремій сторінці розміщував рекламу ма-
газину «UKRAINSKA KNYHA» із зазначенням адреси: «Найновіші цікаві книж-
ки з України продає “Українська книга”» (1960. Ч. 128. С. 18 та ін.); «Нові платівки 
української музики» (1960. Ч. 129. С. 21 та ін.); «Книга для всіх і про все» (реклама 
«Української радянської енциклопедії») (1960. Ч. 130. С. 31 та ін.); «Нові платівки 
української музики» (1960. Ч. 130. Прикінцева титульна сторінка та ін.); «Нове!» 
(1963. Ч. 160. С. 10 та ін.), «Вишивки з України» (1963. Ч. 161. С. 32 та ін.), «Нові виро-
би Львівської кераміко-скульптурної фабрики в Україні» (1963. Ч. 167. С. 32 та ін.) і 
т. ін. Часто на одній сторінці наявні товари цього магазину, напр., у травневому числі 
«Нових Днів» за 1961 р. (Ч. 136) на третій сторінці обкладинки подані наступні тек-
сти. «До століття з дня смерти Т. Шевченка. Статуетка 4 цалі заввишки, спеціяльно 
виготовлена до століття з дня смерти Кобзаря України.

Зроблена з органічного скла, білого кольору, дуже тривкий матеріял – при па-
дінні не б’ється.

Ціна: 1. Доляр, при замовленні поштою додайте 10 центів на поштову пересил-
ку.

При замовленні 10 штук чи більше – поштова пересилка за наш рахунок». Це 
рекламне оголошення супроводжується світлиною погруддя Т. Шевченка. «Най-
краща граматика української мови (Фонетика, морфологія, синтакса, орфографія, 
пунктуація) для англомовних канадців, що хочуть вивчати українську мову. Автори: 
А. П. Метушевський, Р. Г. Звятковська.

Граматика написана англійською мовою (теоретична частина), граматичні тер-
міни подані двома мовами, завдання і вправи побудовані на уривках з творів класи-
ків та сучасних українських письменників.

В кінці книжки подано короткий українсько-англійський словничок.
Книжка видана в Києві (в-во “Радянська Школа”), 1961 р. в твердій оправі (си-

ній коленкор), стор. 212.
Ціна: 1. 00 дол., на поштову пересилку – 10 центів додатково.
При замовленні 10 прим. і більше поштова пересилка за наш рахунок». Поруч 

із цим рекламним текстом розміщене фото «Підручник UKRAINIAN GRAMMAR». 
На цій же сторінці – і рекламне повідомлення «Дуже обмежена кількість Шевченко-
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вого “ЗАПОВІТУ” в перекладі 44 мовами світу. Чепурно зроблена книжка, видання 
Академії Наук УРСР, ціна 35 центів (разом з пересилкою)» (1961. Ч. 136. Травень. 
Зворот прикінцевої титульної сторінки та ін.).

Саме за рекламу магазину «UKRAINSKA KNYHA», що займався продажем то-
варів із радянської України, українські еміграційні часописи (зокрема «Гомін Укра-
їни»), деякі читачі «Нових Днів» докоряли Петру Волинякові, закидаючи йому спів-
працю з комуністичним режимом. Редактор місячника закликав своїх читачів самим 
відповісти на питання, «чи приймати оголошення “УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ”?»24. 
Згодом були оприлюднені результати опитування, відповідно до яких абсолют-
на більшість (80 %) висловилася за розміщення торговельних оголошень магазину 
«UKRAINSKA KNYHA»25.

Осібно – про саморекламу. Закономірно, що Петро Волиняк як власник видав-
ництва «Нові Дні» популяризує на сторінках однойменного періодичного видання 
свою книжкову та журнальну продукцію. Йдеться про оправлені річники журналів 
«Соняшник» і «Нові Дні», а також про книги, інформація про які часто об’єднана в 
тематичні блоки. Напр., «Шкільні підручники. Замовляти в «Нових Днях». Школам 
і книгарням та церковним громадам – знижка» (1960. Ч. 128. С. 9 та ін.); «Шкільні 
підручники для всіх кляс українських шкіл на еміґрації» (1963. Ч. 167. С. 10 та ін.); 
«Оправлені річники журналів «Нові Дні». Замовляти в «Нових Днях». (1960. Ч. 129. 
С. 12 та ін.); «Маємо такі дитячі видання: Тарас Шевченко – Вірші. Райдуга – збі-
рочка для дітей молодшого віку. М. Трублаїні – Про дівчинку Наталочку і сріблясту 
рибку. «Сонечко й хмаринка» – збірка для дітей молодшого віку “Рукавичка”» (1960. 
Ч. 128. С. 31 та ін.).

На сторінках «Нових Днів» Петро Волиняк намагався порятувати своє ще одне 
дітище – ілюстрований місячник для дітей «Соняшник»: «Приймається передплата 
на дитячий місячний журнал «Соняшник» (1960. Ч. 129. С. 18 та ін.). Пропонуючи 
оправлені річники цього часопису, редактор видання наводить переконливі й логічні 
аргументи: «Соняшник». Два річники в одній книжці (роки 1956–1957). Купіть для 
Вашої дитини річник «Соняшника» – матимете найкращу дитячу книжку з різнома-
нітним матеріялом, з багатьма ілюстраціями, чимало з яких виконані у двох кольо-
рах, написана гарною мовою, сучасним правописом. Річник «Соняшника» позбавить 
клопоту – «Що дати почитати дитині?..» (1960. Ч. 129. С. 12 та ін.); «Гарний подару-
нок дітям на різдвяні свята. Чотири річники «СОНЯШНИКА» (1960. Ч. 131. Грудень. 
С. 17 та ін.). Вже після того, як ілюстрований місячник для дітей «Соняшник» при-
пинив існування, Петро Волиняк продовжував рекламувати це видання: «Гарний 
подарунок дітям «Соняшник». Шість річників» (1963. Ч. 160. С. 2 та ін.).

Закономірно, що книжкова продукція видавництва «Нові Дні» активно рекла-
мувалася на сторінках однойменного часопису. У таких рекламних текстах вико-
ристовуються звертання (напр., «До всіх наших читачів»: «Повідомляємо, що наш 
«Буквар» вийшов десятим виданням» (1965. Ч. 188. С. 32)), вигук («Увага! Перевидан-
ня у видавництві «Нові Дні». О. Синявський «НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУР-
НОЇ МОВИ» (1960. Ч. 130. С. 30)) чи наказові форми: «Купіть ці книжки! 

24 Волиняк, П. (1960), «Про торговельні оголошення і “політику .ˮ Запит до читачів», Нові Дні, 
ч. 123, с. 18.

25 Волиняк, П. (1960), «Акт», Нові Дні, ч. 125, зворот прикінцевої титульної сторінки.
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Олена Курило, «Уваги до сучасної української літературної мови». 
«Новий обрій», ч. 2, альманах. 
Обидві книжки замовляти в «Нових Днях». (1963. Ч. 161. С. 10; 1963. Ч. 167. С. 30). 

Треба зауважити, що альманах «Новий обрій» (1960. Ч. 2) був виданий у видавництві 
«Ластівка» (Мельбурн, Австралія) за ред. Д. Чуба (псевдонім Д. Нитченка).

Простежуються випадки, коли Петро Волиняк на сторінках місячника «Нові 
Дні» проводить попередню інформаційну роботу, готуючи читачів до появи нової 
книжкової продукції. Напр., «Увага! Уже друкується друга частина граматики укра-
їнської мови: Дмитро Кислиця. Синтакса української мови. Школам і книгарням – 
знижка. Замовляти в «Нових Днях» (1963. Ч. 161. С. 30; 1963. Ч. 162 / 163. С. 20). 

Особлива рекламна кампанія розгорнулась у зв’язку з виданням роману О. Гон-
чара «Собор». Текст відразу ж після появи в радянській Україні 1968 р. на сторінках 
журналу «Вітчизна» й окремими книгами у видавництвах «Дніпро» та «Радянський 
письменник» зазнав за невеликим винятком (М. Малиновська, Л. Новиченко, І. Сі-
рак, С. Шаховський) огульної критики за зображення аморальності вчинків радян-
ської людини. Насамперед Петро Волиняк інформує: «У найближчий час у видав-
ництві «Нові Дні» вийде роман Олеся Гончара «Собор». Ціну повідомимо пізніше» 
(1968. Ч. 221. С. 26). Коли ж книга побачила світ, редактор часопису під псевдоні-
мом П. Вол. публікує статтю «Як появилось еміграційне видання «Собору»» (1968. 
Ч. 222/223. С. 21–23); у цьому ж числі – і реклама: «У нашому видавництві вийшло 
нове видання «Собору» (1968. Ч. 222/223. С. 23; аналогічно: 1968. Ч. 224/225. С. 30 
та ін.). Наступного року рекламний текст дещо змінено: «У нашому видавництві вий-
шов новий роман Олеся Гончара «Собор» (1969. Ч. 231. С. 17 та ін.).

Реклама «Перевидання праці Олени Курило» (1960. Ч. 129. С. 30) має тільки 
інформативний характер. Згодом у рубриці «Огляд преси» презентовано «Перші 
пресові відгуки на «Уваги…» О. Курило». (1960. Ч. 131. С. 29), що дає змогу читачам 
скласти конкретне уявлення про це лінгвістичне дослідження.

Взагалі рекламі книжкової продукції приділено чимало уваги, і, до речі, не всі 
рекламовані видання вийшли друком у видавництві «Нові Дні»: «Докія Гуменна. 
Книга оповідань «Жадоба»» (1960. Ч. 129. С. 30); «Щойно появився вперше роман Ле-
оніда Мосендза «Останній пророк»» (1960. Ч. 129. С. 31); «Нова книжка. Павло Степ. 
«Б Р А Т И»: віршована казка» (1960. Ч. 130. С. 24; 1960. Ч. 131. С. 9); «Книжки Івана 
Манила» (1960. Ч. 131. Зворот титульної сторінки); «Уже вийшла з друку нова книж-
ка В. Чапленка – повість «УКРАЇНЦІ»» (1960. Ч. 131. Зворот прикінцевої титульної 
сторінки та ін.); «Новий випуск видавництва Юліана Середяка в Арґентині. Анатоль 
Галан «Невигадане»» (1968. Ч. 221. Зворот титульної сторінки); «Вийшов з друку 
новий роман з життя сучасної України «Грань»» (1969. Ч. 232. Зворот титульної сто-
рінки); «Замовте собі нову книжку поезій: Віра Ворскло «Листи без адреси»» (1969. 
Ч. 233. С. 10 та ін.); «Об’єднання Українських Письменників «Слово». Докія Гумен-
на. «Золотий плуг». Роман» (1969. Ч. 237. С. 22 та ін.); «Утрачений ранок». Роман. Вже 
вийшов з друку під цією назвою найновіший твір З. Дончука» (1969. Ч. 237. С. 20 
та ін.) і т. ін.

Подекуди в журналі рекламуються українські часописи («Журнал «МОЛОДА 
Україна» незабаром відзначатиме 10-ту річницю свого існування» (1960. Ч. 129. 
С. 29)) та книгарня («Книгаря «ARKA» (1967. Ч. 214. C. 23).
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Трапляється прихована реклама передплати: «Якщо ви хочете зробити комусь 
різдвяний подарунок, який би пам’ятався цілий рік, то найкращим з таких подарун-
ків буде передплата на «Нові Дні» (1963. Ч. 167. С. 29).

Саморекламними є також такі повідомлення редакції, як: «Нових передплат-
ників приєднали. На розбудову журналу жертвували» (1960. Ч. 128. Друга сторінка 
титульного аркуша та ін.); «Нових передплатників приєднали» (1963. Ч. 167. Зворот 
титульної сторінки); звертання «До всіх читачів» (1960. Ч. 131. С. 25 та ін.). Слоган 
«Подвоїмо кількість передплатників журналу до його 10-річчя!» актуалізує матеріа-
ли рубрики «Читачі пишуть» (1960. Ч. 128. С. 27–31).

Сфери культури дозвілля стосуються рекламні оголошення про плановані 
фільми, концерти: «Сон» за Шевченком у Канаді» (1969. Ч. 231. С. 32); «Кінотеатр 
«Брайтон». З 1-го травня 1969 р. висвітлюється великий художній фільм виробни-
цтва Київської Кіностудії ім. Ол. Довженка «Сон» (За Тарасом Шевченком)» (1969. 
Ч. 231. Зворот прикінцевої титульної сторінки); «Андрій Кикоть і тріо бандуристок 
виступлять у Торонті 20 й 21 листопада 1969 року в залі Масей Гол» (1969. Ч. 237. 
С. 23). 

Реклама банківських послуг у «Нових Днях» не з тих, які були активно презен-
товані. Однак місце розташування в журналі, розміщення на сторінці (від 5/6 сторін-
ки до усієї сторінки), великий розмір шрифту, написання слів великими літерами – 
все це візуально привертає увагу читача як потенційного споживача банківських 
послуг: «ОСЬ ТРИ ВАЖЛИВІ ПРИЧИНИ ЧОМУ ДЛЯ ВАС БУДЕ КОРИСНО ВІД-
НОВИТИ І ПЕРЕДЕКОРУВАТИ ВАШ ДІМ ТЕПЕР!» (1965. Ч. 181. С. 7). Уся сторін-
ка присвячена рекламі банківських бондів (облігацій): «КУПУЙТЕ CANADA SAV-
INGS BONDS [...]. ЦЕ ЧУДОВИЙ СПОСІБ ОЩАДЖЕННЯ» (1965. Ч. 189. С. 28 та ін.); 
«ПОДВОЙТЕ ВАШІ ГРОШІ ЧЕРЕЗ CANADA SAVINGS BONDS [...]. КУПІТЬ ЩЕ 
СЬОГОДНІ – НА МІСЦІ ВАШОЇ ПРАЦІ, В БАНКУ, АБО В БЮРІ ІНВЕСТИЦІЇ» 
(1967. Ч. 213. Прикінцева титульна сторінка); «СANADA SAVINGS BONDS. Подвоїть 
свої гроші впродовж дев’ятьох років. 8 % пересічних річних відсотків від зрілости» 
(1969. Ч. 237. Прикінцева титульна сторінка).

5. Результати і перспективи подальших досліджень обговорення.
Серед усіх типів реклами на сторінках часопису «Нові Дні» переважає ко-

мерційна (практично представлені майже всі групи товарів і послуг, окрім рекла-
ми медичних препаратів, тютюну, зброї, авто). У її структурі чималу роль відіграє 
вербальний складник, роль світлин і малюнків незначна. Шаблонність рекламного 
гасла та загалом тексту, нагадування, емоційний чинник, використання такого мар-
кетингового ходу, як підготовка споживача до появи товару на ринку, – до таких 
стандартів вдається редактор журналу. 

У перспективі доречно проаналізувати особливості функціонування соціальної 
та політичної реклами в журналі «Нові Дні».

6. Висновки.
Результати дослідження засвідчили, що в середині ХХ ст. комерційна реклама 

часопису «Нові Дні» (Торонто) охопила практично майже всі сфери товарів і послуг. 
Подекуди в рекламних текстах зауважено роль національного аспекту. Значення 
статті зумовлене потребою вивчення та засвоєння видавничо-редакційного досвіду 
Петра Волиняка.
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The main purpose of the article is to analyze the specifics of commercial advertising in the 
1960s on the material of the magazine «New Days» (Toronto). Research methodology is defined 
by its purpose. Content analysis has been applied as a systematic method that has provided 
a vision of quantitative and qualitative linkages in the information space of the Ukrainian 
diaspora. With the help of qualitative content analysis it was investigated the correlation of the 
content elements, the role of various factors in the advertising text, in the information space as 
a whole. The monitoring of the press made it possible to trace the qualitative characteristics of 
the periodical publication, since the selection of promotional materials, which were made for a 
certain period of time, certifies the editorial tactics.

Research results. It has been found out that commercial advertising prevails quantitatively 
in the magazine «New Days» (almost all groups of goods and services are represented, except 
for the advertising of medicines, tobacco, weapons, cars). It was reviewed, how Ukrainian 
diaspora perceived the fact of the «UKRAINSKA KNYHA» shop advertising, which sold 
art goods and books from Soviet Ukraine. The features of functioning of self-advertising are 
distinguished, in particular the sale of annual sets of the magazine «New Days», the illustrated 
monthly magazine for children «Sunflower», book production of the publishing house «New 
Days», as well as the presence of hidden advertising of the subscription. It is noted that verbal 
component prevails in advertising, the role of pictures and drawing is negligible. It has been 
found out that the standard of phrase, reminder, the role of emotional factor dominate among the 
principles of construction of advertising; such marketing ploy is used to prepare the consumer 
for the appearance of the product on the market.

Conclusions. The research results testified that commercial advertising of the magazine 
«New Days» (Toronto) has covered virtually all areas of goods and services in the middle of the 
twentieth century. The role of the national aspect is mentioned here and there in the advertising 
texts. The importance of the article is due to the need of study and assimilation of editorial 
publishing experience of Petro Volyniak.

Key words: advertising; the press of the Ukrainian diaspora; the magazine «New Days»; 
self-advertising; the «UKRAINSKA KNYHA» (Toronto) shop; Petro Volynyak.
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У статті представлено основні бази першоджерел, алгоритми їх пошуку та інтер-
претації в інвестигейторній діяльності. Сформульовано концепції методики спросту-
вання, перевірки та деталізації інформаційного досьє. Приділено увагу контролю фактів 
й критеріям релевантності під час роботи з принт та електронними інформаційними 
носіями.

Визначено й обґрунтовано крізь призму доказової бази розслідувальної діяльності 
роль і місце якісного інформаційного пошуку у бібліотечних та структурних архівах й 
сучасних інтернет-сервісах, порталах. Зроблено акцент на параметрах якості пошукових 
машин й каталогізації веб-сайтів.

Ключові слова: бібліотека інвестигейтора, першоджерела розслідувальної журна-
ліс ти ки, інформаційні інтернет-сервіси.

1. Постановка проблеми. Журналістське розслідування – це процес збору да-
них та фактів, які доводять або спростовують певну гіпотезу. На сьогодні цей процес 
пошуку у достовірних першоджерелах має і класичні, і сучасні інформаційно-інте-
рактивні методи, технології та платформи пошуку.

Які ж дані можуть стати основою доказової бази якісного журналістського роз-
слідування? Які першоджерела є доказовою базою? Правдиві джерела розслідуван-
ня – різнопланові, подекуди суперечливі, проте обов’язково відкриті. 

Мета дослідження – дослідити різні якісні концепти пошуку й інтерпретації 
інформації різних баз та платформ відкритих і закритих даних в інвестигейторній 
роботі журналіста-розслідувача у розрізі ефективності текстів.

Об’єктом дослідження є інформаційні платформи баз даних: класичні та інова-
ційно-технічні, що становлять джерельну базу журналістського розслідування.
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Предметом є ефективність інвестигейторних текстів з якісною доказовою ба-
зою.

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Концепції сучасних стратегій 
пошуку інформації у жанрі журналістського розслідування розглядали: В. Буряк, 
В. Здоровега, В. Карпенко, С. Корконосенко, О. Тертичний, Л. Шибаєва, М. Шо-
стак та ін. Концептуальну своєрідність інструментарію та потенціалу інвестигей-
торів схарактеризовано у працях О. Глушка, А. Колесниченка, А. Константинова, 
Ж. Мурікана, О. Тертичного, Дж. Вілмена. Проблему якісних платформ баз даних 
досліджували у своїх роботах: О. Гороховський, М. Кім, В. Пуля, О. Тарасов, Д. Ту-
жанський, М. Халлер, Л. Шестьоркина. 

3. Методи дослідження – комбінована система методів, що включає комуні-
кативно-риторичний метод з елементами семіотичного і культурологічного аналізу; 
метод функціонального та структурно-стилістичного аналізу, а також концептуаль-
ний авторський підхід «комбінаторної соціотріади». 

4. Виклад основного матеріалу дослідження. Потреба доведення того чи ін-
шого твердження виникає за наявності сумнівів щодо його достовірності, релевант-
ності. Доказ – це те, що стоїть на першому місці у інвестигейторній журналістиці. 
«Доказ, у першу чергу, являє собою логічну операцію, метод чи процес встановлен-
ня істини шляхом обґрунтування істинності твердження з використанням фактів, 
даних, документів, фахових суджень»1. 

Інвестигейторна журналістика використовує докази двох форм – прямі та не-
прямі, відповідно до цього й обираються методи та платформи пошуку потрібної 
інформації у різних базах даних.

Проте варто зазначити, що іноді жоден ресурс не допоможе підтвердити гіпо-
тезу, що базується на помилкових припущеннях (такі аргументи «маркуються» сло-
восполученнями – «усім відомо, що...», «давно встановлений факт...», «цілком оче-
видно, що...» без посилань на компетентні джерела)2.

Журналісти-практики зазначають, що найкращі матеріали розслідувальної 
журналістики демонструють ретельно сплановану методологію, яка включає в себе 
ґрунтовну роботу з першоджерелами, формування та перевірку гіпотез, а також ре-
тельну перевірку фактів. Своєю чергою, інвестигейторна журналістика, має низку 
синонімів – пояснювальна, поглиблена або проектна журналістика, що також визна-
чається кількістю першоджерел та якістю доказової бази3.

Відкритим офіційним джерелом можна вважати ресурси, інформація яких є 
в публічному доступі, щодо компетенції самих платформ не виникає професійних 
сумнівів, а її визнають у галузі та експерти. Це ресурси всіх українських державних 
установ та органів; міжнародні ресурси різних установ; ресурси державних установ 
інших держав.

Окрім того, є низка визнаних у світі аналітичних, консалтингових, рейтинго-
вих платформ, інформація яких є експертною, фаховою, на неї спираються представ-
ники авторитетних міжнародних організацій. У засягу таких ресурсів – вивчення та 

1 Гороховський, О. (2017), Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи, ЛІРА, 
Дніпро, 2017, c. 71.

2 Тертичный, А. (2002), Расследовательская журналистика, Аспект Пресс, Москва, с. 238.
3 Spark, D. (1999), Investigative Reporting: A Study in Technique, Focal Press, Oxford, p. 98.
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дослідження деяких галузей чи проблемних питань у світовому (континентальному) 
масштабі: рівень корупції, політичні та економічні свободи, стан розвитку тих чи 
інших сфер. Такі структури можуть і не бути державними, проте рівень компетенції 
їхньої інформації та набутий досвід стосовно істинності інформації – поза сумні-
вом4.

Джерела інформації для розслідування поділяються на три категорії: докумен-
ти (владні, запитові, бібліотечні), відкриті дані та інсайд. Рейтинговими сьогодні є ті 
електронні платформи, де можна здобути потрібну для інвестигейтора інформацію, 
і в статистичному електронному варіанті, і в документалізованому паперовому5 6.

Верховна Рада України – закони, постанови, додатки, зміни до законів; комі-
тети та їхній склад; партії, депутатські групи та їхній склад; статистика голосувань, 
присутності депутатів на сесіях, особиста інформація (http://rada.gov.ua/).

Кабінет Міністрів України – Положення про відносин України та ЄС, По-
ложення про торгівлю з ЄС, інформація профільних міністерств, постанови уряду 
(http://www.kmu.gov.ua/).

Пенсійний фонд України – розмір пенсій, середня зарплата, відрахування ЄСВ 
(http://www.pfu.gov.ua/).

Державна фіскальна служба України – податкова інформація, відрахування 
податків, митні відрахування (http://sfs.gov.ua/).

Національний банк України – курс валют, консолідована фінансова звітність, 
резерви, ставки, інформація стосовно банків (https://www.bank.gov.ua/).

Міністерство соціальної політики України Субсидії, соціальні виплати, пе-
реселенці, заборгованість з виплати зарплат, учасники АТО (http://www.mlsp.gov.
ua/).

Державна служба статистики України – безробіття, експорт/імпорт, реєстр 
підприємств, сільське господарство, будівництво, регіональна статистика (http://
www.ukrstat.gov.ua/).

Міністерство фінансів України – зовнішній борг, платіжний баланс, зарплата, 
прожитковий мінімум, рівень безробіття (http://www.minfin.gov.ua/).

Державна казначейська служба України – державний і місцеві бюджети: до-
ходи, витрати, обслуговування державного боргу, виконання бюджету (http://www.
treasury.gov.ua/).

Сайт державних закупівель – згідно з чинним законодавством, усе, що прода-
ють і купують державні органи на суму понад 100 тисяч гривень, має пройти тендер-
ну процедуру. Всі деталі процедури публікуються на цьому сайті: хто купує, за які 
гроші, хто був учасником тощо. Інформація на 98% ексклюзивна на цій платформі 
(http://tender.me.gov.ua).

База даних про закупівлі – створена незалежним виданням «Тексти». Тут мож-
на обрати будь-яке державне підприємство й побачити, скільки грошей воно витра-

4 Гороховський, О. (2017), Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи, ЛІРА, 
Дніпро, 2017, с. 84.

5 Civicinaction (2018), «Як зробити журналістське розслідування, не встаючи з-за комп’ютера», 
доступно за адресою: http://civicinaction.com/181-yak-zrobiti-zhurnalistske-rozsliduvannya-ne-
vstayuchi-z-za-komp-yutera

6 Гороховський, О. (2017), Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи, ЛІРА, 
Дніпро, 2017, с. 115.
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тило за певний період, або дізнатись, скільки певне приватне підприємство отрима-
ло від держави (z.texty.org.ua).

Єдиний державний реєстр судових рішень – до його бази даних мають зано-
сити усі рішення судів України, окрім тих, що містять державну таємницю та іншу 
засекречену інформацію (reyestr.court.gov.ua).

Нафтогаз – видобуток газу, ціни на газ, розрахунок цін на газ (http://www.
naftogaz.com/).

Національна комісія з регулювання цін у сфері енергетики і ЖКГ – ціни на 
електрику, газ, воду, тепло (http://www.nerc.gov.ua/).

База даних власників підприємств в Україні – smida.gov.ua.
Global Financial Integrity – тіньова економіка, офшори (http://www.gfintegrity.

org/).
Представництво України при ЄС – інформація про торговельні відносини з 

ЄС (http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/).
Сайт державного підприємства Інформаційно-ресурсний центр. На ньому 

можна довідатись про власників усіх українських підприємств. Він є безкоштовним 
і загальнодоступним. Обираєте потрібний вам реєстр і шукаєте відомості про люди-
ну, фірму, підприємство тощо (irc.gov.ua).

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення – окрім поточної 
інформації, тут можна дізнатися про власників телерадіокомпаній (nrada.gov.ua).

Державна архітектурно-будівельна інспекція України – можна знайти багато 
«жовтої» інформації – про машини, дачі, земельні ділянки тощо (asdev.com.ua).

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформацій-
них агентств – можна знайти головного редактора видання, яке вас цікавить (dzmi.
informjust.ua).

Investigative Dashboard – сайт із реєстрами всіх компаній у світі. Але деякі по-
слуги тут платні (https://investigativedashboard.org/).

Taxation and customs union – розмір квот на експорт української продукції в ЄС 
(http://ec.europa.eu/).

Transparency International – індекс сприйняття корупції країнами (www.
transparency.org/).

Міжнародний валютний фонд – економічні огляди по країнах: фінансова по-
літика, зовнішні зобов’язання, податковий сектор, обмінний курс, інфляція (http://
www.imf.org/).

Всесвітній банк – макроекономічні показники країн світу (ВВП, інвестиції, 
тривалість життя) (http://www.worldbank.org/).

TJN – аналіз оподаткування в країнах, індекс офшорних зон зі збереження бан-
ківської таємниці (https://www.teacherjobnet.org/).

ОБСЄ Європейська – безпекова місія (http://www.osce.org/).
IIASA – статистика кількості та якості земельних ресурсів у світі (http://www.

iiasa.ac.at/).
Євростат – статистика з основних макропоказників в ЄС (ВВП, інфляція, без-

робіття та ін.) (http://ec.europa.eu/eurostat).
ОПЕК – видобуток і торгівля нафтопродуктами (http://www.opec.org/).
Інтерпол – боротьба із загальнокримінальною злочинністю (https://www.

interpol.int/).
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Світова організація торгівлі – міжнародна торгівля, торгові відносини (https://
www.wto.org/).

ЄС (офіційний сайт) – інформація про економічне і політичне життя в ЄС: за-
конодавство, сільське господарство, бізнес, туризм, статистика по країнах Європей-
ського Союзу (http://europa.eu/).

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) – промисло-
вий розвиток і міжнародне промислове співробітництво (http://www.unido.org/).

Всесвітня організація охорони здоров’я – медицина, хвороби, інфекції, заку-
півлі медикаментів (http://www.who.int/).

World oil and gas review – статистика світових цін на газ, нафту (https://www.
eni.com/).

Mercer – рейтинг міст світу з безпеки (https://www.mercer.com/).
USDA – експорт зернових, продуктів харчування (http://www.usda.ru/).
Стокгольмський інститут проблем світу – торгівля зброєю (https://www.

sipri.org/).
NDI – моніторинг виборчого процесу (https://www.ndi.org/).
Center for Strategic and International Studies (CSIS) – аналітичні дослідження 

міжнародної політики (https://www.csis.org/).
International Centre for Policy Studies (ICPS) – експертний моніторинг реформ, 

політики уряду в Україні (http://www.icps.com.ua/en/).
Центр політико-правових реформ – аналіз законопроектів, антикорупційна 

експертна діяльність (http://pravo.org.ua/).
Варто зауважити, що джерелом інформації для інвестигейторів не є публікації 

у ЗМІ, вислови експертів, заяви фахівців, які посилаються на інших спеціалістів, а не 
на першоджерела, документи чи статистичні дані.

Без сумніву, відкриті першоджерела є надійнішими. Інсайдери, як першодже-
рело, не є надійними. Бо інсайдер міг щось розповідати, переслідуючи певний намір. 
Отже, виникає запитання: який стосунок має інформатор до того, про що він пові-
домляє? Зрозуміло, що непричетний до події інформатор є надійнішим, аніж той, що 
має свої інтереси.

На думку М. Халлера, для перевірки джерела існують такі контрольні запи-
тання: Чи є інформатор одночасно й першоджерелом (свідок, експерт, учасник за-
сідання)? Якщо ні: хто є першоджерелом і як інформація потрапила до інформато-
ра? Який зв’язок існує між інформатором та автором (він його речник, партнер, 
конкурент, політичний супротивник, жертва або він постраждав через нього, він 
його колишній партнер чи конкурент тощо)? Чи є першоджерело одночасно авто-
ром або, відповідно, дійовою особою в події? Якщо інформатор не є першоджерелом 
чи можна його назвати інформатором? Якщо так: чи можете ви оцінити надійність 
першоджерела?7

Як свідчать дослідження, розмаїття сфер розслідувань доволі широке. Розслі-
дування проводиться з економічної, політичної, освітньої, соціальної тематики за-
для суспільного резонансу та досягнення моральної сатисфакції. Щоб уникнути по-
милок при аналізі документальних, статистичних та інших даних, зберегти логічну 
послідовність матеріалу, лаконічність і не перевантажити дослідження додатковими 

7 Халлер, М. (2006), Пошук і збір інформації, Академія української преси, Київ, с. 81.
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(чи навіть зайвими) даними та фактами, варто подавати інформацію інтегровано та 
зрозуміло. Зокрема, усі бази даних електронних ресурсів інформації перенасичені 
цифровими даними. Аби аудиторія зрозуміла алгоритми доказу з таких відкритих 
першоджерел, інвестигейторам варто робити все графічно, за допомогою таблиць та 
інфографіки, тизерів чи відеосторі. Доказова база інвестигейторного дослідження 
має містити посилання на якісні фактологічні першоджерела, і всеукраїнські, і між-
народні. 

Накопичуючи потрібний матеріал з обраної проблеми, журналіст-розслідувач 
стикається з відкритою, конфіденційною і таємною інформаціями. Щодо конфіден-
ційної інформації фізичних чи юридичних осіб, то ці особи самостійно визначають 
режим доступу до неї. Проте треба пам’ятати, що ст. 50 Конституції України і ст. 30 
Закону України «Про інформацію» гарантують право вільного доступу і викори-
стання інформації, чия б вона не була, тобто інвестигейтор має право вимагати від 
бізнесових, комерційних та інших недержавних структур розкриття такої конфіден-
ційної інформації, приховування якої може загрожувати життю і здоров’ю людей, 
завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу8.

А. Москаленко вказує на декілька класичних видів джерел інформації. Держав-
на статистична інформація підлягає відкритому публікуванню. Забезпечується 
відкритий доступ громадян, наукових закладів та інших зацікавлених організацій 
до неопублікованих статистичних даних. Система статистичної інформації, її дже-
рела і порядок одержання визначаються Законом України «Про державну статисти-
ку» та іншими правовими актами.

Інформація довідково-енциклопедичного характеру – це офіційні повідомлення 
та систематизовані відомості у встановлених формах або з використанням передба-
чених законом засобів про різноманітні події, явища і процеси суспільного життя. 
Основними джерелами інформації довідково-енциклопедичного характеру є енцик-
лопедії, словники, довідники, путівники, географічні карти, а також довідки, які да-
ють уповноважені на те державні та громадські органи, організації, посадові особи 
та автоматизовані інформаційні системи.

Інформація про особу – це сукупність офіційних задокументованих даних про 
неї. Джерелами особистої документованої інформації є видані на ім’я особи доку-
менти, а також відомості про особу, які зібрали державні органи, організації й поса-
дові особи в межах своїх повноважень.

Інформація про діяльність державних органів і організацій (правова інформа-
ція) – це офіційна документована інформація (законодавчі акти України, акти Вер-
ховної Ради та її органів, підзаконні нормативні акти, ненормативні акти державних 
органів, акти органів місцевого самоврядування й адміністрації підприємств, уста-
нов і організацій), яка створюється в процесі діяльності органів законодавчої, вико-
навчої і судової влади, органів місцевого самоврядування і місцевої адміністрації, 
громадських об’єднань, державних підприємств, установ і організацій9.

Незважаючи на велику кількість офіційних відкритих фахових ресурсів, які ви-
знані і які журналісти-інвестигейтори можуть використовувати як базис для пошуку 
і генерації аргументів для доказової бази, часто виникає потреба у додаткових даних. 

8 Глушко, О. (2008), Журналістське розслідування: історія, теорія, практика, Арістей, Київ, с. 54.
9 Москаленко, А. (1998), Теорія журналістики, Експрес-об’ява, Київ, с. 66–67.
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У разі потреби до відповідних структур надсилають офіційні інформаційні запити. 
Перед надсиланням запиту варто досконало вивчити специфіку діяльності структу-
ри, щоб лист містив адресні запитання, які стосуються діяльності саме цього органу. 
Окрім того, важливо чітко формулювати ці запитання, щоб вони були зрозумілими. 
Документ відповіді на запит класифікують як офіційне достовірне джерело, проте, 
іноді варто ще підтверджувати його інформацією із відкритих баз даних. Від цього 
великою мірою залежить повнота отриманої відповіді і, як наслідок, – оперативність 
та глибина дослідження10.

«Журналістика різних епох, – зауважує Володимир Різун, – відрізняється мето-
дами роботи, подачею фактів тощо. Але незмінним для неї залишається одне: фік-
сація й відображення сьогодення в авторському викладі (тобто авторське інформу-
вання)…»11

5. Висновки. Левова частка інформації з будь-якої тематики лежить на поверхні. 
Головне – правильно сформулювати запитання й витратити час на пошук відповіді. 
Отож, одне з головних завдань роботи інвестигейтора з будь-якими даними, добути-
ми з першоджерел – не тільки перетворити їх у надійні аргументи для встановлення 
істинності заяв, як об’єкта дослідження, а й подати їх у доступній, зручній і зрозу-
мілій для читача формі. Враховуючи те, що здебільшого опрацьовувати потрібно 
специфічну інформацію, насичену професійними термінами, цифрами, фінансовою 
аналітикою.
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A journalistic investigation is a process of collecting information and facts proving or 
disproving a particular hypothesis presented to the general public by members of the society. 
Today, this original sources search process has both classic and modern information-interactive 
methods, techniques and search platforms. 

The goal of the research is to study different qualitative concepts of searching and 
interpreting information of different open and closed collections of sources and platforms in 
the process of the investigative journalist’s activity in the context of the effectiveness of texts. 

The subject is the effectiveness of investigatory texts with a qualitative set of sources.
Research methodology. The use of contextual analysis, elements of component analysis, 

methods of intertextual comparison and conceptual analysis, linguistic modeling contributed to 
the singling out and systemic characterization of the informational dossier tools. 

Main results and conclusions. The paper presents the main collections of primary 
sources, algorithms for their search and interpretation in the investigator’s activity.

The methodological concepts for refutation, verification, and detailing of the information 
file are defined. Attention is paid to the control of facts and criteria of relevance while working 
with printed and electronic information carriers.

The role and place of qualitative information search in library and structural archives and 
modern Internet services, and portals have been identified and substantiated through the prism 
of the investigative activity set of sources. The quality parameters of the search engines and 
website cataloging are emphasized.
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У статті проаналізовано основні трансформаційні процеси, які відбуваються в су-
часній фотожурналістиці. Описано жанрову систему фотожурналістики, проаналізова-
но класифікацію, яку пропонують українські та закордонні дослідники. З’ясовано голов-
ні особливості сучасної фотоілюстрації з усіма видозмінами і переходом у різноманітні 
візуальні форми.

Ключові слова: фотожурналістика, жанри фотожурналістики, трансформація жан-
рів, візуальні медіа, фотографія.

Постановка проблеми. Однією з важливих рис сучасної фотожурналістики є 
технологічно-функціональні можливості, завдяки яким якість фотоілюстрації знач-
но поліпшилась. Особливо принциповим до вимог часу став перехід на мультиме-
дійні цифрові платформи (веб-сайти, портали, блоги, сторінки в соцмережах тощо), 
без яких жодна редакція друкованого видання сьогодні не в змозі працювати чи за-
цікавити свого читача. Тому так зване «примикання» традиційних ЗМІ до цифрових 
технологій і зумовило деякі зміни в матеріалах, виконаних у певному жанрі, а також 
в їхній підготовці відповідно до формату, стилю та обсягу.

Сьогодні невідкладною є потреба у визначенні жанрової системи. Враховуючи 
трансформаційні зміни, потрібно виявити її зображальні особливості, проаналізу-
вати вплив однієї чи іншої візуальної форми на реципієнта, а також з’ясувати домі-
нантні ознаки фотоілюстрацій, які виконують функцію документування.

Фото з важливих суспільних подій та явищ може передати набагато більше 
інформації та миттєво вплинути на людину, аніж декілька сотень рядків тексту. 
Саме тому більд-редактори обирають якісні та важливі за змістом фотоілюстрації 
для друкованих та інтернет-видань. Відповідність ілюстративного матеріалу щодо 
жанрової палітри фотожурналістики є особливо важливою, адже певний жанр фор-
мує зміст та візуальне обличчя редакції. Щоправда, з розвитком мультимедійних 
цифрових технологій жанри фотожурналістики перебувають у процесі внутрішньої 
асиміляції (отримують деякі суміжні ознаки й уподібнення) та трансформації (зміни 
й перетворення однієї форми в іншу).
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Сучасна проблематика жанрової системи фотожурналістики особливо актуаль-
на. Науковці здійснюють чимало генологічних досліджень щодо класифікацій жан-
рів фотожурналістики, але єдиної системи так і не вироблено. 

Мета нашого дослідження полягає у вивченні стану сучасної жанрової системи 
фотожурналістики. Саме визначення явищ трансформації, змін, переходу інформа-
ції з однієї форми в іншу важливе з огляду на стрімкий розвиток цифрових тех-
нологій. Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: вивчити питання 
класифікації жанрів сучасної фотожурналістики; проаналізувати жанрові форми зо-
бражень у журналістських публікаціях; виявити основні характерні ознаки жанрів у 
фотожурналістиці; пояснити процеси жанрових змін і перетворень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед досліджень, які стосуються 
проблем сучасної фотожурналістики, є небагато праць. Науковці зрідка вивчають 
фотографію в генологічному контексті, йдеться саме про дослідження жанрів, різно-
видів форм та ознак. 

У працях Ганни Цуканової1 зосереджено увагу на нових можливостях цифро-
вої фотожурналістики, які зумовлені розширенням технічного потенціалу. Сучасні 
мультимедійні інструменти й можливості платформ сприяють появі нових форматів 
представлення візуального контенту. При цьому авторка переконана що не варто го-
ворити про виникнення нових жанрів, адже мультимедійні засоби хоч і поширюють 
інформацію для споживачів, однак саму жанрову класифікацію зображальної жур-
налістики вони не розширюють. 

Професор Сергій Горевалов класифікує жанри фотожурналістики за принци-
пом, який ґрунтується на єдності слова і зображення, та виокремлює самостійні й 
допоміжні жанри2, а польський професор Казімєж Вольний-Зможинський пропонує 
та характеризує деякі нові візуальні форми передачі інформації, зокрема – прес-фо-
тографію, фотоесей, фотокаст тощо3. 

Методологічна основа дослідження. Для розв’язання поставлених завдань 
використано загальнонаукові методи аналізу й синтезу. Завдяки порівняльно-ло-
гічному методові вдалось зіставити запропоновані українськими та закордонними 
вченими жанрові системи фотожурналістики. Застосування історико-теоретичного 
та комплексно-аналітичного методу дало змогу здійснити опис становлення та роз-
витку жанрів фотожурналістики, а також аргументувати потребу вивчення процесів 
трансформації жанрових форм. Для виокремлення основних характеристик жанро-
вих платформ фотожурналістики застосовано концептуально-системний метод, а 
для осмислення та визначення ефективності мультимедійних форм із застосування 
фотографії вжито метод опису та узагальнення.

Виклад основного матеріалу. Сучасна медійна система перебуває у стані 
розширення формату подання інформації. Про це свідчать останні дослідження на-
уковців у сфері комунікацій. Засоби масової інформації щоразу змінюють форму 
публікацій для досягнення високих рейтингів, а особливо для заохочення читача 
(глядача) до перегляду матеріалів. Відомо, що людина насамперед візуально сприй-
1 Цуканова, Г. (2015), Трансформація фотожурналістики у контексті конвергенції медіа.
2 Горевалов, С.І., Зикун, Н.І. та Стародуб, С.А. (Ред) (2010), Фотожурналістика в системі засобів 

масової комунікації: єдність слова і зображення: Навчальний посібник, Київ, с. 105. 
3 Wolny-Zmorzyński, К., Morawiecki, J., Urbaniak, P., (red.) (2017), Gatunki dziennikarskie w Europie. 

Wstęp do genologii porównawczej, Wrocław, s. 27.
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має інформацію, тому дуже часто друковані видання «віддають» усю першу сторін-
ку для ілюстрування актуальної теми.

Сьогодні критерії відбору фото є значно вищими завдяки розвитку мережевої 
фотоілюстрації. Раніше аналітики визначали різницю між газетними й журнальни-
ми фотоілюстраціями, порівнюючи якість, форму та зміст, але сьогодні існує по-
треба розглядати ще й мультимедійні платформи. Вони стають універсальними та 
конвергентними об’єктами, що підвищують вимоги до візуального контенту. До-
слідники фотожурналістики зазвичай описують традиційні медіа, адже розуміємо, 
що пріоритетним є використання фотоілюстрації в друкованих ЗМІ. Але, на нашу 
думку, зараз потрібно вивчати сучасні тенденції розвитку саме цифрової фотографії. 
Адже завдяки технологічним змінам за останні роки розширюються функціональні 
можливості використання фотозображення. Раптові та визначені технологічні зміни 
неабияк вплинули на формування жанрової системи фотожурналістики, яка, за на-
шим спостереженням, перебуває у стані переходу до цифрових форм. 

Професор Сергій Горевалов за допомогою принципу єдності слова та зображен-
ня пропонує власну класифікацію жанрів фотожурналістики. Зокрема, дослідник 
виокремлює: самостійні жанри, вказуючи на малі (інформаційні) – фотохроніку, 
фотозамітку, фотозамальовку, фотопривітання, фотоновелу, та великі (аналітичні – 
фоторепортаж, фотонарис, фоторозповідь, фоторецензія, фотодайджест. До допо-
міжних жанрів науковець зараховує: фотоілюстрацію (пряму, асоціативну, вільну), 
фоторекламу, фотознайомство, фотоанонс, фотонатюрморт, фотопортрет, фотопей-
заж4.

За словами науковця, серед фахівців немає одностайності у визначеності жан-
рової структури фотожурналістики, тому варто розглядати дві жанрові системи – 
традиційну та експериментальну, у яких матеріал групується на різних засадах. 
Оскільки в основі фотожурналістики об’єктом дослідження є зображення, дуже ча-
сто цю галузь називають зображальною журналістикою. Ігор Михайлин визначає її 
особливість у порівнянні з друкованою журналістикою – це підготовка зображаль-
них матеріалів до використання у медіа5.

У редакціях щодня постає проблема вибору якнайкращого наповненого змістом 
ілюстративного матеріалу. Саме фотографії є не менш важливими, ніж текст у під-
готовці друкованих шпальт. А в онлайн-виданнях від вдалого вибору фото залежить 
створення візуального обличчя редакції, впізнаваність стилю, зростання рейтингів 
через зацікавленість читачів.

Сергій Горевалов пише, що різні автори ще з 1926 року розробляють жанрову 
структуру фотожурналістики, тому й склалася певна основа6. Фотографія є настіль-
ки довершеною, що іноді може замінювати великі частини тексту, підсилити або до-
повнити його. Та найважливішою є функція унаочнення, тому дослідник й пропонує 
класифікацію жанрів за принципом єдності слова і зображення. Такий принцип 

4 Горевалов, С.І., Зикун, Н.І. та Стародуб, С.А. (Ред) (2010), Фотожурналістика в системі засобів 
масової комунікації: єдність слова і зображення: Навчальний посібник, Київ, с. 105. 

5 Гетьманець, М., Михайлин, І. (2009), Сучасний словник літератури і журналістики, Харків, 
с. 208.

6 Горевалов, С.І., Зикун, Н.І. та Стародуб, С.А. (Ред) (2010), Фотожурналістика в системі засобів 
масової комунікації: єдність слова і зображення: Навчальний посібник, Київ, с. 103.
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поділу жанрової системи фотожурналістики підтримали й дослідники В. Юодакіс 
(м. Вільнюс), Б. Головко (м. Москва), Б. Черняков (м. Київ)7. 

У фоторепортажі головний об’єкт – це подія, найхарактерніша ознака – єдність 
часу, місця та події, метод роботи – репортажний. Сьогодні справжній репортаж 
у пресі трапляється нечасто. Добіркою світлин, присвячених певній темі, об’єдна-
них відповідним сюжетом, спільним заголовком, називають фотонарис. Постійним 
об’єктом фотонарису є явище, біографія людини чи її доля. Метод знімання – і ре-
портажний, і художній або аранжувальний8.

Чимраз складнішим завданням для дослідників фотожурналістики є визначен-
ня жанрових особливостей конкретних матеріалів у медіа. Сьогодні майже немож-
ливо знайти класичний фоторепортаж чи фотонарис, проте з’являються нові форми 
у електронних медіа, зокрема, лонґріди, фотоблоги, фотопроекти тощо. Тепер подо-
рожній фотонарис трансформується у тревел-фотографію, а будь-який автопортрет 
сьогодні називають селфі.

Важливим є факт, що поява в англійській мові слова «селфі» стала підтвер-
дженням зростання популярності автопортретів. Словник Oxford English Dictionary 
оголосив слово selfie міжнародним словом 2013 року і додав його офіційно до влас-
ного складу9. Під значенням терміну «Selfie» (від англійського self – «сам, само») 
користувачі розуміють автопортрети, зроблені за допомогою камери мобільного те-
лефону, які одразу можна завантажити на власні сторінки у соціальних мережах і 
поділитись емоціями в режимі онлайн. 

Автопортрети, зняті на мобільний телефон, стають дедалі популярнішими 
і є одними з останніх феноменів електронної сучасності. За даними дослідників з 
Нью-Йорка, які аналізують фото з різних куточків світу, щодня у соціальні мере-
жі завантажують декілька мільйонів селфі. Порівняно з минулим роком у 2019 році 
фотографій з хештегом #selfie лише в мережі Instagram завантажено на 50 мільйонів 
більше. 

За повідомленням видання «The Washington Post», вчені Національної медичної 
бібліотеки США, а також індійські дослідники інституту медичних наук вивчили 
та проаналізували статистику смертей через створення фотоселфі. Лише з 2011 по 
2017 рік загинуло 259 осіб, які намагалися створити автопортрет на тлі надзвичайних 
подій або в небезпечних місцях. Провідний дослідник Агам Бансал переконаний, 
що любителів селфі можна було б врятувати за допомогою заборони знімання в най-
небезпечніших місцях, а саме – на дахах електротранспорту, залізничних коліях, 
мостах, на краю висотних споруд, водоспадів чи скель10.

Психологи стверджують, що на підсвідомому рівні виникає своєрідний інстинкт 
людини, яка фотографує, – зберегти від забуття. Сьогодні фотографують усі, неза-
лежно від віку, статі, статусу чи національності. Сучасне селфі – це міжкультурний 
феномен, який виник в еру Інтернету, і саме це зумовлює потребу наукового осмис-
лення явища у сферах комунікацій та психології.

7 Там само, с. 104.
8 Там само, с. 107.
9 Штольц, А., Білик, Д., (2014), Посміхайтесь – Вас знімає власна камера!
10 The Washington Post (2018), “More than 250 people worldwide have died taking selfies, study finds”.
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Для визначення особливостей та функцій кожного з описаних у нашому до-
слідження жанрів, варто розглядати практичність їхнього застосування та заці-
кавленість аудиторії щодо конкретних журналістських матеріалів. Саме для цього 
розглянемо теоретичну складову побудови жанрової системи у фотожурналістиці 
європейських держав.

Польський професор Казімєж Вольний-Зможинський поділяє фотографічні 
жанри на інформаційні та публіцистичні11. Окрім традиційного фоторепортажу, 
який, до речі, дослідник відносить до публіцистичної групи, автор пропонує та ха-
рактеризує деякі нові візуальні форми передачі інформації, якими є прес-фотогра-
фія, фотофейлетон, фотоесей, фотомонтаж, фотокомікс, фотоблог і фотокаст.

Для означення жанру прес-фотографії науковець термінологічно розміщує по-
няття в синонімічний ряд з фотографією журналістською (репортерською, пресовою, 
ілюстраційною). Звісно, в цьому випадку йдеться не лише про етимологічні ознаки 
визначення, але й про метод підготовки інформаційно-ілюстративного матеріалу, а 
саме – про роботу фоторепортера, який фіксує документальні свідчення подій. Жод-
не слово не спроможне описати образ, який підтверджує те, що бачив журналіст. 
Оскільки фотографія показує місце події та ситуацію навколо, як усе було насправді, 
формує у реципієнта особливий спосіб сприйняття та розуміння, незалежно від мови 
спілкування чи культурної приналежності12.

Прес-фотографія, як незалежне фото, має на меті оперативне передання адреса-
тові інформації про подію, яка відбувається у висвітленому в кадрі фрагменті реаль-
ності. У прес-фотографії йдеться про демонстрування правдивої ситуації без жодної 
ретуші, а головною темою зазвичай є те, що знаходиться на першому плані, хоча 
часто й тло відповідає тематиці, над якою працює фоторепортер. Серед важливих 
ознак цього виду є враження, яке отримує реципієнт (читач) як безпосередній сві-
док відображеної події. В цьому випадку важливою умовою є автентичність події та 
неможливість постановки чи авторського аранжування. Інформаційна функція є ос-
новною у прес-фотографії, до того ж відбувається нагадування читачеві (глядачеві) 
про очевидну присутність на місці події.

Для осмислення сучасної жанрової системи у фотожурналістиці варто розгля-
нути й похідні публіцистичні форми, які сьогодні часто є об’єктами конвергенції та 
засобами впливу в електронних медіа, особливо в соціальних мережах. Професор 
Вольний-Зможинський описує фотофейлетон, фотоесей, фотомонтаж, фотокомікс, 
фотоблог, фотокаст та інші види фотопублікацій, які сьогодні актуальні в друкова-
них та інтернет-виданнях.

В одній з останніх колективних праць за редакцією професора Казімєжа Воль-
ного-Зможинського «Жанри журналістики в Європі. Вступ до порівняльної гено-
логії» (Gatunki dziennikarskie w Europie. Wstęp do genologii porównawczej)13 упоряд-
ник зазначає, що перші спроби наукового опису жанрової системи розпочались ще 
у 1950-их роках, і щоразу відбувались дискусії щодо журналістських матеріалів 
(йдеться також про фотоматеріали), які постійно видозмінювались та набували різ-

11 Wolny-Zmorzyński, K. (2007), Fotograficzne gatunki dziennikarskie, Warszawa, s. 60.
12 Там само, с. 66-71.
13 Wolny-Zmorzyński, К., Morawiecki, J., Urbaniak, P., (red.) (2017), Gatunki dziennikarskie w Europie. 

Wstęp do genologii porównawczej, Wrocław, s. 180.
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них форматів. Тому процес систематизації фотожанрів у Польщі тривав аж до 2007 
року. Остаточний етап поділу жанрів завершився лише після консультацій та поро-
зуміння з найвідомішими та найдосвідченішими фоторепортерами. Вони підтвер-
дили генологічні особливості фотографій, які створюють щодня для наповнення 
медійного простору. З огляду на це Казімєж Вольний-Зможинський запропонував 
систему жанрів фотожурналістики, яка складається з інформаційних (передається 
лише інформація, тоді як автор залишається невидимим) і публіцистичних (автор 
інтерпретує інформацію про подію, подає її під власним кутом зору)14. Фотографія 
є найвищим критерієм сумісності з реальністю, завдяки якому пізнаємо світ. Доку-
ментальний образ ніхто не може оскаржувати, адже він не є вигадкою чи постанов-
кою. Завдячуючи фотографії кожен бачить те саме, ту саму частину з реальності, 
певний фрагмент події, яку зафіксував і увічнив у конкретний час фоторепортер.

У публіцистичному відтворенні накладається суб’єктивна точка зору фоторе-
портера. Фото показує світ так, як розуміє його сам автор, що використовує образ, як 
журналіст – слово, надаючи йому різні підтексти та прочитання. 

Сприймання фрагменту реальності буде різним, так само як існують різні люди 
з їхньою емоційною чутливістю, переконаннями, навіть якщо одночасно беруть 
участь у тій самій події. Вони інакше сприйматимуть реальність, тому що все зале-
жить від їхньої емоційності, культури та уяви, але принаймні відправна точка для 
пізнання світу безперечно така сама – та, яку зафіксував автор фотографії.

Передусім будь-яку фотографію у журналістиці науковці вивчають як об’єкт 
фотожурналістики, рідше у ширшому значенні йдеться про візуальну журналісти-
ку, яка сьогодні визначає процес переходу медійного змісту до домінування образ-
ності та включає явище прогресивної конвергенції медіа. За визначення Кембридзь-
кого словника, фотожурналістика – це діяльність зі створення новинних матеріалів 
з використанням переважно фотографій15. Але вивчення сучасних жанрів фотожур-
налістики потребує системного підходу, зважаючи на особливості призначення у 
медіа.

Фотографія, опублікована в пресі, підтверджує факти, що відбулися в певному 
середовищі, де читач не міг бути фізично присутнім, але фотожурналіст передав ат-
мосферу події. У цьому випадку фото є візуальним доповненням до тексту, тим паче, 
що інформація, представлена за допомогою образу, краще запам’ятовується. 

Дослідниця фотографії з Варшавського університету Уршула Кузнік (Urszula 
Kuźnik) вдало описала стан фотожурналістики в європейських країнах, а саме – 
виділила жанрову систематизацію, яка є актуальною для нинішніх умов техноло-
гічного розвитку медіапростору. Авторка зазначає, що фотографія в англомовній 
журналістиці переважно поділяється на певні види за тематикою: документальне чи 
соціальне фото, стріт-фотографія, спорт-фотографія тощо. Але якщо говорити про 
форму та вигляд фотопублікацій, то потрібно виділити фотоновину (photo news), 
коли йдеться про фото, яке є основним носієм інформації про подію. Суміжною фор-

14 Wolny-Zmorzyński, К., Morawiecki, J., Urbaniak, P., (red.) (2017), Gatunki dziennikarskie w Europie. 
Wstęp do genologii porównawczej, Wrocław, s. 27-32.

15 The Cambridge Dictionary, available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
photojournalism 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/photojournalism
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/photojournalism
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мою, на думку польської дослідниці, є спот-новини (spot news), тобто фото з місця 
події, яка вражає чимось неочікуваним, дивовижним або драматичним16.

 Фоторепортаж сформований як результат мотивації суспільного інтересу і 
передає насамперед подію, процеси та обставини. Цей жанр польські дослідники 
характеризують значним експресивним компонентом, проте перед авторами існує 
вимога – жорстко дотримуватись всіх етичних меж, які є результатом неупередже-
ного ставлення до фотожурналіста. 

З-поміж основних рис фоторепортажу варто назвати актуальність, прагнення 
до об’єктивності, але також і розповідний стиль матеріалу, щоб реципієнт найкраще 
сприймав і декодував інформацію. 

Портрет (portrait, sylwetka)17 – жанр, який походить з мистецтва, але в журна-
лістиці переважно це додаток до опису певної особи. В англомовних медіа це слово 
означає і письмовий текст, і візуальну змістову форму, яку дуже часто редакції ін-
тегрують в інші жанри, наприклад, інтерв’ю. Складовими елементами портрету є 
демонстрація зовнішнього образу особи, зокрема показ обличчя, пози, одягу та ви-
гляду, що може свідчити про певний статус, стать і культурні цінності. Окрім того, 
сприйняття портрету залежить від композиції, світла, використаного ракурсу.

Дуже часто зміст журналістського матеріалу анонсує спеціальна форма фото 
номера чи фото першої сторінки (Magazine cover). Зазвичай це і є візуальна візи-
тівка видання, яка впливає на рейтинговість та відповідний імідж редакції. Осо-
бливим форматом насамперед в інтернет-журналістиці є фоторозповідь (Visual 
storytelling) – розповідь за допомогою цифрових матеріалів, яку сьогодні вважають 
революцією в медіа. Технології дають змогу використовувати текст, зображення і 
звук, щоб найкраще передати інформацію. Цю форму польські дослідники візуаль-
ної журналістики називають цифровим або ж візуальним сторітелінгом, що є близь-
ким до фотоесею (photoesseay) чи нон-фікшн фоторозповіді (non-fiction storytelling). 
Ці види є найчастіше гібридними, містять в собі компоненти фотографії, відео, аудіо 
та тексту. Щоправда, такі жанри відрізняються від репортажу прагненням до суб’єк-
тивного (авторського) висвітлення дійсності з використанням спеціальних засобів 
вираження та монтажу. Завдяки таким жанровим форматам здійснюється сильний 
емоційний вплив на реципієнта.

Ще одним візуальним жанром у сучасній медіамережі є фотоблог (photoblog), 
який створюють не лише професіонали, але й аматори, що фотографують. Техноло-
гічні можливості сьогодні розширили використання фотографії для всіх, хто має при-
стрій з фотокамерою. Фоторепортери публікують свої знімки у соціальних мережах 
(Instagram, Facebook) як і будь-які користувачі. Науковці доводять, що на жанри фо-
тожурналістики неабияк впливає явище таблоїдизації, коли змістова складова побу-
дована на засадах інфотейнменту. Для цього редакції обирають такі форми, як фото-
монтаж, фотокаст, слайдшоу, інтернет-меми, які найкраще викликають сильні емоції. 

Засновник школи фотографії професор Фред Рітчін (Fred Ritchin) у своїй книзі 
«Bending the Frame: Photojournalism, Documentary, and the Citizens»18 роздумує над 
16 Wolny-Zmorzyński, К., Morawiecki, J., Urbaniak, P., (red.) (2017), Gatunki dziennikarskie w Europie. 

Wstęp do genologii porównawczej, Wrocław, s. 53-58.
17 Там само, с. 55.
18 Ritchin, F. (2013), Bending the Frame: Photojournalism, Documentary, and the Citizen, Aperture, New 

York, p. 152. 
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роллю фоторепортерів на тлі появи в медіа незліченної кількості зображень. Автор 
з’ясовує, що візуальний зміст репортажів публікують чимраз частіше у книжковій 
формі або ж у незалежних виданнях поза діяльністю основних медіа.

Основним чинником, який впливає на розвиток фотожурналістики, а відтак й 
сталої системи жанрів, є процес конвергенції медіа – поява нових форм, які об’єд-
нують друковані, візуальні, аудіо та відеоматеріали. Тож важливими є універсаль-
ні вміння журналіста, який повинен створювати медіапродукт за допомогою тек-
сту, фотографії та звуку. В контексті означення форм публікацій таких матеріалів 
дослідники окреслюють поняття мультижурналістики (multiple journalism, multi-
channel journalism). Ці процеси пов’язані з високою активністю читачів у соціальних 
мережах, де існують лише формальні ознаки диференціації за способом подання. 
Зміст візуальної журналістики будується на потребах користувачів мереж та пере-
важає над текстом. 

На думку польської дослідниці Уршули Кузнік, медіасистема сьогодні пережи-
ває епоху трансформації змісту, а це створює умови для розвитку нових жанрів у 
журналістиці. Саме тому поступово буде збільшуватись кількість так званих «чита-
чів нон-стоп», тобто тих, хто постійно перебуватиме онлайн19. Авторка вважає, що 
зараз уже немає чіткого поділу на інформаційні і публіцистичні фотожанри, адже 
немає конкретної межі, хіба спільна риса, яка є важливою для всіх жанрів – інфор-
мування суспільства. Форму і функції фотографії визначають можливості докумен-
тації відзнятого, адже різниця полягає в тому, що фотографія в журналістиці пока-
зує поточну подію, а документальне фото відображає стан справи, як соціологічний 
образ реальності. Саме тому в англомовних медіа найважливішим є ефект впливу на 
реципієнта, що, власне, й визначає будову і риси певного жанру фотожурналістики.

Аналізуючи візуальний контент в англомовних медіа, можемо виявити особли-
вість поділу на фотожанри, що відбувається з огляду на форму, зміст і походження 
об’єкту фотографування. Переважно ключем до виникнення термінології чи назв є 
тематика, а не формальні риси. Найяскравішим прикладом тематичного поділу на 
жанри є воєнна фотографія (war photography). 

Професор Вестмінстерського університету у Лондоні Девід Бейт у своїй праці 
«Фотографія. Ключові поняття» (David Bate, Photography. The Key Concepts)20 під-
креслює, що жанри визначають функції фотографії, і сприймають їх залежно від 
сфери, якої вони стосуються: публічної, приватної чи художньої творчості. Тобто 
дослідник вивчає жанровість фотографії через її тематику і призначення.

Натомість викладачка Орегонського університету професорка Джуліан Нью-
тон у книзі «Вага візуальної істини: роль фотожурналістики» (Julianne Newton, The 
Burden of Visual Truth: The Role of Photojournalism)21 зауважує, що практично кожна 
дискусія про фотожурналістику стосується переважно друкованої преси, але ж про-
фесійна фотографія дуже часто зараз з’являється на телебаченні, в різноманітних 
відеосервісах, а насамперед в інтернеті. Значення фотожурналістики розглядають 
у багатьох медіаплощинах і не обмежують лише публікаціями в друкованих ЗМІ. 

19 Wolny-Zmorzyński, К., Morawiecki, J., Urbaniak, P., (red.) (2017), Gatunki dziennikarskie w Europie. 
Wstęp do genologii porównawczej, Wrocław, s. 57.

20 Bate, D. (2009), Photography. The Key Concepts, Bloomsbury-London-New York, p. 199. 
21 Newton, J. (2012), The Burden of Visual Truth: The Role of Photojournalism, Abington, p. 240.
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Англомовні автори фотожурналістику вважають відгалуженням журналістики, як 
радіо чи телебачення, і вказують на її внесок в інформування суспільства про най-
важливіші події. Наголошують на основній властивості фотографії у журналістиці, 
якою є звітність (рапортування, донесення, інформування, комунікування про важ-
ливі події). 

Дослідивши теоретичний та генологічний аспект у жанровій проблематиці фо-
тожурналістики, ми дійшли висновків, що стрімкий технологічний розвиток сприяє 
процесам асиміляції, коли жанри отримують певні суміжні ознаки та уподібнення, а 
також трансформації – переходу однієї форми в іншу. 

З огляду на потребу наукового осмислення зазначеної проблематики дослід-
никам візуальних медій варто було б визначити та упорядкувати єдину жанрову 
систему фотожурналістики для поліпшення якості роботи фоторепортерів, вдалої 
організації роботи редакційних відділів ілюстрації та більд-редакторів. Під час ана-
лізу явища трансформації у жанровій системі фотожурналістики виявлено тенден-
цію певних змін і перетворень, коли ознаки одного жанру притаманні іншому або ж 
частково змінюють його форму чи зміст. 

Зважаючи на розвиток сучасних цифрових технологій, ми проаналізували жан-
ровий поділ у фотожурналістиці, який запропонували такі дослідники, як-от: Сер-
гій Горевалов, Казімєж Вольний-Зможинський, Уршула Кузнік, Джуліан Ньютон 
та Девід Бейт. У перспективі подальших наукових досліджень можемо опиратись 
на їхні теоретичні напрацювання та наукове вивчення кожного із запропонованих 
жанрів. Щоправда, задля актуальності, новизни та розширення теми щодо геноло-
гічних процесів у фотожурналістиці потрібно дотримуватись світових тенденцій 
розвитку медіа. Потрібно осмислити важливість впливу цифрових можливостей, 
які щодня перевершують сподівання репортерів, митців, редакторів через нечувану 
швидкість зростання популярності нейронної мережі, а ще більше штучного інте-
лекту, який вже сьогодні використовують у комунікації задля досягнення впливу на 
реципієнтів.
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The article is devoted to the analysis of the main transformation processes in modern 
photojournalism. The text describes the genre system of photojournalism and examines the 
classification of Ukrainian and foreign researchers. It explains the main features of a modern 
photo with all the changes and the transition to a variety of visual forms.

The main objective of the article is to study the state of modern photojournalism and the 
development of genres of photography. The general scientific methods of synthesis, description, 
generalization are used to achieve the goal. Due to these methods it was possible to analyze the 
genre systems of photojournalism of Ukrainian and foreign scientists.

The main results of the study are the classification of photojournalism genres and 
other processes of genre transformation. The study concludes that today there is no specific 
system of photography genres, although many scientists propose their own developments in 
photojournalism. According to the rapid development of digital technologies, the significance 
of the scientific study is relevant to journalism, media researchers, visual journalism experts 
and photojournalists.

Photos of important events can convey much more information and instantly affect 
a person than a few hundred lines of text. That’s why editors choose high quality photo 
illustrations for print and online publications. Illustrations in editions should correspond to 
the genres of photojournalism and form the visual face of the editorial board. Current research 
which challenges the genre of photojournalism is particularly relevant. 

The active development of multimedia digital technologies has led to the process of 
internal assimilation (get some related attributes and similarities) and transformation (changes 
and transformation of one form into another) of genres of photojournalism.

Key words: photojournalism, genres of photojournalism, transformation of genres, visual 
media, photo.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПРОТИВ РОСІЙСЬКІЙ АНЕКСІЇ ПІВОСТРОВА
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У статті простежено історію створення проєкту «Крим.Реалії» української редакції 
радіо «Свобода» як відповідь на російську анексію півострова. Продемонстровано, що 
проєкт «Крим.Реалії» основним напрямком своєї роботи обрав поширення незалежної 
інформації та протистояння російській пропаганді. З’ясовано, що, незважаючи на пере-
слідування з боку окупаційної влади, журналісти проєкту продовжують працювати в 
Криму, повідомляючи правдиву інформацію про ситуацію на півострові. Показано, що 
діяльність проєкту також спрямована на налагодження комунікації з населенням окупо-
ваної території та підтримку впевненості кримців, що півострів у майбутньому повер-
неться до складу української держави.

Ключові слова: «Крим.Реалії», українська редакція радіо «Свобода», анексія, росій-
ська пропаганда, окупація.

1. Постановка проблеми. Російська анексія Криму в лютому-березні 2014 ро ку 
показала повну не лише військову, але й інформаційну беззахисність українсь кого 
півострова. Масштабному пропагандистському зомбуванню російських ЗМІ фактич-
но не було кому протистояти з українського боку. Така ситуація склалася не випадко-
во, вона була результатом ретельної, багатолітньої інформаційно-пропагандистської 
операції, яку Росія послідовно проводила в Криму. Безпосереднім наслідком злочин-
ної бездіяльності української влади стало старанне уникання аналізу, вирішення та 
запобігання проблемам, які виникали внаслідок багаторічних провокаційних дій Ро-
сійської Федерації. Головний редактор проєкту «Крим.Реалії» В. Притула вважає, що 
навіть в період до окупації півострова не було відповідного розуміння реалій з боку 
України: «Мало хто знає, що відбувалося на півострові навіть до 2013 року. У мене 
взагалі таке враження, що в Україні мало хто цікавився не тільки Кримом...»1. Як 

1 Зінченко-Апостолова, Л. (2017), «Журналісти «Крим.Реалії»: Ми відчуваємо тиск – і з боку 
українського суспільства, і з боку окупаційної влади Криму», Detektor.Media, доступно за 
адресою URL: https://detector.media/infospace/article/128485/2017-07-31-zhurnalisti-krim-realii-mi-
vidchuvaemo-tisk-i-z-boku-ukrainskogo-suspilstva-i-z-boku-okupatsiinoi-vladi-krimu/ (дата пере-
гляду 6 листопада 2019 р.).
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наслідок – інформаційну оборону Криму від агресора довелося організовувати, до-
кладаючи надзусиль в умовах постійних переслідувань та загрози суворих покарань.

Актуальність наукової розвідки полягає у висвітленні особливостей створен-
ня проєкту «Крим.Реалії» української редакції радіо «Свобода», який став головним 
інформаційним ресурсом, що об’єктивно повідомляє аудиторію про події в Криму, 
Україні та світі, на відміну від російських пропагандистських ЗМІ. 

Метою статті є комплексний аналіз проєкту «Крим.Реалії» української редакції 
радіо «Свобода». Завдання дослідження – показати, за яких історичних обставин 
створювався цей проєкт, простежити віхи його становлення та значення для утриму-
вання громади півострова в українському інформаційному полі. 

2. Теоретичне підґрунтя. Питання, пов’язані з історією створення проєкту 
«Крим. Реалії», переважно розглядали у своїх статтях журналісти: Ю. Луканов2, 
І. Кузнєцова3, В. Портников4, В. Притула5 та ін. Зважаючи на те що цьому проекту 
української редакції радіо «Свобода» лише п’ять років, науковці поки що не всти-
гли приділити цій темі належної уваги. Без сумніву, назріла потреба звернутися до 
розгляду та аналізу цього питання, зважаючи на важливість роботи, яку здійснює 
проєкт «Крим.Реалії» для розширення та посилення українського медіапростору на 
тлі російської військової та інформаційної агресії.

3. Методологічна основа дослідження. У роботі використано методи аналізу 
та синтезу, а також моніторингу публікацій за темою. Узагальнення та розгляд усіх 
обставин та фактів, які супроводжували створення проєкту «Крим.Реалії» україн-
ської редакції радіо «Свобода», дали змогу, спираючись на згадані методи, зрозуміти 
своєчасність та важливість такого кроку в умовах російської окупації півострова.

4. Виклад основного матеріалу дослідження. Революція гідності яскраво 
підтвердила прагнення українського народу належати до європейського співтова-
риства. Криваві події на київському Майдані продемонстрували, яку високу ціну 
готові заплатити українці за свій цивілізаційний вибір. 

Збереження курсу на євроінтеграцію, небажання перебувати в статусі колонії 
північного сусіда детонували масштабну військово-інформаційну агресію з боку Ро-
сії, яка беззастережно сприймала Україну як зону свого історичного впливу. 

Першим кроком стала анексія Криму. У лютому 2014 р., одразу після Євромай-
дану, на півострові з’явилися «зелені чоловічки» – озброєні російські військові, які, 
однак, не мали жодних розпізнавальних знаків. Ґрунт для їхнього приходу був під-
готовлений роками російської пропаганди, проведенням численних проросійських 
громадських акцій, зібрань і мітингів: «Величезну роль у цій ганебній операції зі-

2 Луканов, Ю. (2018), Пресувальна машина: як Росія знищувала свободу слова в Криму, Київ, КБЦ, 
176 с.

3 Холоденко, О. (2019), Мені погано, коли мовчу. Журналістика незалежної України: інтерв’ю 
відомих медійників, Київ, Паливода А. В., 512 с.

4 Портников, В. (2017), «Український Крим і гра Кремля в «іноземних агентів», Detektor.Media, 
доступно за адресою URL: https://detector.media/withoutsection/article/132099/2017-11-19-
ukrainskii-krim-i-gra-kremlya-v-inozemnikh-agentiv/ (дата перегляду 6 листопада 2019 р.).

5 Толокольнікова, К. (2016), «Володимир Притула: Жоден кримський журналіст не пише для 
«Крым.Реалии» під власним іменем», Detektor.Media, доступно за адресою URL: https://detector.
media/community/article/114325/2016-04-14-volodimir-pritula-zhoden-krimskii-zhurnalist-ne-pishe-
dlya-krym-realii-pid-vlasnim-imenem/ (дата перегляду 6 листопада 2019 р.).

https://detector.media/withoutsection/article/132099/2017-11-19-ukrainskii-krim-i-gra-kremlya-v-inozemnikh-agentiv/
https://detector.media/withoutsection/article/132099/2017-11-19-ukrainskii-krim-i-gra-kremlya-v-inozemnikh-agentiv/
https://detector.media/community/article/114325/2016-04-14-volodimir-pritula-zhoden-krimskii-zhurnalist-ne-pishe-dlya-krym-realii-pid-vlasnim-imenem/
https://detector.media/community/article/114325/2016-04-14-volodimir-pritula-zhoden-krimskii-zhurnalist-ne-pishe-dlya-krym-realii-pid-vlasnim-imenem/
https://detector.media/community/article/114325/2016-04-14-volodimir-pritula-zhoden-krimskii-zhurnalist-ne-pishe-dlya-krym-realii-pid-vlasnim-imenem/


90
Ципердюк І.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

грали підконтрольні Кремлю російські засоби масової інформації, які цілеспрямова-
но працювали не один рік, промиваючи мозок не лише мешканцям півострова, а й 
усім українцям»6.

Журналісти, які намагалися чесно висвітлювати ці драматичні події, зазнава-
ли переслідувань, до них окупаційна влада та проросійські активісти виявляли не-
приховану агресію та ворожість, часто застосовували насильство. Проти України 
на повну потужність запрацювала російська пропагандистська машина тотальної 
дезінформації: «Ілья Кізіров (зараз журналіст російської редакції радіо «Свобода» – 
І. Ц.) описав свого часу п’ятничні редакційні наради в Кремлі, які найчастіше прово-
дить Дмітрій Пєсков. Кізіров наводить слова одного з топ-менеджерів після анексії 
Криму: «Зараз не час шукати істину. Наша країна повернулася до холодної війни». 
Він згадує про той період своєї роботи так: «На стіні нашого центрального ньюзруму 
був прикріплений папірець із написом: «Крим: не “анексія”, а “возз’єднання”». Це 
були терміни, які повинні були застосовувати ведучі та журналісти для висвітлення 
анексії Криму. З нашої студії ми навчали всю країну цілковито новому словнику: 
“хунта” (український уряд), “м’ясники” (українська армія), “п’ята колона” (російська 
опозиція)»7.

Не натрапивши на жоден інший опір, російські агресори та місцеві колаборанти 
дуже швидко усвідомили, що їхнім головним ворогом залишаються лише незалежні 
масмедіа. Основною метою окупантів стала їхня ліквідація або ж повне підпорядку-
вання: «Що найперше зробила російська влада, коли прийшла в Крим? Заборонила 
українські телеканали, викинула альтернативні джерела інформації – ATR, «Чорно-
морку», всі хороші видання. Тобто ускладнила будь-який доступ людей до альтерна-
тивної інформації. Цю блокаду треба прорвати»8. Таке рішення, яке озвучив тодіш-
ній кореспондент української редакції радіо «Свобода», а згодом редактор проєкту 
«Крим.Реалії» В. Притула, стало відповіддю на свавільні дії окупаційної влади. 

Ще до початку проєкту, напередодні проведення «псевдореферендуму» за 
від’єднання Криму, на півострів приїжджали журналісти української редакції радіо 
«Свобода» Л. Стек, А. Дубчак, Ж. Безп’ятчук. Вони фіксували блокування україн-
ських військових частин, проросійські мітинги, появу «зелених чоловічків» та ін. 
Після того, як Л. Стека під час зйомок блокування військової частини схопили «зе-
лені чоловічки» і в кайданках, з мішком на голові вивезли в поле (за кілька годин 
відпустили), стало зрозуміло, що «свободівцям» у Криму працювати небезпечно для 
життя9.

Традиційна редакційна політика української редакції радіо «Свобода» – нада-
вати аудиторії те, що недоступно для неї в місцевих ЗМІ: відверте обговорення різ-
них тем, новини без цензури, можливість інтерактивного спілкування. Така позиція 

6 Луканов, Ю. (2018), Пресувальна машина: як Росія знищувала свободу слова в Криму, Київ, КБЦ, 
c. 12.

7 Почепцов, Г. (2019), (Дез)информация, Киев, Паливода А. В., c. 19.
8 Толокольнікова, К. (2016), «Володимир Притула: Жоден кримський журналіст не пише для 

«Крым.Реалии» під власним іменем», Detektor.Media, доступно за адресою URL: https://detector.
media/community/article/114325/2016-04-14-volodimir-pritula-zhoden-krimskii-zhurnalist-ne-pishe-
dlya-krym-realii-pid-vlasnim-imenem/ (дата перегляду 6 листопада 2019 р.).

9 Холоденко, О. (2019), Мені погано, коли мовчу. Журналістика незалежної України: інтерв’ю 
відомих медійників, Київ, Паливода А. В., c. 219–220.

https://detector.media/community/article/114325/2016-04-14-volodimir-pritula-zhoden-krimskii-zhurnalist-ne-pishe-dlya-krym-realii-pid-vlasnim-imenem/
https://detector.media/community/article/114325/2016-04-14-volodimir-pritula-zhoden-krimskii-zhurnalist-ne-pishe-dlya-krym-realii-pid-vlasnim-imenem/
https://detector.media/community/article/114325/2016-04-14-volodimir-pritula-zhoden-krimskii-zhurnalist-ne-pishe-dlya-krym-realii-pid-vlasnim-imenem/


91
Ципердюк І.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

радіо «Свобода» повністю суперечила вихолощенню окупантами інформаційного 
поля в Криму: «На півострові тепер страшенна цензура та обмеження на отримання 
інформації як у традиційних медіа – на телебаченні, радіо, в газетах, так і в інтернеті. 
Все це під контролем російської влади й спецслужб»10.

Перший російськомовний сайт проєкту «Крим.Реалії» розпочав роботу 25 бе-
резня 2014 р., сайти українською та кримськотатарською мовами – на початку квітня 
цього ж року: «Створення проєкту «Крим.Реалії» стало відповіддю корпорації на 
анексію та окупацію Криму Росією. Адже місія «Радіо Свобода» – доносити інфор-
мацію тим людям і на ті території, де є обмеження свободи слова. Тож щойно ми 
побачили, що в Криму журналістам важко працювати, взялися за цей проєкт. Вже 
тоді, в березні 2014-го, відчувався тиск із боку «самооборони Криму», проросійських 
сил, були погрози, затримання, побиття медійників»11.

Уже до грудня 2014 р., лише за кілька місяців роботи проєкту «Крим.Реалії» на 
півострові, через постійні переслідування та погрози з боку російських спецслужб та 
проросійських активістів редакції довелося спершу переїхати до Херсонської облас-
ті, а згодом – до Києва. Об’єктивне висвітлення подій у Криму стало основною при-
чиною постійного, тотального переслідування журналістів редакції «Крим.Реалії»: 
«“Самооборона” або працівники ФСБ просто казали журналістам: «Чого тримаєшся 
за «Крим.Реалії»? Вийдеш з дому і не повернешся». Для багатьох це було важко, бо 
журналісти постійно відчували стеження. Практично всі, хто працював з нами на 
першому етапі, виїхали, решта – не можуть працювати відкрито»12. Показовим у 
цьому сенсі стало кримінальне переслідування ветерана кримської української жур-
налістики Миколи Семени за публікацію колонки на сайті «Крим.Реалії». Журналіс-
тові пенсійного віку окупанти інкримінували заклик до порушення територіальної 
цілісності Росії з використанням ЗМІ. Коментуючи порушення кримінальної справи 
щодо журналіста, голова окупаційної Держради Криму В. Костантінов заявив, що 
діяльність журналістів «Крим.Реалії» є ворожою щодо Росії: «Я цих людей добре 
знаю. Це наші вороги. Вони вороги Росії, вороги Криму. І що б вони не написали, 
мета у них одна – зробити нам боляче, зробити нам погано. Нічого спільного зі сво-
бодою слова це не має взагалі. Ніякої там свободи немає. Там йде одна брехня. Опла-
чують все західні спецслужби з однією метою – заподіяти шкоду Росії. Що б ми 
не робили, вони все одно будуть шукати якусь гидоту»13. Як наслідок – 22 вересня 
2017 р. М. Семена отримав вирок, який передбачав два з половиною роки позбавлен-
ня волі умовно і три роки заборони на професійну діяльність. 

10 Толокольнікова, К. (2016), «Володимир Притула: Жоден кримський журналіст не пише для 
«Крым.Реалии» під власним іменем», Detektor.Media, доступно за адресою URL: https://detector.
media/community/article/114325/2016-04-14-volodimir-pritula-zhoden-krimskii-zhurnalist-ne-pishe-
dlya-krym-realii-pid-vlasnim-imenem/ (дата перегляду 6 листопада 2019 р.).

11 Там само.
12 Зінченко-Апостолова, Л. (2017), «Журналісти «Крим.Реалії»: Ми відчуваємо тиск – і з боку 

українського суспільства, і з боку окупаційної влади Криму», Detektor.Media, доступно за 
адресою URL: https://detector.media/infospace/article/128485/2017-07-31-zhurnalisti-krim-realii-mi-
vidchuvaemo-tisk-i-z-boku-ukrainskogo-suspilstva-i-z-boku-okupatsiinoi-vladi-krimu/ (дата пере-
гляду 6 листопада 2019 р.).

13 «Константинов про «Крим.Реалії». Це вороги, які хочуть зробити боляче» (2016), Українська 
правда, доступно за адресою URL: https://www.pravda.com.ua/news/2016/04/20/7106176/ (дата пе-
регляду 6 листопада 2019 р.).
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https://detector.media/infospace/article/128485/2017-07-31-zhurnalisti-krim-realii-mi-vidchuvaemo-tisk-i-z-boku-ukrainskogo-suspilstva-i-z-boku-okupatsiinoi-vladi-krimu/
https://detector.media/infospace/article/128485/2017-07-31-zhurnalisti-krim-realii-mi-vidchuvaemo-tisk-i-z-boku-ukrainskogo-suspilstva-i-z-boku-okupatsiinoi-vladi-krimu/
https://www.pravda.com.ua/news/2016/04/20/7106176/
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Численні кримські ЗМІ, які впродовж 2014 р. вже повністю контролював Кремль, 
чинили постійні обструкції діяльності проєкту «Крим.Реалії». У такий спосіб росій-
ська окупаційна влада, спираючись на допомогу місцевих колаборантів, у кращих 
традиціях радянської пропаганди часів холодної війни намагалася створити з редак-
ції «Крим.Реалії» образ ворога. Журналісти, задіяні в проєкті, намагаються лише 
доносити до аудиторії в Криму об’єктивну інформацію про реальний стан справ, 
наголошуючи: «Ми не є пропагандистським ресурсом і не можемо займатися про-
пагандою. Ми не є ресурсом, який своєю метою ставить повернення Криму. Місія 
«Радіо Свобода» (а «Крим.Реалії» є частиною цієї міжнародної медіакомпанії) – це 
поширення альтернативної, вільної інформації для таких регіонів, що мають пробле-
ми зі свободою слова. Ми даємо інформацію – і про хороші події, і про погані»14. Од-
нак дотримання загальновизнаних журналістських стандартів, виявляється, цілком 
достатньо, аби бути зарахованим до числа «ворогів Росії». 

У вересні 2015 р. команда проєкту запустила радіо «Крим.Реалії», яке транслює 
свої програми на середніх хвилях 549 АМ на більшість території півострова, півден-
ний схід України та передгірські райони Північного Кавказу. А вже у квітні 2016 р. 
тодішній «прокурор» Криму Н. Поклонська заявила, що готує відповідні документи 
для повного блокування сайту «Крим.Реалії» – підрозділу української редакції радіо 
«Свобода». У повідомленні «прокуратури» стосовно цього було наголошено: «Аналіз 
контенту цього ресурсу свідчить про його спрямованість на дискредитацію діяльно-
сті Російської Федерації на території Республіки Крим, розпалюванні міжнаціональ-
ної ворожнечі, а також про здійснення закликів до екстремістської діяльності»15.

4 вересня 2017 р. радіо «Крим.Реалії» також розпочало мовлення на частоті 
105,9 FM, сигнал іде з Чонгара на півдні Херсонської області. Програми радіо «Крим.
Реалії» 24 години на добу українською та російською мовами в якісному звучанні 
дістали змогу почути мешканці північного та східного Криму.

Початок мовлення радіо «Крим.Реалії» та інших українських медіа з Чонгару ви-
кликав бурхливу реакцію з боку окупаційної адміністрації. Так званий «міністр вну-
трішньої політики, інформації та зв’язку Криму» Д. Полонський одразу ж заявив, що 
мовлення українських ЗМІ на територію Криму буде припинено як таке, що «не від-
повідає «російському законодавству». Підконтрольний Кремлю «глава» Криму С. Ак-
сьонов запропонував увімкнути «пісні воєнних років», щоби глушити радіосигнал з 
українського боку за прикладом КНДР. Член Національної ради з питань телебачення 
та радіомовлення України С. Костинський у відповідь на заяви колаборантів заува-
жив, що окупаційній владі не вдасться заглушити українське мовлення в Криму16.
14 Зінченко-Апостолова, Л. (2017), «Журналісти «Крим.Реалії»: Ми відчуваємо тиск – і з боку 

українського суспільства, і з боку окупаційної влади Криму», Detektor.Media, доступно за 
адресою URL: https://detector.media/infospace/article/128485/2017-07-31-zhurnalisti-krim-realii-mi-
vidchuvaemo-tisk-i-z-boku-ukrainskogo-suspilstva-i-z-boku-okupatsiinoi-vladi-krimu/ (дата пере-
гляду 6 листопада 2019 р.).

15 «Прокуратура окупованого Криму зібралася повністю заблокувати сайт «Крим.Реалії», 
(2016), Тиждень.ua, доступно за адресою URL: https://tyzhden.ua/News/163403 (дата перегляду 
6 листопада 2019 р.).

16 «З квітня в окупованому Росією Криму можна буде слухати чотири українські радіостанції», 
(2017), Detektor.Media, доступно за адресою URL: https://detector.media/infospace/
article/123794/2017-03-05-z-kvitnya-v-okupovanomu-rosieyu-krimu-mozhna-bude-slukhati-chotiri-
ukrainski-radiostantsii/ (дата перегляду 6 листопада 2019 р.).

https://detector.media/infospace/article/128485/2017-07-31-zhurnalisti-krim-realii-mi-vidchuvaemo-tisk-i-z-boku-ukrainskogo-suspilstva-i-z-boku-okupatsiinoi-vladi-krimu/
https://detector.media/infospace/article/128485/2017-07-31-zhurnalisti-krim-realii-mi-vidchuvaemo-tisk-i-z-boku-ukrainskogo-suspilstva-i-z-boku-okupatsiinoi-vladi-krimu/
https://tyzhden.ua/News/163403
https://detector.media/infospace/article/123794/2017-03-05-z-kvitnya-v-okupovanomu-rosieyu-krimu-mozhna-bude-slukhati-chotiri-ukrainski-radiostantsii/
https://detector.media/infospace/article/123794/2017-03-05-z-kvitnya-v-okupovanomu-rosieyu-krimu-mozhna-bude-slukhati-chotiri-ukrainski-radiostantsii/
https://detector.media/infospace/article/123794/2017-03-05-z-kvitnya-v-okupovanomu-rosieyu-krimu-mozhna-bude-slukhati-chotiri-ukrainski-radiostantsii/
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Показовим є факт, що в другій половині 2017 р. російська інформаційно-аналі-
тична система «Медиалогия» опублікувала рейтинг ЗМІ анексованого півострова, 
згідно з яким сайт «Крим.Реалії» увійшов до трійки лідерів за цитуванням мате-
ріалів. Для порівняння інформаційний ресурс «Крыминформ», що підконтрольний 
міністру інформаційної політики Криму Д. Полонському і вважається найпопуляр-
нішим та найцитованішим медіа в Криму, має в 3–4 рази меншу відвідуваність, аніж 
«Крим.Реалії». Зважаючи на ці невтішні для окупаційних ЗМІ показники, надалі 
схожу інформацію не оприлюднювали.

Керівник проєкту В. Притула водночас наголошує, що робота проєкту «Крим.
Реалії» зазнає інформаційних атак не лише з боку окупантів: «Для окупаційної вла-
ди Криму ми чи українські націоналісти, чи американські шпигуни. А на материку – 
підпадаємо під тиск частини суспільства, що ми начебто недостатньо патріотичні, 
не завжди правильно формулюємо – недостатньо вживаємо слово «окупаційний», 
наприклад. Дехто навіть публічно оголошував нам бойкот»17. У редакції проєкту 
«Крим.Реалії» зауважують, що у своїй роботі намагаються «шукати золоту сере-
дину», дотримуватися професійних стандартів і керуватися передовсім потребами 
кримської аудиторії отримати незалежну та правдиву інформацію.

Наприкінці 2017 р. Міністерство юстиції Росії заявило, що діяльність проєкту 
«Крим.Реалії» радіо «Свобода» може «зазнати обмежень», оскільки начебто підпа-
дає під дію російського закону про обмеження для організацій-іноземних агентів.

Журналіст української редакції радіо «Свобода», колумніст та політичний ог-
лядач В. Портников, оцінюючи такі дії Мін’юсту Росії, зауважив, що «за допомогою 
поправок в закон про «іноземних агентів» російське керівництво хоче легітимізува-
ти не тільки своє право на брехню, але й своє право на окупацію і анексію»18. Але 
росіяни, як наголошує автор, почали вдавати, що проєкт «Крим.Реалії» жодного сто-
сунку до української редакції радіо «Свобода» не має, що це суто російська пробле-
ма, оскільки проєкт діє самостійно або ж підпорядковується російській службі радіо 
«Свобода», яка, відповідно, висвітлює проблеми областей і регіонів Росії.

Постійні провокаційні дії з боку окупаційної влади щодо роботи проєкту 
«Крим.Реалії» стали за роки анексії вже звичною практикою. В останньому зі зві-
тів Кримської правозахисної групи (КПГ), яка тісно співпрацює з проєктом «Крим.
Реалії», сказано: «Моніторинг КПГ, здійснений у вересні, засвідчив, що мінімум у 
10 населених пунктах північного Криму український радіосигнал повністю заблоко-
вано. Ще у 9 населених пунктах сигнал заблоковано частково. Блокування відбува-
ється шляхом увімкнення російських радіостанцій на українських частотах. Таким 
чином, російська влада блокує українське FM-мовлення на півострові, практично 
позбавивши громадян України доступу до інформації незалежних українських раді-
останцій. Моніторинг блокування сайтів, який КПГ здійснила у вересні, зафіксував, 

17 Зінченко-Апостолова, Л. (2017), «Журналісти «Крим.Реалії»: Ми відчуваємо тиск – і з боку 
українського суспільства, і з боку окупаційної влади Криму», Detektor.Media, доступно за 
адресою URL: https://detector.media/infospace/article/128485/2017-07-31-zhurnalisti-krim-realii-mi-
vidchuvaemo-tisk-i-z-boku-ukrainskogo-suspilstva-i-z-boku-okupatsiinoi-vladi-krimu/ (дата пере-
гляду 6 листопада 2019 р.).

18 Портников, В. (2017), «Український Крим і гра Кремля в «іноземних агентів», Detektor.Media, 
доступно за адресою URL: https://detector.media/withoutsection/article/132099/2017-11-19-
ukrainskii-krim-i-gra-kremlya-v-inozemnikh-agentiv/ (дата перегляду 6 листопада 2019 р.).
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що 10 кримських провайдерів у дев’яти містах повністю блокують 18 українських 
інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі»19. До українських медіа, мовлення яких 
блокують окупанти, належить також і проєкт «Крим.Реалії».

25 березня 2018 р. в Києві в межах фестивалю документальних фільмів Docudays 
UA були представлені стрічки, авторами яких стали журналісти проєкту «Крим.Реа-
лії». Це також один із напрямків, які розвиває редакція. У кожному з них використа-
но відеоматеріали, зняті на окупованому півострові. Фільми «Крим. Нескорений», 
«Крим. Переможців не судять», «Микола Семена. Думки під забороною», «Непо-
хитний Балух. Вирок», «Заборонене кохання: життя ЛГБТ-спільноти в Криму» ви-
кликали широкий резонанс та зацікавлення глядацької аудиторії. Їх демонстрували 
центральні українські телеканали. Вони стали черговою підставою для пересліду-
вання журналістів проєкту. Для прикладу, під час зйомок фільму про політв’язня 
Володимира Балуха, окрім постійного стеження, підконтрольна Росії кримська по-
ліція склала протокол на знімальну групу та оштрафувала за «незаконне виконання 
журналістської діяльності на території Росії».

Щотижня проєкт готує дві телевізійні програми під назвою «Крим.Реалії» для 
загальнонаціональних та численних регіональних телеканалів. Їх також можна ди-
витися на You Tube-каналі «Крим.Реалії», що створений восени 2015 р. Програму 
«Крим.Реалії» також постійно транслюють міжнародний супутниковий телеканал 
«Настоящее время» та кабельні мережі 25 країн Східної Європи та Центральної Азії.

Хоча напрямки роботи «Крим.Реалії» розширюються, а обсяги інформації для 
аудиторії зростають, це лише продовжує ускладнювати роботу журналістів проєкту 
в окупованому Криму. Російська адміністрація та спецслужби, усвідомлюючи за-
грозу від поширення незалежної інформації, продовжують активно переслідувати 
буквально всіх, хто наважується співпрацювати з проєктом. 

Проєкт «Крим.Реалії» української редакції радіо «Свобода» став першим при-
кладом ефективного інформаційного спротиву російській агресії, тоді як українська 
держава в умовах зради національних інтересів президентом та його оточенням і 
їхньої подальшої втечі перебувала в стані розгубленості і була неспроможна опера-
тивно реагувати не лише на медійні, але й на військові виклики повзучої окупації.

Сьогодні умови, у яких доводиться жити кримцям і працювати журналістам 
проєкту, – це постійний стан пригніченості, підозр і страху, а також спостереження 
за тим, як півострів поступово перетворююється на суцільну військову базу Росії: 
«ідеології військового плацдарму сьогодні підпорядковані всі інші сфери життя в 
Криму – цивільна економіка, соціальна сфера, освіта та виховання дітей і молоді, 
права людини, інформаційний простір, національна політика»20. 

У такій ситуації мовлення проєкту «Крим.Реалії» – це не лише доступ до прав-
дивих новин, але й відчуття зв’язку з українською державою, цивілізованим світом, 
які бодай у такий спосіб дають зрозуміти, що не забувають кримців і що є надія на 
повернення острова в майбутньому до складу України.

19 «Моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму за вересень 2019» (2019), Кримська 
правозахисна група, доступно за адресою URL: https://crimeahrg.org/uk/monitoringovij-oglyad-
situaczi%d1%97-z-pravami-lyudini-u-krimu-za-veresen-2019/ (дата перегляду 6 листопада 2019 р.).

20 Гучакова, Т., Клименко, А. (2018), «Повернення радянського Криму», Український тиждень, 
№36 (560), с. 14.

https://crimeahrg.org/uk/monitoringovij-oglyad-situaczi%d1%97-z-pravami-lyudini-u-krimu-za-veresen-2019/
https://crimeahrg.org/uk/monitoringovij-oglyad-situaczi%d1%97-z-pravami-lyudini-u-krimu-za-veresen-2019/
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5. Результати і перспективи подальших досліджень. У статті простежено іс-
торію створення проєкту «Крим.Реалії» української редакції радіо «Свобода» як ре-
акцію на російську окупацію півострова. Показано, як упродовж п’яти років роботи 
проєкт зумів стати окремою повноцінною конвергентною редакцією, що створює те-
лепрограми, фільми, веде цілодобове радіомовлення, має власний популярний сайт, 
ефективно працює в соціальних мережах та на різних інтернет-платфомах.

Показано, що особливість проєкту «Крим.Реалії» полягає в тому, що він не 
лише був першим, але й залишається одним із найпопулярніших медіа, що ведуть 
мовлення на анексований півострів. А це свідчить про те, якою великою є тут потре-
ба в незалежній та правдивій інформації. Водночас така робота журналістів проєкту, 
їхніх помічників і симпатиків є постійною підставою для переслідувань з боку оку-
паційної адміністрації.

Вважаємо перспективним подальше вивчення роботи як проєкту «Крим.Реа-
лії», що перебуває в постійному розвитку, так і створеного згодом українською ре-
дакцією радіо «Свобода» проєкту «Донбас.Реалії», а також перспективним є порів-
няльний аналіз їхньої діяльності. 

6. Висновки. Російська анексія Криму, незважаючи на роки відвертої пропа-
гандистської підготовки і діяльності проросійської агентури на півострові, вразила 
світ своїм віроломством. Для проведення гібридної військової операції було вибрано 
момент, коли українська держава виявилася мілітарно й інформаційно неготовою 
відстоювати свою територію. Українська редакція радіо «Свобода», спираючись на 
досвід тривалої боротьби з радянською пропагандою в роки холодної війни, змогла 
продемонструвати найбільшу адекватність щодо викликів, які постали з початком 
окупації. 

Створення проєкту «Крим.Реалії» стало одним із підтверджень, що міжнарод-
на спільнота не сприймає акту війської агресії щодо України, не визнає результатів 
псевдореферендуму в Криму і готова надавати об’єктивну інформацію про події на 
півострові. Проєкт діє на противагу офіційній пропаганді російських ЗМІ та міс-
цевих медіа, які виступають рупором окупантів та кримської маріонеткової влади. 
«Крим.Реалії», перебуваючи поза цензурними обмеженнями, які тяжіють над росій-
ськими ЗМІ, має змогу готувати цілком незалежні та об’єктивні програми та нови-
ни. Це є головною підставою, що контенту, який виробляють журналісти проєкту, 
довіряють кримці, незважаючи на те що вони перебувають під постійним інформа-
ційним пресом російських медіа. Важливим чинником є також те, що «Крим.Реалії» 
звертається до кримської аудиторії українською, кримськотатарською та російською 
мовами, тож, відповідно, доступний у трьох оригінальних версіях сайтів і веде теле- 
та радіопрограми трьома мовами. Це гарантує доступ як зацікавленій аудиторії, так 
і передовсім кримцям до матеріалів проєкту рідною мовою. 

Незважаючи на переслідування та заборони з боку окупаційної влади, жур-
налісти «Крим.Реалії», виконуючи свою роботу, не лише повідомляють правдиву 
інформацію, але також тим самим утримують кримців в українському інформацій-
ному полі, даючи надію на повернення півострова до складу української держави. 
Цей проєкт як відповідь на гібридну війну проти незалежної держави, без сумніву, 
є прикладом не лише протидії агресорові, але й початком інформаційної деокупації 
анексованої території.
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The purpose of the article is to show the importance of creating the “Crimea. Reality” 
project of the Ukrainian editorial office of Radio Liberty in order to disseminate impartial 
information about the real situation on the peninsula, to document the criminal actions of the 
occupying power and to maintain continuous media communication with the population of the 
occupied Crimea.

The methods of analysis and synthesis, as well as monitoring of publications by topic, were 
used for scientific exploration. The generalization and consideration of all the circumstances 
and facts that accompanied to the creation of the project «Crimea. Reality» of the Ukrainian 
editorial office of Radio Liberty, based on the above methods, made it possible, to understand 
the timeliness and importance of such step in the conditions of the Russian occupation of the 
peninsula. The article traces the history of the creation of the “Crimea. Reality” project as the 
reaction to the Russian occupation of the peninsula.

It was demonstrated that the “Crimea. Reality” project was one of the most popular 
media that was broadcasting on the annexed peninsula. This shows the great need for objective 
information on the peninsula. At the same time, such work of project journalists is a constant 
basis for persecution by the occupation administration. Russia’s hybrid annexation of Crimea, 
which led to the creation of the editorial office of «Crimea Reality» and its work, is of scientific 
interest for further research, because the media project is in constant development. Following 
this, the Ukrainian editorial office of Radio Liberty initiated the creation of the separate 
“Donbas. Reality” project. We also consider a comparative analysis of the history and activities 
of these two projects, which may result in separate scientific exploration.

Key words: “Crimea. Reality”, the Ukrainian editorial office of Radio Liberty, annexation, 
the Russian propaganda, occupation.
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Предметом проведеного аналізу стало явище культурної експропріації та геопо-
літичних маніпуляцій в російському медіадискурсі. Виявлено широке медійне впрова-
дження історичних фейків (ототожнення українського історичного досвіду та територій 
із поняттям «російський»), штучна органічність побутування яких зумовлена довготри-
валим стиранням кордонів українськості, зокрема експропріацією історичного спадку 
Русі (вивезенням і неповерненням писемних пам’яток).

Ключові слова: геополітика, медіа, медіадискурс, медіатекст, російська агресія, фейк.

Постановка проблеми. Дослідження природи наповнення нинішнього росій-
ського медіадискурсу актуальне і через тривалу російську агресію, і з огляду на пер-
спективи примирення, що передбачають формування нових картин світу для пред-
ставників обох сторін. Роль медіа у цьому процесі надзвичайно вагома, зважаючи на 
осмислену історію використання інформаційних технологій для творення культур-
них кодів. 

Агресивна, і в сенсі фізичному, і в сенсі інформаційному, поведінка російської 
сторони багатьом сучасникам видається чимось новим, проте насправді така стра-
тегія має давній фундамент. Варто згадати хоча б, що на початку ХХ ст. в Російській 
імперії жоден документ не фіксував існування багатомільйонного українського на-
роду, а українську культуру в усіх її проявах таврували як провінційний атрибут 
культури панівної – загальноімперської. 

Джерела цього явища глибокі і сягають часів Русі, коли були скоєні перші спро-
би експропріації протоукраїнского культурного пласту (представленого зокрема пи-
семними пам’ятками) з боку майбутньої Московської держави. 

Мета статті дослідити геополітичні аспекти нинішнього російського медіадис-
курсу у зв’язку зі здійснюваною культурною експропріацією.

Зазначена мета вимагає вирішення таких завдань: 
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а) простежити витоки культурної експропріації;
б) схарактеризувати ситуацію щодо мовного питання, пов’язану з писемними 

пам’ятками.
в) окреслити ідеологічні причини заборони українських досліджень писемних 

пам’яток; 
г) проаналізувати геополітичні елементи російського медіадискурсу;
д) виявити кореляцію між фактами експропріації та нинішнім російським ме-

дійним дискурсом. 
Теоретичне підґрунтя. Вивченню медіадискурсу присвячені дослідження та-

ких українських науковців, як М. В. Бутиріна1, А. А. Кондирко2, В. В. Павленко3, 
Д. Ю. Сизонов4, І. В. Тирон5, Ю. О. Шевлякова6, Н. О. Шубенко7 та ін. 

Проте аналізу саме російського медіадискурсу присвячені поодинокі статті8. 
Методологічна основа дослідження. У ході дослідження було застосовано по-

єднання методів дискурс-аналізу і критичного дискурс-аналізу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Загальновідомим (але не загаль-

новизнаним) є положення про братерство українців і росіян, приналежність їх до 
єдиного народу. А от про відсутність братерських відносин свідчить довго замовчу-
ваний досвід минувшини: грубе насильне вилучення писемних пам’яток з Києва та 
інших українських міст для майбутнього Московського князівства. 

Більшість шедеврів української книжкової культури викрадали під час масш-
табних пограбувань, початок яких пов’язують із ім’ям Андрія Боголюбського – князя, 
відомого розоренням стародавнього Києва, основоположника майбутньої Московсь-
кої держави, канонізованого Російською православною церквою. Роль А. Боголюб-
ського у вивезенні з України духовних і матеріальних набутків Києва ясно окреслена 
у свідченнях літописця: «… І взяли вони Київ… І грабували вони два дні увесь город – 
Подолля і Гору, і Софію, і Десятинну Богородицю… І взяли вони майна безліч, і церкви 
оголили од ікон, і книг, і риз, і дзвони познімали»9.

1 Бутиріна, М. В. (2009), Стереотипи масової свідомості: особливості формування та функціо-
нування у медіасередовищі, Видавництво «Слово», Дніпропетровськ, 368 с.

2 Кондрико А. А. (2014), Сучасні концепції поняттєвої інтерпретації «дискурсу» в соціальній 
комунікації, Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, 
Серия «Филология. Социальные коммуникации», том 24 (63), № 4, Часть 1, С. 152–156.

3 Павленко В. В. (2016), Основні дисциплінарні підходи до вивчення воєнного медіадискурсу. 
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Соціальні комунікації», вип. 16, С. 127–132.

4 Сизонов Д. Ю. (2013), Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному просторі, Studia 
Linguistica, вип. 7, С. 389–392.

5 Тирон І. В (2010), Особливості структурно-семантичної організації медійного дискурсу (на 
матеріалі газетних та журнальних медіатекстів), Нова філологія, вип. 38, С. 105–110.

6 Шевлякова Ю. О. (2013), Особливості дискурсу Інтернет-ЗМІ (на матеріалі англомовних он-
лайн журналів для підлітків), URL: http://naub.oa.edu.ua/2013/osoblyvosti-dyskursu-internet-zmi-
na-materiali-anhlomovnyh-on-lajn-zhurnaliv-dlya-pidlitkiv/

7 Шубенко Н. О. (2012), Аудіовізуальний медіатекст: специфіка, структура, властивості, URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Kis/2012_1/30.pdf.

8 Каблуков Е. В (2013), Современный российский медиадискурс в идеологическом аспекте, 
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 
Філологічні науки, вип. 34, С. 123–126.

9 Ізборник (2010), Літопис руський. Роки 1169–1174. URL: http://litopys.org.ua/litop/lit19.htm.
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Науковець Яким Запаско виявив, що донині збережено 128 древніх писемних 
манускриптів-пам’яток, створених в ХІ–XVIII ст. В «Українській рукописній книзі» 
автор наголошує, що більшість цих надбань українського народу, які сьогодні зна-
ходиться поза межами України, привласнили інші держави. Із тринадцяти відомих 
пам’яток книжкового мистецтва ХІ століття в київських книгосховищах зберігаєть-
ся лише одна – Миссал або глаголичні листи. А серед вивезених з території Украї-
ни такі цінності, як Остромистрове Євангеліє (1056), Ізборник Святослава (1073), 
Ізборник 1076 року, мініатюри Трірського Псалтиря (1078), Реймське Євангеліє і Чуд-
нівський Псалтир (пер. пол. ХІ ст.), Туровське Євангеліє, Слово Григорія Богослова 
(др. пол. ХІ ст.), Сінайський патерик та Типографський устав (кін. ХІ ст.)10. Більшість 
перших українських рукописних книг нині зберігається в російських книгосхови-
щах: бібліотеці Академії наук Росії, Російській державній бібліотеці, Державному 
історичному музеї Росії.

Зв’язок української культурної традиції з Галицько-Волинським князівством 
також було порушено. Від початку ХІІ ст. центр вітчизняного книготворення фор-
мувався на західноукраїнських землях. Як і в Києві, тут рукописна справа була зосе-
реджена при монастирях і княжих дворах, зокрема – в Успенському соборі Галича, 
який збудував князь Ярослав Осмомисл у 1153-1157 рр., місцеві книжники ґрунтовно 
поповнювали збірку манускриптів. 

До наших днів дійшов один з найцінніших тамтешніх текстів – рукопис Га-
лицького Євангелія, створений 1144 р. в Крилосі (за кілька кілометрів від сучасного 
Галича), обсягом 228 аркушів. Унікальність цієї пам’ятки полягає в тому, що її твор-
ці першими серед східнослов’янських книжників фактично виконали велику упо-
рядницьку роботу, згрупувавши текст в окремі чотири частини за приналежністю 
до авторів (євангелістів Матвія, Марка, Луки та Іоанна). Ця пам’ятка давньої укра-
їнської рукописної справи також зберігається закордоном, оскільки була вивезена з 
Галича в середині XVII ст. і нині представлена в одному з московських музеїв. 

Книжкові осередки діяли з XII ст. і при Городиському (на території ниніш-
ньої Львівщини) та Богородичному (біля Володимира-Волинського) монастирях. Є 
припущення, що саме тут могло бути написане Добрилове Євангеліє – пергаментна 
книга обсягом 271 сторінка. Цінність рукопису в тому, що він має багату оздобу: по 
чотири заставки і фігурні мініатюри, близько чотирьохсот ініціалів. Цей рукопис 
дійшов до наших днів без оправи і знову ж таки для України є втраченим: нині він – 
власність Росії.

Вивезення рукописних свідчень давньоукраїнської доби підсилило встановлен-
ня міцного північно-східного окупаційного впливу на століття в майбутньому, бо 
фактично будь-який захист українського питання був унеможливлений. Українська 
наука, яку імперія сприймала насторожено, не мала вільного доступу до давньо-
українських писемних артефактів, які могли б засвідчити окремішність українсько-
го етносу. 

Навіть дослідникам-історикам, українцям за походженням і вихованням 
(М. Максимовичу, М. Костомарову, О. Потебні, В. Антоновичу та ін.), не вдалося 
уникнути політичних лабетів. І в часи Російської імперії, і пізніше, за Радянського 
періоду, не було змоги публічно довести ненауковість і заполітизованість офіційних 

10 Запаско Я. (1995), Українська рукописна книга, Світ, Львів, 478 с.
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аргументів влади, яка відмовляла українцям у праві на свою давньоруську рукопис-
ну спадщину, на своєрідність і самостійність своєї мови і культури.

Отже, найцінніші зразки культурної писемної спадщини поступово були ви-
везені з українських міст і не були повернені. Більшість перших українських руко-
писних книг нині зберігається в Росії: в бібліотеці Академії наук Росії, Російській 
державній бібліотеці, Державному історичному музеї Росії та ін. Вивезення рукопис-
них свідчень давньоукраїнської доби фактично обеззброїло будь-який захист укра-
їнського питання. 

Проблема визнання українських письмових пам’яток погіршилась через акти-
візацію роботи з цими артефактами представників офіційної російської науки, котрі 
цілеспрямовано залучили цей матеріал до наукового обігу, розглядаючи давні пи-
семні набутки як елемент російської культури, як вступний розділ до історії росій-
ської книги.

Зацікавлення експропріацією пам’яток ґрунтується не лише на територіальній 
приналежності до України. Я. Запаско стверджує, що вивчення вилучених раритетів 
дає змогу ознайомитися з частиною словникового запасу давньоукраїнської мови, 
тобто тієї мови, якою розмовляли в Києві в Х–ХІ століттях11. Окрім територіального 
переміщення писемних артефактів, відбулося й часткове стирання в них ознак укра-
їнської мови. 

Згодом така тактика уможливила трактування української мови як говірки з 
межах російської. 

Множення давньоукраїнських книг із обов’язковою заміною граматичних і мов-
них особливостей у російських монастирях здійснювалося за вказівкою московських 
ієрархів. Із втратою оригіналів київського походження з усіма явними ознаками то-
гочасної української мови такі твори ставали вже власністю нових їхніх творців. 

Отож, перші три редакції «Києво-Печерського патерика», здійснені у XV ст., 
виявилися усталеним текстом для наступних його переписувань і передруків, які 
щоразу супроводжувалися редакторським втручанням. Найбільше змін патерик за-
знавав у мовному плані згодом, коли над ним працювали ченці російських монасти-
рів або московські друкарі. Вони свідомо змінювали яскраво виражені українізми, 
подаючи значний лексичний ряд у російськомовному написанні (до прикладу, при-
кметникові закінчення -аго замість -ого; чи -іи замість -иї), чимраз більше віддаляю-
чи пам’ятку від оригінального звучання, поступово залучаючи її до своєї культури.

Наукового зацікавлення в мовній площині набуває розгляд Пересопницького 
Євангелія. Книга є наочним свідчення активного вживання української мови в на-
шій церкві вже в середині XVI ст., на чому раніше не наголошувалося з ідеологічних 
міркувань. Словникові, граматичні і синтаксичні особливості видання дають підста-
ви говорити про високий рівень розвиненості народної мови на ту пору і про активне 
використання її у книжковому стилі. Мова цієї книги дуже наближена до простої 
народної, лише з частковими домішками церковнослов’янських і польських слів. 

Визначальним також є випадок, пов’язаний з Реймським Євангелієм: прибувши 
до Франції у червні 1717 р., віце канцлер російського царя Петра І з почтом прочита-
ли першу сторінку Євангелія і заявили, що воно написане їхньою мовою.

11 Запаско Я. (1995), Українська рукописна книга, Світ, Львів, 478 с.



103
Доценко М.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

Спроби українських дослідників у різні періоди домогтися історичної спра-
ведливості залишалися поза увагою пануючих систем. Намагання вчених зосереди-
ти зусилля на з’ясуванні витоків вітчизняної рукописної книги наштовхувалися або 
на офіційну заборону, або на одностайну блокаду з боку представників офіційної 
науки.

Причини таких заборон варто шукати в ідеологічній площині: визнати навіть 
теоретично факт існування давніх українських рукописів («Велесову книгу», «Літо-
пис Аскольда» чи «руські» видання Євангелія і Псалтиря, які ще 860 р. показували 
Св. Кирилу в Херсонесі), що не збереглися, означало б зруйнувати постулати ро-
сійської історичної науки, а саме положення щодо спільної колиски «трьох братніх 
народів», їхньої спільної мови, а також щодо ролі «старшого брата» у формуванні й 
збагаченні культури слов’янських народів.

Якщо в період перебування України в складі Російської імперії деякі автори 
мали змогу публікувати у неофіційних друкованих органах на кшталт «Київської 
старовини» свої міркування щодо різних шляхів виникнення й розвитку культур 
трьох слов’янських народів (українського, білоруського і російського), то із утвер-
дженням на колишніх просторах імперії радянської влади робити це ставало майже 
неможливо через жорстокість цензури і репресивні заходи проти активістів.

З ідеологічних причин у період радянщини не могло з’явитися жодної об’єктив-
ної наукової публікації, присвяченої витокам української літописної книги. Доміну-
вала затверджена згори так звана наукова концепція «спільної колиски», «спільно-
го коріння», за якої весь колосальний культурний і науковий набуток, уся духовна 
спадщина Русі присвоювала Росія. Як суто українські можна було розглядати й до-
сліджувати лише ті рукописи, які створені були на українських теренах, починаючи 
з ХIV століття. Такі вимоги є свідченням продовження імперської політики

Тож можна підсумувати, що заборона об’єктивних досліджень української пи-
семної спадщини ґрунтувалася на дотриманні ідеологічних настанов за часів як Ро-
сійської імперії, так і радянської окупації. 

Наслідки культурно-історичної експропріації Росією історичних, мистецьких, 
духовних набутків України мають загрозливий характер. Від 2014 року у російсько-
му медіадискурсі було виявлено збільшення інформаційного наповнення геополі-
тичного характеру, продиктованого державними діячами і чиновниками.

Медіа повідомили, що на зустрічі з істориками 5 листопада 2014 року Володи-
мир Путін ствердив, що Київська Русь і Росія – це тотожні поняття: «Вот Ярослав 
Мудрый, он мудрый, конечно, человек, он много сделал для развития страны, но пре-
столонаследие он не определил так, как это было в некоторых западных странах. 
Формула, по которой наследовался престол в России, была очень сложной и запу-
танной и привела к раздробленности…. И всё это привело к раздробленности и к 
ослаблению Российского государства»12.

Хрещення київського князя Володимира в Херсонесі В. Путін також пов’язав 
з Росією, не згадавши Київ чи Україну: «Херсонес – это Севастополь. Представ-
ляете, какая связь между духовными истоками и государственной составляющей, 
имея в виду борьбу за это место, за Крым в целом, за Севастополь и Херсонес. По 

12 Официальные сетевые ресурсы Президента России (2014), Встреча с молодыми учеными и 
преподавателями истории, URL: http://kremlin.ru/events/president/news/46951

http://kremlin.ru/events/president/news/46951
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сути, российский народ много веков борется за то, чтобы стать у своей историче-
ской духовной купели»13.

Слід зауважити, що ще з весни того ж року в російській версії «Вікіпедії» зник 
термін «Киевська Русь», а замінено його було на «Древнерусское государство».

Хрестоматійним став випадок, коли сучасна Росія намагалася поширити векто-
ри присвоєння українських історичних надбань. Йдеться про коментар Володимира 
Путіна на зустрічі з Еммануелем Макроном 29 травня 2017 році щодо походження 
французької королеви Анни Ярославни і її батька Ярослава Мудрого. Президент Росії 
назвав їх «русскими», на що зі скепсисом відреагували й українські, і світові медіа.

Щодо наративу російських ЗМІ після спростування історично фейку канал 
«Россия 24» продовжив підтримувати позицію В. Путіна. У серпні 2017 року в ефірі 
випуску новин прозвучав такий коментар: 

«Президент Франции Эммануэль Макрон приписал княгине Анне Ярославне 
украинское происхождение. Об этом он сказал на встрече с Петром Порошенко, 
заявив, что дочь Ярослава Мудрого занимает важное место в истории отношений 
Парижа и Киева. … При этом месяцем раньше о княгине с французским коллегой го-
ворил Владимир Путин. На встрече в Париже наш президент назвал Анну Ярославну 
русской, и заявил, что, по сути, французско-российские отношения начались с ее 
брака с Генрихом І в 1051 году. Макрон тогда против этого не возражал, а Порошен-
ко обвинил Путина в попытке похитить княгиню в российскую историю, а Ярослава 
Мудрого назвал древнеукраинским князем»14.

Задля збереження лінії державної політики і залагоджування конфузу, «Россия 
24» вдається до низки маніпуляцій, починаючи від негативних семантичних нюан-
сів (поширене значення слова «приписать» – в російській мові – додати до певного 
офіційного документу помилкові, що не відповідповідають дійсності, відомості з ко-
рисливою метою), закінчуючи потрактуванням відсутності коментаря як офіційної 
згоди. Приналежність Анни Ярославівни до Росії подається як незаперечний факт.

Геополітичний медійний наратив з часом не вщухає, а навпаки розпалюється. 
Російський медіадискурс 2019 року також позначений низкою пропагандистських 
матеріалів історичної тематики.

В ефірі програми «Вечер с Владимиром Соловьевым» від 20 січня 2019 р. на 
телеканалі «Россия 1» ведучий зробив наступну заяву щодо спадкоємності Росії сто-
совно Київської Русі, псевдо-аналізуючи власні назви державних утворень: «Если 
сделать все возможные ошибки в слове Россия, то получится Украина. Это я к 
чему. Господин Трюхан в прошлый раз на полном серьезе задал мне вопрос: а какое 
отношение имеет Русь к России? Я понял, что это уже все. Когда украинская прес-
са начала подхватывать, стало понятно, что они все что ли в школе не учились. 
Откуда появился термин Россия? Как раз через Константинополь. Они специфиче-
ским образом выговаривали Русь и специфическим образом произносили – связь-то 
прямая. Ну какие же интересные люди!»15.

13 Там само.
14 Россия 24 (2017), Макрон назвал княгиню Анну Ярославну украинкой. URL: https://www.

youtube.com/watch?v=x07RQdzi2mA
15 Obozrevatel (2019), «Вимовляли Русь по-особливому»: Соловйов видав новий перл про Росію, 

URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/vimovlyali-rus-po-osoblivomu-solovjov-vidav-novij-
perl-pro-rosiyu.htm
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Позицію В. Соловйова підтримав присутній у студії політолог Сергій Міхеєв, 
який наголосив на втраті Україною причетності до історії Русі: «На самом деле, кон-
цепт этот известный. И это именно попытка похитить: присвоить себе чужую 
идентичность, потому что другую идентичность строить достаточно сложно. Все 
таки скажу, кто на самом деле Русь. Вот мы, оставшись русскими, понесли это Русь 
дальше, а Украина от этой русскости отказалась. Да! Когда-то вы были Русью!»16.

Таку абсурдну точку зору легко сприймають широкі маси на російських тери-
торіях і не тільки, оскільки мають міцне опертя, століттями формоване офіційною 
окупаційною владою. 

9 травня 2019 р. медіа поширили виступ В. Путіна, який назвав Київ «давньою 
російською столицею»: «Победа добывалась отвагой участников обороны древних 
русских столиц: Киева и Великого Новгорода»17. 

Знову ж таки на телеканалі «Россия 1» в програмі «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» від 18 вересня 2019 р. депутат Держдуми Костянтин Затулін розказав про 
тисячолітню історію Росії: «У нас история государственности, которая длится, бе-
спрерывно превращаясь из одной формы в другую, тысячу лет. У вас эта государ-
ственность существует двадцать лет»18. 

У підсумку зазначимо, що з початком російської агресії на Сході медіадис-
курс супротивника збагатився формулами, за якими Русь і Росія – тотожні поняття, 
Київ – російська столиця, українські історичні персоналії княжої доби – російські, 
Україна не має відношення до Русі. Варто зауважити, що раніше йшлося про активне 
послуговування узагальнюючою формую «русский», а вже нині помічаємо відмову 
від неї, побутування слова «російський» задля подальшої тотальної узурпації істо-
ричного минулого України.

Сучасний російський медіадискурс активно поширює історичні фейки, голов-
ною метою яких є геополітична зацікавленість. Високий рівень адаптивності таких 
наративів пояснюється довготривалою експропріацією українського культурного 
досвіду, стиранням меж українськості. 

Результати і перспективи подальших досліджень. Результати дослідження 
становлять собою основу для виявлення культурно-історичних фейків у медіадис-
курсі. 

Висновки. Найцінніші зразки культурної писемної спадщини України були 
вивезені з українських міст. Більшість перших українських рукописних книг нині 
зберігається в Росії: в бібліотеці Академії наук Росії, Російській державній бібліоте-
ці, Державному історичному музеї Росії та ін. Вивезення рукописних свідчень дав-
ньоукраїнської доби фактично обеззброїло будь-який захист українського питання. 
Вже існуюча проблема визнання українських письмових пам’яток погіршилась через 
активізацію роботи з цими артефактами представників офіційної російської науки, 

16 Obozrevatel (2019), «Вимовляли Русь по-особливому»: Соловйов видав новий перл про Росію, 
URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/vimovlyali-rus-po-osoblivomu-solovjov-vidav-novij-
perl-pro-rosiyu.htm

17 Новости (2019), Путин назвал Киев древней русской столицей. Парад Победы 2019. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=N72JjrEkQrg

18 Obozrevatel (2019), «Тисячолітня Росія!» У Держдумі зганьбилися безглуздим фейком, URL: 
https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/tisyacholitnya-rosiya-u-derzhdumi-zganbilisya-bezgluzdim-
fejkom.htm
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котрі цілеспрямовано залучили цей матеріал до наукового обігу, розглядаючи давні 
писемні набутки як елемент російської культури, як вступний розділ до історії ро-
сійської книги зокрема і писемності в цілому.

Окрім територіального переміщення писемних артефактів, відбулося й сти-
рання в них ознак української мови через вилучення українізмів під час множен-
ня рукописів вже в російських монастирях тощо. Із втратою оригіналів київського 
походження з усіма ознаками тогочасної української мови такі твори, відповідно й 
культурно-історична доба їхнього створення, ставали вже власністю нових їхніх 
творців. Пізніше така тактика призвела до визначення української мови як говірки в 
межах російської.

Заборона об’єктивних досліджень української писемної була наслідком ідео-
логічних настанов за часів Російської імперії та радянської окупації коли однако-
во відстоювали наукові положення щодо спільної колиски «трьох братніх народів», 
«спільного коріння», спільної мови.

Сучасний російський медіадискурс продовжує поширювати історичні фейки з 
метою подальшої експропріації українського культурного досвіду та стирання меж 
українськості. 
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Main objective of the study is exploration of geopolitical aspects of the current Russian 
media discourse as a consequence of cultural expropriation, namely to trace the history of 
cultural expropriation; characterize the language of ancient written books; to investigate the 
ideological reasons for the prohibition of Ukrainian studies of written books; to analyze the 
geopolitical elements of Russian media discourse; to identify the correlation between the facts 
of the expropriation and the current Russian media discourse

The study used a combination of methods of discourse analysis and critical discourse 
analysis.

Prospects study is to identify the cultural and historical fake in the media discourse.
The study revealed that he most valuable specimens of cultural writing heritage were 

gradually removed from Ukrainian cities and were not returned. Most of the first Ukrainian 
manuscript books are now kept in Russia.

After the loss of originals of Kiev origin with all the clear features of the Ukrainian 
language, the manuscripts became the property of their new creators. The prohibition of 
objective studies of Ukrainian writing was the result of ideological reasons. With the beginning 
of Russian aggression in the East, in the media discourse of the enemy appeared the following 
formulas: Rus and Russia – identical concepts, Kiev – the Russian capital, Ukrainian historical 
figures – Russian, Ukraine has no relation to Rus. The high adaptability of these narratives is 
based on the long-term expropriation of Ukrainian history and culture.

The results of the study can be used in conducting information confrontation between 
Ukraine and Russia.

Key words: geopolitics, media, media discourse, mediatext, Russian aggression, fake.
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У статті авторка аналізує публіцистику ненависті в історичному контексті. Пред-
мет дослідження – ненависницький дискурс – розглядається на прикладах творчості 
Жана-Поля Марата, Лева Троцького та Оріани Фаллачі. Висвітлено сугестивні методи 
журналістської пропаганди та стилістичні прийоми, що сприяють демонізації ворогів і 
створенню однобокої картини світу. Обґрунтовано, чому публіцистику ненависті можна 
вважати явищем, що неперервно змінюється та еволюціонує, набуваючи завуальованих 
і небезпечніших форм.

Ключові слова: публіцистика ненависті, Жан-Поль Марат, Лев Троцький, Оріана 
Фаллачі, пропаганда, інформаційна війна.

1. Постановка проблеми
Від часу появи першого зразка публіцистики і до сьогодні ненависницький 

дискурс зазнав суттєвих змін. Його прихований вплив зріс на зламі ХХ-ХХІ сто-
літь. Актуальність теми полягає в тому, що наприкінці ХХ століття інформаційна 
війна набула значних модифікацій, і цей процес триває донині. Медіа залишаються 
незмінним і надзвичайно ефективним засобом пропаганди. Глибоке дослідження 
цього феномену в історичному контексті потрібне (Україні зокрема) в умовах інфор-
маційної та реальної війни. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб простежити еволюцію публіцистики 
ненависті від часів Французької революції до сьогодні, з’ясувати її значення в сучас-
ному медійному дискурсі. Із мети випливають такі завдання дослідження:

• уточнити визначення публіцистики ненависті;
• на прикладах публіцистичних творів, що належать до різних часових проміж-

ків, виокремити її основні риси;
• порівняти ненависницькі дискурси Жана-Поля Марата, Лева Троцького та Орі-

ани Фаллачі і відшукати загальні тенденції;
• опираючись на результати дослідження, оцінити майбутній потенціал публі-

цистики ненависті.
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2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Теоретичною базою дослідження стали наукові праці М. Титаренко, В. Здоро-

веги, Т. Трачука, Й. Лося, М. Петрової, Б. Горєвої, М. Шлемкевича, Г. Померанца, 
С. Бучкіна, які порушують такі теми, як проблема дефініцій публіцистики, а також 
розвиток ненависницького дискурсу в історичному контексті та умовах сучасності. 
В процесі наукового пошуку використано такі методи: історичний, порівняльний, 
системного аналізу, контент-синтезу та ін.

3. Виклад основного матеріалу дослідження.
Публіцистика – один із найдавніших видів журналістської діяльності; вважа-

ється, що вона існує стільки ж, скільки існує письменство. Досліджуючи витоки пуб-
ліцистичної творчості, Володимир Здоровега констатує, що слово «публіцистика», 
яке прийшло до нас з німецької мови, одним із перших в Україні широко почав вжи-
вати Іван Франко1. Такі тексти одночасно мають ознаки літературного твору й жур-
налістського матеріалу. Публіцистичні твори не лише інформують читача – вони 
розраховані на конкретне сприйняття аудиторією та позначені особистісним автор-
ським світобаченням. 

Дослідники пропонують різні визначення поняття публіцистики. Про те, що 
вона своєю суб’єктивністю, аналітичністю й емоційним стилем проникає і в науко-
ві праці, і в художню літературу, і в журналістику, пише Юрій Лазебник. На його 
думку, не публіцистика є різновидом журналістики, а навпаки: «Сформувавшись 
раніше від журналістики, вона створила ряд своїх жанрів, які потім були взяті на 
озброєння і журналістикою»2. До схожої думки схиляється Володимир Здоровега, 
трактуючи публіцистику як емоційно-логічну квінтесенцію журналістських жанрів: 
«Формуючи громадську думку, впливаючи на суспільну свідомість і подаючи своїм 
словом певну соціально-практичну допомогу тим, до кого він звертається, публіцист 
вдається до своєрідного поєднання, логічно-абстрактного та конкретно-образного 
мислення, впливаючи як на розум, так і на почуття»3. 

Більшість науковців наділяють публіцистику духовною силою і підкреслю-
ють вагомий психологічний вплив, який вона здійснює на аудиторію. Дослідниця 
Б. Горєва вважає, що публіцистика – це ділянка літератури, яка займається політич-
ними та суспільними питаннями для втілення певних поглядів у широкі кола чита-
чів, створення та формування суспільної думки, розпалювання певних політичних 
кампаній4. Досліджуючи дефініції публіцистики, М. Титаренко виокремила власну, 
яка є квінтесенцією найвідоміших трактувань. Важливим є акцент на світоперетво-
ренні, в якому, на думку дослідниці, неодмінно беруть участь публіцистичні твори5. 
На пристрасності публіцистики акцентує увагу і В. Рубан, визначаючи її як суто 
науковий, ідейно наснажений, політично пристрасний, наснажений незаперечною 

1 Здоровега, В. Й. (2004), «Теорія і методика журналістської творчості: Підручник», ПАІС, 
Львів, 268 с.

2 Трачук, Т. А. (2007), «Розвиток теорії публіцистики в Україні протягом 60–80-х років ХХ сто-
ліття», Українське журналістикознавство, Вип. 8.

3 Там само.
4 Титаренко, М. (2007), «Феномен публіцистики: проблема дефініцій», Вісник Львівського універ-

ситету, Серія журналістика, Вип. 30, с. 42.
5 Там само, с. 45.



111
Мельник О.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

силою авторського переконання, тематично злободенний та гострий за викладом, 
широко доступний друкований виступ6.

Поділяючи думки М. Шлемкевича про публіцистику як складне, суперечливе, 
нечітко оформлене явище, зв’язане з наукою, мистецтвом та релігією7, свою дефі-
ніцію публіцистики визначає професор Йосип Лось: «На нашу думку – це словес-
на сфера моделювання свідомості, вияв незгасної активності, динамізму людського 
духу, політичне і морально-філософське освоєння історії та актуальної суспільної 
практики, всеохоплюючий засіб формування особистості, площа вияву інтересів і 
вартостей людей, суспільних груп і націй, втілення їх культурної ідентичності»8. 

Зазначимо, що публіцисти прагнуть не лише до позитивного моделювання сві-
домості – часто їхні запальні твори мають на меті протилежний вплив. Це особ-
ливо актуально, коли йдеться про публіцистику ненависті – полум’яну, динамічну 
та енергійну, але небезпечну. Безкомпромісний ненависницький дискурс створює 
чорно-білу картину світу, демонізує ворога та спричиняє появу радикальних на-
строїв у суспільстві. Саме тому чимало науковців замислюються над доцільністю 
ненависницької риторики в сучасному світі. Адже часто вона суперечить не лише 
етичним кодексам журналістики, а й загальноприйнятим моральним законам. 
Й. Лось, висловлюючись про ненависницьку публіцистику, засуджує її. Негативні 
емоції, на його переконання, рідко призводять до позитивних змін у суспільстві: 
«Агресивно-полемічний мотив публікацій доречний тільки тоді, коли критика не є 
репресивною. Сила думки створює реальність. Основна умова розвитку сили своїх 
слів – правдивість мови; натомість більшість слів сьогодні ілюзорна, і тому нею важ-
ко змінити на краще життя людей»9.

До такої ж думки схиляється британський письменник Марк Томсон, автор 
книги «Кування війни». Заклики до вбивств і чорно-біла картина світу, на його 
думку, повністю нівелюють цінність людського життя в очах читацької аудиторії: 
«Словесне насильство призводить до фізичного насильства». Саме ненависницька 
пропаганда, на його переконання, є одним із рушійних чинників, що беруть участь 
в зародженні війни10. Журналіст і письменник Сергій Жадан вважає ненависницьку 
журналістику такою, що принижує самого автора: «Мова ненависті – це мова сла-
баків. Це мова слабкого. Це мова людини, яка істерить, яка невпевнена в собі, лю-
дини, яка не може говорити з позиції сили. Людини, яка не може говорити з позиції 
впевненості. Коли немає впевненості у своїх діях, тоді в тебе виявляється захисна 
реакція, агресія, й ти намагаєшся переплюнути свого опонента, свого ворога – його 
ж методами»11.

6 Трачук, Т. А. (2007), «Розвиток теорії публіцистики в Україні протягом 60–80-х років ХХ сто-
ліття», Українське журналістикознавство, Вип. 8.

7 Шлемкевич, М. І (1958), «Новочасна потуга», Верхи життя і творчості, Нью-Йорк–Торонто, 
с. 110.

8 Лось, Й. Д. (1999), «Правда слова», Публіцистика і тенденції розвитку світу, с. 9.
9 Лось, Й. Д. (2009), «Цілісна шляхетна свідомість: аристократизм думки», Вісник Львівського 

університету. Серія журналістика, Вип. 32, с. 15.
10 Петрова, М. С. (2015), «Агрессивный журнализм как элемент информационных войн», Сyber-

leninka
11 Дачковська, Марія (2017), «Сергій Жадан: Мова ненависті – це мова слабаків», Media Sapiens
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Сьогодні «медіа ненависті» вважаються злочином проти людства – про це пише 
Томас Камілінді – автор статті «Журналістика в час ненависницьких медіа»12. Мо-
ральні кодекси ХХІ століття заперечують саму можливість ненависницького дис-
курсу, що передбачає прямі заклики до будь-яких форм насильства і дискримінації 
(расової, релігійної, гендерної, тощо). І причиною є не лише загальноприйнята гу-
манність і толерантність – недалека історія людства доводить, що наслідки ненавис-
ницької пропаганди можуть бути фатальними. 

Жан-Поль Марат, Лев Троцький та Оріана Фаллачі є тими публіцистами, чия 
риторика стала каталізатором масштабних процесів у суспільстві. У роки Фран-
цузької революції ненависницький дискурс набув нових, небувалих до цього часу, 
масштабів. Газета «Друг народу», яку видавав Марат, була основним провідником 
між його революційними ідеями і простими парижанами. Саме запальні публікації, 
на переконання дослідників, поширювали й підігрівали радикальні настрої серед 
французів. Публіцист не приховував своїх жорстоких намірів і прямо закликав до 
знищення «ворогів народу» на чолі з жирондистами. Провідна ідея його публіцис-
тичної творчості – заклик до радикальних настроїв серед народних мас у боротьбі з 
несправедливим «всевладдям». Пропагуючи революцію, Марат неодноразово звер-
тався до теми збройного протистояння й зазначав, що припинити безперервні кро-
вопролиття можна лише за допомогою бунту. Лише так, на його переконання, можна 
було подолати проблему необмеженого абсолютизму. На переконання Марата, на-
сильство є не одним із можливих способів подолання тиранії, а єдиним можливим: 
«Я зовсім не прагну до того, щоб кожного разу звертатися до насильства, але під 
приводом збереження громадського спокою безтурботні громадяни не помічають, 
що вони не виграють завдяки своєму боягузтву нічого іншого, окрім чимраз зухвалі-
ших утисків, і відкривають ще більший простір для тиранії, тож коли нарешті вони 
захочуть припинити її подальший розвиток, буде пізно»13. 

Просвітницька діяльність Марата полягала в боротьбі за свободу усіх класів: 
від аристократії до бідняків. Він був переконаний, що кожна людина може стати 
вільною, позбутися кайданів рабства й тиранії, а безмежна влада, сконцентрована в 
одних руках, знищувала саме поняття свободи. Стан суспільства в період Французь-
кої революції Марат називав «деспотизмом свободи», маючи на увазі свободу, яка 
виключала всі можливі утиски і контроль з боку влади: «Свободу потрібно утверди-
ти силою; і [...] на мить створити деспотизм свободи, щоб знищити деспотизм коро-
лів»14. Свою словесну боротьбу Марат прирівнював до обов’язку служити державі. 
Він називав себе солдатом, який самовіддано захищає народ, забувши про власні 
вигоди. Разом з тим він був переконаний в цілковитій справедливості кожного сво-
го вчинку, кожного написаного і сказаного ним слова15. Він апелював до почуттів 
простих французів – санкюлотів, послуговуючись простою, але запальною мовою. 
Через це його самого почали називати «другом народу». 

Так само легко завоював симпатії простого народу Лев Троцький. Який, до 
речі, вельми іронічно відгукувався про журналістів та ораторів, що прагнуть ста-
12 Kamilindi, Tomas (2007), “Journalism in a Time of Hate Media. The Media and the Rwandan Geno-

cide”, NY: Pluto Press, New York
13 Марат, Ж.-П. (1956), Избранные произведения, т. I, Изд-во Академии наук СССР, Москва, с. 126.
14 Там само, с. 171.
15 Там само, с. 107.
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ти ближчими до людей, оперуючи примітивними істинами16. Самому Троцькому не 
довелося підлаштовувати свій письменницький стиль для спілкування з масами. 
Мова революціонера проста і лаконічна, виклад думок – зрозумілий і доступний 
кожному, через що його тексти здаються легкими і невимушеними. Про особливий 
стиль Троцького пише Марія Нікіфорова. На думку дослідниці, безкомпромісність 
творів автора можна пояснити його характером: «Зарозумілість та егоцентризм є ви-
значальною рисою не тільки особистості, а й усієї творчості Троцького. Звідси різкі і 
безкомпромісні оцінки, готовність обговорювати будь-яку тему, переконаність і пе-
реконливість, впевненість у власній безгрішності»17.

Образ революції в публіцистичних працях Троцького, на відміну від Марата, 
змальований жорстко і без прикрас. Його висловлювання про неї, переважно, поз-
бавлені красномовних епітетів і літературного пафосу. Він описує революціонера як 
терплячого й цілеспрямованого борця, що готовий до війни і насильства – для нього 
мета важливіша, ніж методи. Ідентичний образ він намагається створити у свідомо-
сті читачів. Щоб досягти цього ефекту, він вдається до героїзації: «Революціонер, 
коли потрібно і можна, зламує історичні перешкоди насильством, коли не можна – 
обходить, коли не можна обійти – наполегливо і терпляче підточує і дробить. Він – 
революціонер тому, що не боїться підривати, застосовувати нещадне насильство, 
знає його історичну ціну»18. Коли йдеться про виправдання насильницьких методів 
під час революції, показовою є праця Троцького «Тероризм і комунізм». У ній він не 
розглядає можливості діалогу чи компромісу – відмова від вбивств і терору дорів-
нює свідомій відмові від перемоги в революції19.

Марат у своїх текстах пише, що задля досягнення мети часто неможливо обій-
тися без кровопролиття. При цьому кількість жертв не є першочерговим фактором, 
а будь-які вагання приведуть до невдачі: «Можливо, буде потрібно відрубати п’ять-
шість тисяч голів; але, якщо б навіть довелося відрубати двадцять тисяч, не мож-
на вагатися жодної хвилини»20. Він схвалює спалахи смертоносних повстань проти 
«ворогів революції», майже у кожному номері газети «Друг народу» закликаючи: 
«Нехай народ відновлює криваві сцени 14 липня і 6 жовтня доти, доки не залишиться 
жодного живого ворога революції!»21. Радикальну революцію Марат протиставляє 
«фальшивій гуманності», яку сповідують декотрі французи. Мирне вирішення про-
блеми, на його думку, неможливе, а утримання від боротьби може обернутися по-
вторним поневоленням і мільйонами вбивств. Він закликає відкинути будь-яке лю-
динолюбство, будь-які вагання, вдаючись до «кривавих» акцентів: «П’ятсот-шістсот 
відрубаних голів забезпечили б вам спокій, свободу і щастя; фальшива гуманність 
втримала ваші руки і перешкодила вам завдати удар; вона буде коштувати життя 

16 Троцкий, Л. Д. (1929), Моя жизнь, Том 2, Marxists Internet Archive, с. 105.
17 Никифорова, М. А. (2000), «Публицистика Льва Давидовича Троцкого в период с 1900 по 1924 

года», Эрудиция.
18 Троцкий, Л. Д. (1923), Задачи коммунистического воспитания, Magister.
19 Троцкий, Л. Д. (1926), Терроризм и коммунизм, Marxists Internet Archive.
20 Марат, Ж.- П. (1956), Избранные произведения, т. I, Издательство Академии наук СССР, Москва, 

с. 235.
21 Там само, с. 185.
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мільйонам ваших братів: варто тільки ворогам своїм затріумфувати, хоча б на одну 
мить, кров потече струмками»22. 

У тому, що людські жертви є нормальним явищем, був переконаний і Троць-
кий. Публіцист багато писав про питання моралі в умовах соціалістичної боротьби. 
Висловлюючись про потреби громадянської війни, він повністю нівелював цінність 
життя. Тільки насильством і терором, переконаний революціонер, можна прорвати-
ся у світле майбутнє. Вже у вигнанні, переховуючись у Мексиці, він напише: «Те-
рористові ми говоримо: замінити маси не можна, тільки в масовому русі ти міг би 
знайти доцільне застосування своєму героїзму. Однак, в умовах громадянської війни 
вбивства деяких ґвалтівників перестають бути актами індивідуального тероризму. 
[…] Так, навіть у найбільш гострому питанні – вбивство людини людиною, – мораль-
ні абсолюти виявляються зовсім непідходящими. Моральна оцінка, разом із полі-
тичною, випливає із внутрішніх потреб боротьби»23.

Оріана Фаллачі зі щирою ненавистю пише про ісламський тероризм. Вона пе-
ретворює публіцистичний текст у відкритий маніфест, що рясніє радикальними за-
кликами. Авторка постійно зазначала, що не є прихильницею мирного вирішення 
проблем, які можливо вирішити лише збройно, відкрито підтримувала та пропагу-
вала війну проти «терористів»: «Підтримаймо цю війну. Відомо, що таке Радянський 
Союз, але в цьому випадку скажімо йому спасибі»24. До експресивних, негативно 
забарвлених епітетів і порівнянь вона вдавалася й тоді, коли йшлося про мусульман-
ських емігрантів в Італії: «Прекрасні палаци, якими захоплювався Рубенс, сьогодні 
захоплені безжальними вандалами. Ці палаци вмирають, немов прекрасні жінки, 
зґвалтовані стадом диких свиней»25.

Дослідник Андрій Іщик пише, що особиста позиція публіцистки є головною ри-
сою її творчості: «Оріана Фаллачі присутня у кожній своїй книжці, у кожній своїй 
статті»26. Вона ніколи не залишається осторонь, завжди «пропускаючи» проблему 
крізь себе. Фаллачі повністю заперечує можливість спокійного неупередженого дис-
курсу, позбавленого негативної експресії: «Я дуже, дуже, дуже зла. Моя злість – це 
лють, холодна, ясна, раціональна. Лють, що виключає будь-яку неупередженість, 
будь-яку поблажливість, вона велить мені відповідати їм і плювати в обличчя. І я 
плюю в ці обличчя»27. Успішну боротьбу з ісламським фундаменталізмом публіцист-
ка вбачала виключно у війні, висміюючи мирні спроби вирішення конфлікту. Сама 
вона до останнього подиху вела словесну війну проти кожного, хто посягає на само-
бутність Європи та Італії, загальнолюдські цінності і принципи гуманності повоєн-
ного світу: «Щодо мене, війну ви отримаєте і війна буде. До останньої краплі крові»28.

На противагу Леву Троцькому та Оріані Фаллачі, Жан-Поль Марат засуджував 
тиранію у будь-якій формі. У своїх працях він оплакував численні кровопролит-
ні війни, що відбувалися в Європі впродовж останніх століть. Але водночас проро-

22 Там само, с.185.
23 Троцкий, Л. Д. (1938), Их мораль и наша, Marxists Internet Archive.
24 Фаллачи, Ориана (2004), Ярость и гордость, Вагриус.
25 Там само.
26 Іщик, Андрій (2006), «Феномен особистості Оріани Фаллачі (крізь призму інтерв’ю однієї із 

найвідоміших журналісток ХХ ст.)», Вісник Львів. ун-ту. Серія журналістика, Вип. 28, с. 264.
27 Фаллачи, Ориана (2004), Ярость и гордость, Вагриус.
28 Там само.
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кував нові, підбурюючи народ до повстань, які він описує доволі однозначно: «Ця 
тиранія обурює уми; починаються повстання, і кров тече потоками»29. Протисто-
яння жирондистів та якобінців в історичному контексті цікавило Троцького. Рево-
люціонер підтримував погляди Марата, стаючи на бік радикального руху. В одній 
зі своїх праць він писав: «Краще така брехня, що кличе вперед, ніж передсмертна 
туга бідних, м’яких, жирондистських душ, яка нічого не може зробити і лише боя-
гузливо чекає на результат»30. У його власній боротьбі з контрреволюцією, аналогію 
якої Троцький бачить в протистоянні жирондистів і якобінців, зійшлися гуманізм і 
прагнення до терору. Таким було і протистояння Марата з французькими противни-
ками радикалізму. Оріана Фаллачі про Марата відгукується негативно. Журналістка 
засуджує не лише зміст його текстів, але й наслідки, до яких вони призвели. Одного 
із провідних голосів Французької революції вона називає «похмурим істеричним 
катом», не вартим всенародного визнання31. 

Сама Фаллачі так само регулярно зіштовхувалася з людьми, які не поділяли її 
радикальні погляди. Публіцистку неодноразово звинувачували в дискримінації за 
релігійною ознакою, адже винним у тероризмі вона вважає саме іслам, а не окремих 
його сповідників. У своїх текстах вона називає сповідників цієї релігії ворогом за-
хідної цивілізації: «Отже, мати з ними справу – неможливо. Спроба діалогу з ними – 
немислима. Виявляти стосовно них поблажливість і терпимість – згубно. І той, хто 
переконаний у протилежному – дурень»32. Всіх мусульман світу вона називає відпо-
відальними і за трагедію 9/11. Про те, що у книзі Фаллачі «Лють і гордість» присутня 
не лише ненависть, а й ксенофобія, пише дослідник Семен Букчін33. Своєю чергою, 
Григорій Померанц зазначає, що цей твір створює чорно-білу картину світу, а також 
має сильним сугестивний вплив: «Вона не переконує, а заражає. На один стрижень 
нанизується все інше, і вигляд ісламу зводиться до одного його аспекту: до спроб, 
час від часу, увігнати дійсність в прокрустове ложе утопії, до ідеалізованих звичаїв 
чотирьох перших халіфів»34.

Оріана Фаллачі неодноразово зазначала, що не є прихильницею так званої «не-
упередженої журналістики». На її переконання, автор не може бути об’єктивним 
стосовно прямого джерела загрози його нації, державності, території, мови, тощо: 
«І в ім’я дисципліни, і в ім’я послідовності всі ці роки я залишалася мовчазною, як 
старий гордовитий вовк. Вовк, якого гризе бажання встромити свої ікла в горло вів-
ці, в шию кролика, але якому вдається себе стримувати. Але бувають в житті мо-
менти, коли мовчання стає злочином, а слово – обов’язком»35. Критичне ставлення 
до «об’єктивної журналістики» висловлював і Лев Троцький в автобіографії «Моє 
життя». Він так само не бажав позбавляти свої твори людського обличчя і характеру. 
Незаангажовану журналістику він називав лицемірною і такою, що формує у чита-
чів хибне уявлення про проблему. Публіцистику ненависті він виправдовував своєю 

29 Марат, Ж.-П. (1956), Избранные произведения, т. I, Изд-во Академии наук СССР, Москва, с. 186.
30 Троцкий, Л. Д. (1926), «Проблемы культуры. Культура старого мира», Magister.
31 Фаллачи, Ориана (2004), Ярость и гордость, Вагриус.
32 Там само.
33 Бучкин, Семен (2003), «Ярость и гордость Орианы Фаллачи», Наше мнение.
34 Померанц, Григорий (2006), «Ислам Орианы Фаллачи и ислам Петера Воге», Вестник Европы, 

Вып. 18.
35 Фаллачи, Ориана (2004), «Ярость и гордость», Вагриус.
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чесністю і прямотою: «Об’єктивність – не в удаваній байдужості, з якою добре від-
стояне лицемірство говорить про друзів і ворогів, навіюючи читачеві побічно те, що 
незручно сказати йому прямо. Такого кшталту об’єктивність є лише світською паст-
кою, не більше. Мені вона не потрібна. […] у мене не може бути підстав приховувати 
свої симпатії і антипатії, свою любов і свою ненависть»36. Про егоцентризм Троць-
кого, яким пронизані його твори, пише Марія Нікіфорова: «Головним для Троцького 
завжди залишався він сам, його думка, його переживання, а його талант і незламна 
переконаність у власній правоті давали змогу заражати своїми ідеями інших»37.

Жан-Поль Марат свої праці ототожнює з проповідями, а себе – з проповідни-
ком, що одразу звеличує цінність його текстів в очах читачів. Усю відповідальність 
за власні слова революціонер перекладає на тих, проти кого вони спрямовані: «Так, я 
присягаюсь, я не припиню до свого останнього подиху закликати сокиру помсти на 
всі винуваті голови»38. Не шкодує про свої слова й не вибачається перед тими, кому 
могла завдати особистої образи, і Оріана Фаллачі: «Я сказала те, що повинна була 
сказати. Моя лють і моя гордість наказали мені так вчинити. Моя чиста совість і мій 
вік дали мені змогу скоритися цьому наказу, цьому обов’язку. Але тепер обов’язок 
сповнено. Отже, стоп. Досить. Крапка. Досить»39. Троцький так само ніколи не зрі-
кався написаного, пояснюючи кожну змінену думку новими обставинами40.

4. Результати і перспективи подальших досліджень обговорення
Дослідники вивчають ненависницький дискурс доволі вузько, здебільшого як 

елемент інформаційних воєн. Ми ж зробили спробу дослідити його більш загаль-
но, охопивши давні й сучасні зразки. На прикладах емоційно заангажованих творів  
Ж.-П. Марата, Л. Троцького та О. Фаллачі нам вдалось висвітлити сугестивні мето-
ди журналістської пропаганди, а також стилістичні прийоми, що сприяють демоні-
зації ворогів і створенню однобокої картини світу. Аналіз творів цих авторів вкот-
ре підтверджує, що публіцистику ненависті можна вважати явищем, що невпинно 
змінюється та еволюціонує, набуваючи завуальованої форми. Досліджувати її по-
трібно в сукупності, беручи до уваги максимальну кількість аспектів, інакше ми 
ризикуємо залишитись беззахисними перед її різнобічним впливом. 

5. Висновки
Оскільки загальноприйнятого трактування поняття публіцистики ненависті 

сьогодні немає, синтезуючи вже відомі дефініції, ми спробували визначити його 
самостійно. Отже, публіцистикою ненависті є тексти, що містять негативні емоції, 
висловлені в експресивній формі (лють, гнів, обурення, зверхність тощо), безкомпро-
місну критику, радикальні настрої, особисті образи, заклики до насильства чи жор-
стокості. Їхня суб’єктивність і заангажованість призводить до однобокого висвітлен-
ня проблеми, демонізації ворога і створення чорно-білої картини світу. Такі тексти 
націлені на конкретне сприйняття аудиторією та мають сильний сугестивний вплив.

36 Троцкий, Л. Д. (1929), Моя жизнь, том 1, Marxists Internet Archive.
37 Никифорова, М. А. (2000), «Публицистика Льва Давидовича Троцкого в период с 1900 по 1924 

года», Эрудиция.
38 Марат, Ж.-П. (1956), Избранные произведения, т. I, Изд-во Академии наук СССР, Москва, с. 243.
39 Фаллачи, Ориана (2004), «Ярость и гордость», Вагриус.
40 Никифорова, М. А. (2000), «Публицистика Льва Давидовича Троцкого в период с 1900 по 1924 

года», Эрудиция, URL: http://www.erudition.ru/referat/printref/id.19484_1.html (останній перегляд 
04 листопада 2019).

http://www.erudition.ru/referat/printref/id.19484_1.html


117
Мельник О.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

Досліджуючи зразки ненависницької публіцистики різних епох, бачимо і від-
мінності між ними, і спільні риси. Серед основних причин – час та умови, в яких 
вони були створені. Моральні принципи та загальнолюдські цінності не завжди були 
однаковими. Передовсім ідеться про війну і насильницькі методи боротьби. Прямі 
заклики до вбивств простежуються у творах Жана-Поля Марата. Він спонукає чи-
тачів до бунту, нещадної розправи з жирондистами та іншими «ворогами народу», 
без прикрас пише про відтинання голів та ріки крові. На відміну від Марата, Троць-
кий свою агресивність пояснював вищими намірами – для нього насильство було 
одним із засобів встановлення соціалізму та реалізації перманентної революції. Пу-
бліцист не писав про вбивство заради вбивства чи помсти, як це робили його відомі 
попередники. Публіцистика Оріани Фаллачі яскраво демонструє силу емоційного 
дискурсу в умовах ХХІ століття. Італійська журналістка відверто обурювалася іс-
ламізацією Європи, активно демонізувала мусульман, вдавалася до особистих образ 
і подавала однобоку картину світу. Свої слова вона виправдовувала патріотичними 
почуттями і боротьбою за людські цінності – гідність та свободу.

Кожен із цих авторів у своїх творах вдавався до приниження, викривання і 
висміювання ворогів. Досягти ефекту демонізації вдавалось за допомогою різних 
маніпулятивних технік. Ворогів описували як істот, що повністю втратили людські 
риси. Щоб підкреслити прірву між ворогами й іншими людьми, публіцисти назива-
ли ворогів «тваринами», «чудовиськами», «дикими свинями». Вони втрачали люд-
ську подобу в очах читачів, стаючи тими, стосовно кого не можна застосовувати 
принципи гуманності. 

Дослідження публіцистики ненависті демонструє, що з часом вона стає атри-
бутом людинолюбства, демократії, свободи та інших загальнолюдських цінностей. 
Разом з тим вона набуває прихованої та завуальованої форми, внаслідок чого зростає 
її сугестивний вплив і маніпулятивні можливості. 
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The journalism of hatred in a historical context is analyzed in the article. The hateful 
discourse is illustrated by the works of Jean-Paul Marat, L. Trotsky, and O. Fallaci. The subject 
of the study is the hateful factor of journalistic creativity. The objective of the study is to trace 
the evolution of hate journalism from the time of the French Revolution up to the present as well 
as to find out its significance in the media discourse.

The methodology. The following methods are used in the process of scientific search: 
historical, comparative, system analysis, content synthesis, etc. The study was done by analyzing 
and comparing the works of the above-mentioned authors, we have clarified the definition of 
hate journalism, highlighted the main features and found overall trends.

The main results. Suggestive methods of journalistic propaganda, along with stylistic 
techniques that promote the demonization of enemies and create a one-sided picture of the 
world, are highlighted in the article. It is substantiated why hate journalism can be considered as 
a phenomenon that constantly changes and evolves, acquiring more hidden and more dangerous 
forms.

Conclusions. Hate journalism includes texts that contain negative emotions expressed 
in expressive forms (rage, anger, indignation, superficiality, etc.), uncompromising criticism, 
radicalization, personal insults, and calls for violence or cruelty. This phenomenon is constantly 
changing and evolving. Examining the patterns of aggressive journalism that belong to different 
eras, we can see differences as well as common tendencies between them. Time and conditions, 
in which they were created, are among the main reasons. Over time, hate journalism takes on 
a hidden and veiled form and increases its suggestive influence and manipulative capacity. In 
this regard, there is a need for a new structural and systemic conceptual approach to the study 
of this phenomenon.

Significance of the research. The research helps to examine in detail one of the most 
discussed issues of contemporary journalism. Besides, it can contribute to a better understanding 
of manipulative media and selective consumption of media content. This, particularly, is 
necessary for Ukraine in the context of information and real war.

Key words: hate journalism; Jean-Paul Marat; Leon Trotsky; Oriana Fallaci; propaganda; 
information war.
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У цій статті досліджено тему повоєнної травми у літературних репортажах періоду 
Першої світової війни. На прикладах матеріалів двох знаних німецькомовних репорте-
рів Йозефа Рота та Еґона Ервіна Кіша ми виокремили чотири ознаки, характерні для 
текстів авторів течії «нова речевість», зокрема на воєнну та післявоєнну тематику. Це 
антипсихологізм, антиісторизм та відображення соціальних типів. Фронтовий досвід де-
сенсибілізував, знечулив авторів, тому у своїх літературних репортажах, щоденниках та 
фейлетонах вони без прикрас зображали події Першої світової війни.

Ключові слова: літературний репортаж, подорожня антропологія, повоєнна травма, 
антипсихологізм.

1. Постановка проблеми
Не лише тривалі суспільні трансформації, а й вимушені, несподівані військові 

дії впливали на те, як у журналістиці та літературі відображалися соціальні проб-
леми. Як у США через участь американців у в’єтнамській війні розпочалися про-
тести і це позначилося на манері письма авторів нової течії «New Journalism» (нової 
журналістики), так Перша світова війна стала каталізатором появи нових імен у ні-
мецькомовному журналістському просторі, стиль яких був пов’язаний з мистецькою 
течією «Neue Sachlichkeit», що в перекладі українською означає «нова речевість». 
Нові речевісти у кіно, фотографії, музиці, живописі, літературі, на противагу екс-
пресіоністам, відображали дійсність через модель «тут і тепер». Літераторам та жур-
налістам того часу притаманний, зокрема, антиісторизм, тобто вміння створити 
актуальний текст, оминаючи історичну ретроспективу чи прогнози розвитку подій, 
акцентувати на тому, що відбувається зараз.

На це вплинув і суспільно-політичний злам: вбивство Франца Фердинанда, ого-
лошення війни Сербії, жорстока п’ятирічна війна, в якій взяли участь 38 країн і через 
яку загинуло понад 10 мільйонів солдатів та цивільних мешканців. Через розвал Ав-
стро-Угорської імперії усталена картина та політичний устрій світу були зруйновані, 
як і відчуття стабільності, тяглості традиції, певності у завтрашньому дні. 
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«Прийшла війна, коли всі казали, що вона неможлива, – і змінила нас. Ніхто не 
знав, скільки загинуло. Та коли люди чули цифри – 9 мільйонів або ж 14 мільйонів – 
пульсувала думка: «Не може бути!». Париж заполонили привиди й живі поранені, – 
пише письменниця Пола Мак-Лейн у книжці «Паризька дружина». – Вони пересува-
ли тіла на ношах, водночас переступаючи через інші тіла; вони самі були на ношах, 
пасажирами млявих потягів, просотаних мухами й чиїмось розрідженим голосом, 
зверненим у проханні нагадати про нього коханій десь удома… Але «вдома» більше 
не було»1. Дослідниця у біографічному романі зобразила причини, чому повоєнне 
покоління, за висловом Гертруди Стайн, стали називати «втраченим поколінням». 
Перша світова війна зламала фундаментальні інститути держави та уявлення про 
карту світу, втрати на фронті призвели до дегуманізації. Ті, що повернулися з фронту 
Першої світової війни, часто молоді хлопці, які щойно закінчили школу, які вчилися 
вбивати, не могли адаптуватися до мирного життя, накладали на себе руки, боже-
воліли. 

Поки в Україні триває війна, особливої актуальності набуває питання: як фрон-
товий досвід впливає на написання журналістських матеріалів, зокрема і літератур-
них репортажів? На прикладах матеріалів двох знаних німецькомовних репортерів 
Йозефа Рота та Еґона Ервіна Кіша ми дослідимо тему повоєнної травми у літера-
турних репортажах періоду Першої світової війни, що і є основним завданням цієї 
статті. 

2. Теоретичне підґрунтя
Йозефу Роту, австрійському репортерові, а згодом письменнику, на момент по-

чатку Першої світової війни виповнилося щойно 20 років. «Була неділя, я був студен-
том. По обіді до мене зайшла дівчина, тоді в моді були заплетені коси, – напише він 
свої спогади про початок війни у газеті «Frankfurter Zeitung» 3 липня 1927 року. – В 
руці у неї був великий жовтий солом’яний капелюх. Він був – наче літо і нагадував 
про сіно, цвіркунів і маки. У капелюсі лежала телеграма, перший спецвипуск, я впер-
ше таке побачив, вим’ята, страшна, паперова блискавка. «Знаєш, – сказала дівчина, – 
вони застрелили наступника престолу. Мій татко повернувся з кав’ярні. Правда, ми 
тут не залишимося?»2. На той момент Йозеф Рот, сам родом з Бродів, вчився у Ві-
денському університеті. Молодий репортер не бачив свого майбутнього у Львові, де 
провчився один семестр, і для того, щоб виїхати до столиці імперії, навіть записався 
в гурток сіоністів, аби у складі делегації потрапити до Відня. Хоча, на думку дослід-
ниці Домініки Ранк, Рот ніколи не підтримував сіонізм, навіть у гімназійні часи3. У 
Віденському університеті Йозеф Рот вчився недовго, адже разом зі своїми ровесни-
ками пішов на фронт. 

Йозеф Рот роздумував над воєнним досвідом як про стигму, через яку його 
генерація була приречена на відчай. Прикметно, що поняття повоєнної травми у на-
укових колах почали вживати саме після Першої світової війни. Як пише дослідниця 
Рут Лейс, за словами лікарів, солдати поверталися «травмованими і їхні рани, були 

1 Мак-Лейн, П. (2019). Паризька дружина, пер. з англ. Ірини Вікирчак, Книги XXI, Чернівці, c. 5.
2 Рот, Й. (2019). Міста і люди, пер. з нім. Олесі Яремчук та Христини Назаркевич, Книги XXI, 

Чернівці, с. 157.
3 Ранк, Д. (2018), «Орієнталізм галицьких євреїв і криза потрійної ідентичності Йозефа Рота», 

Україна модерна, 25 квітня. URL: http://uamoderna.com/md/rank-joseph-roth (останній перегляд 
23 жовтня 2019).
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більше психологічними, ніж фізичними»4. Саме слово травма походить від грець-
кого «рана» (первинне значення – «рана, що вразила тіло»). Згідно з дослідженням 
Кеті Каруз, термін «травма» згодом почали вживати у психіатрії, яка звузила його до 
розуміння «рани, що вразила розум»5. Українська дослідниця Олена Бежан травму 
диференціює як травму індивідуальну, національну та колективну6. У репортажах 
Йозефа Рота ця травма описана на всіх трьох рівнях: індивідуальному – адже пере-
бування на фронті завдало йому і фізичної, і психологічної шкоди; національному – 
бо він воював за Австро-Угорщину, глорифікував та захоплювався нею, тож після її 
розпаду відчував втрату світу, у якому виріс; колективному – позаяк він, як і його 
ровесники, відчував спільність пережитої травми. «Нас усіх чекала доля подорож-
ника, якого посадили в потяг, вручили розклад руху та відправили у світ, – писав 
репортер. – Але буревієм наш екіпаж віднесло ген далеко, і за мить ми опинилися 
там, куди мали намір потрапити не раніше як через десять неквапливих, строкатих, 
вражаючих і чарівливих років. Ми були споряджені у життя, а з нами вже віталася 
смерть. Ми ще спантеличено стояли перед похоронною процесією, а вже лежали у 
братській могилі. Ми знали більше, ніж старигані, ми були нещасними внуками, до 
яких на коліна сідали дідусі, аби ми розповіли їм історії»7.

3. Методологічна основа дослідження
Методи, використані в роботі, зумовлені гетерогенністю феномену літератур-

ного репортажу загалом, тому аналіз теми повоєнної травми у літературному репор-
тажі вимагає поєднання різних методологій. Відтак в основі нашого дослідження 
лежить діахронне порівняння, тобто ми аналізуватимемо, як впродовж певного часу 
у репортажах Йозефа Рота та Еґона Ервіна Кіша проявлялась подорожня антропо-
логія. Зокрема, активний період діяльності журналіста та письменника можна по-
ділити на три етапи: 1915-1923 роки; 1924-1928 роки; 1929-1939 роки. Якісний метод 
та контент-аналіз ми застосували для оцінки та пояснення концепції текстів Йозе-
фа Рота та Еґона Ервіна Кіша. Використовуючи у нашому дослідженні методологію 
текстуального, синтагматичного (за Володимиром Проппом) та парадигматичного 
аналізу (за Клодом Леві-Стросом), ми дослідили згенеровані значення у текстах зга-
даних авторів.

4. Виклад основного матеріалу дослідження
У 1915 Йозеф Рот дебютує у пресі репортажем «Історії з війни, розказані осін-

нім вітром», що був опублікований у газеті «Österreichs Illustrierte Zeitung» 5 грудня 
1915 року. У ньому молодий репортер нотує історії, які репрезентують життя в Ав-
стро-Угорській імперії після початку Першої світової. Цим текстом відкривається 
шеститомне видання творів Йозефа Рота, яке уклав Клаус Вестерманн. Більшість 
цитат із цього тексту ми наводимо у перекладі Тимофія Гавриліва, що опубліковані 
на інтернет-порталі «Збруч» у статті «Йозеф Рот, репортер». 

4 Leys, R. (2000), Trauma: a Genealogy, University of Chicago Press, Chicago, p. 3.
5 Caruth, C. (1996), Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History, Johns Hopkins University 

Press, Baltimore, p. 168.
6 Бежан, О. А. (2013), «Феномен травми у літературі про катастрофу», Вісник Прикарпатського 

університету. Філологія, вип. 33, с. 34.
7 Рот, Й. (2019). Міста і люди, пер. з нім. Олесі Яремчук та Христини Назаркевич, Книги XXI, 

Чернівці, с. 14 .
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 «Найкращі історії розповідає мені мій приятель, вітер, – пише Йозеф Рот. – Хоч 
люди й кажуть, що вітрів багато, я знаю достеменно: вітер – один. Він віє зі Сходу на 
Захід і зі Заходу на Схід; з Півночі на Південь і назад. Він бачить багато краси і ба-
гато потворства: багато веселого і багато сумного. А вночі він інколи стукає до мене 
в шибку й оповідає історії»8. Далі Йозеф Рот описує сім історій: про батька, який 
зустрів на вокзалі пораненого сина, і той за мить помер, про мисливця і його собаку, 
яка продовжувала шукати господаря, «не знаючи нічого про батьківщину та героїч-
ну смерть», про ветерана, який повернувся з війни, отримавши військову відзнаку 
Залізний Хрест, і з пов’язкою на руці розповідав бабусі, дружині, маленькій дочці 
фронтові історії, якого не слухав лише син, вигукуючи «Я солдат! Я солдат!», про 
російських вояків, які вчинили погром у польському містечку, про могилу та курга-
ни пам’яті, про двох дівчат, закоханих у того ж парубка, який помер, про Валгаллу, 
«лігво боїв». Усі ці історії розповідають про форми наслідків війни – речення Йозеф 
Рот будує лаконічні, використовуючи стилістичну фігуру парцеляції. Цим історіям, 
як і наступним повоєнним репортажам Йозефа Рота притаманний антипсихологізм. 
За допомогою цього методу автори течії «нової речевості», до яких належав і Йозеф 
Рот, прагнули відрізнити себе від експресіоністів, які робили акцент на внутрішньо-
му пережитті, думках та почуттях. Нові речевісти натоміть вважали це неефектив-
ним методом, адже прочитати думки людей все одно не під силу, відповідно – су-
перечити існуючій дійсності немає сенсу. У текстах нових речевістів пріоритетом є 
дія, а не почуття та думки. Це простежуємо у текстах Йозефа Рота до 1920 року, які 
мають описовий, антисенсибельний характер.

Наприклад, у літературному репортажі «Де почалась світова війна», який увій-
шов до балканського циклу Йозефа Рота, автор пише: «Півтора роки потому – якою 
тривалою була любов, що почалася в мирні часи! – вона [дівчина Йозефа Рота – 
прим. авт.] вже стояла на вантажній станції №2 посеред хмари диму. Музика безпе-
рервно гупала, вагони голосно вищали, локомотиви свистіли, маленькі мерзлякуваті 
жінки звисали на чоловіках у зеленому, мов зів’ялі вінки, нові уніформи ще пахнули 
фабрикою, а ми були маршовим батальйоном із невідомим пунктом призначення, 
про який тільки здогадувалися: Сербія. Її батько ніколи більше не ходив до кав’ярні 
– вже лежав нерухомо у братській могилі»9.

Восени 1916 році Йозефа Рота, як і його товариша Йозефа Вітліна, товариша, з 
яким він познайомився на факультеті германістики Віденського університету, мобі-
лізували на війну. Фронтовий досвід уразив молодого репортера, і це прочитується 
у багатьох його наступних текстах. Окрім «Österreichs Illustrierte Zeitung», Йозеф 
Рот співпрацював також з газетою «Prager Tagblatt». Наприклад, 17 квітня 1919 року 
там був опублікований нарис «Людські фрагменти», який відкривається розділом 
«Сучасник».

«Колись це була людина, – пише Йозеф Рот. – Називалася вона за подобою Бо-
жою, була вершиною Його творіння. Йшла вона, випроставшись, на двох міцних 
ногах крізь пил, з якого і була зроблена. Вона йшла вільніше, ніж лев, дивилася хо-

8 Гаврилів, Тимофій (2015), «Йозеф Рот, репортер», Zbruc, 08 квітня. URL: https://zbruc.eu/
node/34806 (останній перегляд 23 жовтня 2019)

9 Рот, Й. (2019), Міста і люди, пер. з нім. Олесі Яремчук та Христини Назаркевич, Книги XXI, 
Чернівці, с. 158.
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лоднокровніше, ніж тигр, і піднімала очі до неба, аби поглянути, як летить орел 
і світять зорі у космосі… А це що? Міфічна істота, комаха, рептилія легендарних 
доісторичних часів? Тулуб її згорблений, руки викручені, у кожній – по паличці, 
обличчя звернене додолу, до бруківки: людина чотиринога»10. Репортер акцентує на 
деструктивній силі війни, яка знищує людину. «Що це? – продовжує він. – Фрагмент, 
рештки людства, що вміло радіти і плакати, панувати й колінкувати, наказувати і 
благати. В жалюгідно безпорадному пересуванні – символ сучасності, що з переби-
тим хребтом хитається між революціями, світоглядами і суспільними ладами. Чому 
ж Ви зупинилися, сучасники? Дивіться! Це – Ваше віддзеркалення...»11.

На думку дослідника Тимофія Гавриліва, в інтерпретації Рота інваліди вій-
ни – аутсайдери. «Описуючи поховальну процесію, Рот нагромаджує картини 
дефрагментованого людського тіла. Надлишковість одягу («порожні рукави, зав’яза-
ні на спині»), неприродність поз, зумовлених травмами і каліцтвом, – війна спотво-
рює людину зовнішньо і внутрішньо», – пише Тимофій Гаврилів12. Тематика війни 
та її наслідків продовжується у «Каліках», завершальному тексті триптиху «Ман-
дрівка Галичиною». «Каліки. Поховання інваліда в Польщі» з’явилися у «Frankfurter 
Zeitung». На початку триптиху Рот пише про масштабну, «закопану в землю» істо-
рію: «Галичина, велике поле бою великої війни, все ще не реабілітована. Зокрема, в 
очах тих, хто поля бою вважає полями честі. Хоча в галицькій землі розкладають-
ся західноєвропейські тіла, удобрюючи її. Хоча з потрощених останків тирольців, 
долішніх австрійців, німецьких вояків з райху росте кукурудза цього краю»13. Зго-
дом цю тему отруєних земель (kontaminierte Landschaften) порушує у своїх книжках 
сучасний репортер та письменник Мартін Поллак. Перша світова війна та розвал 
Австро-Угорської імперії мали травматичний вплив на репортера Йозефа Рота і це 
простежуємо у його журналістських текстах, а згодом – романах.

«Юність моя була сірою та червоною військовою службою, казарма, окопи, ла-
зарет, – згадує автор 1925 року у циклі «Білі міста». – Я їздив до інших країн, але то 
були ворожі країни. Я б ніколи не подумав, що так неждано, так немилосердно, так 
силоміць проїду частину світу, маючи за мету стріляти, а не бажання щось побачи-
ти. Перше ніж я почав жити, весь світ був відкритий переді мною. Проте, коли життя 
розпочалося, відкритий світ виявився спустошеним. Це я власноруч знищував його, 
я і мої ровесники»14.

Повернувшись з фронту, Рот зіткнувся із бюрократичними проблемами та 
оббивав пороги контор, аби виробити собі австрійський паспорт. Він відчував по-
стійну нестачу грошей, через що пішов працювати на повну ставку у журналістське 
видання. Спершу це була заснована соціал-демократом Бенно Керпелесом віденська 
газета «Der neue Tag» («Новий день»). Проте за рік газета закрилась, тож Йозеф Рот 

10 Roth, J. (1990), Das journalistische Werk 1915-1923. Herausgegeben von Klaus Westermann, Kiepen-
heuer und Witsch, Köln, p. 30.

11 Гаврилів, Тимофій (2015), «Йозеф Рот, репортер», Zbruc, 08 квіт. URL: https://zbruc.eu/node/34806 
(останній перегляд 23 жовтня 2019).

12 Ibid.
13 Ibid.
14 Рот, Й. (2019). Міста і люди, пер. з нім. Олесі Яремчук та Христини Назаркевич, Книги XXI, 

Чернівці, с. 14.
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поїхав до Берліна. Схожим був і шлях Еґона Ервіна Кіша, німецькомовного журна-
ліста чеського походження, якого згодом назвуть «несамовитим репортером». 

Еґон Ервін Кіш народився 1885 року у Празі у сім’ї торговця тканинами. У 1902 
році він закінчив технічне училище, згодом вчився в Празькому університеті Карла 
Фердинанда, дебютував поетичною книжкою «Blütenzweig der Jugend» у 1905 році, 
а з 1906 року писав здебільшого прозові історії. Тоді ж почав співпрацювати з ні-
мецькомовними газетами «Prager Tageblatt» та «Bohemia», а з 1913 року – «Berliner 
Tageblatt». До початку Першої світової війни Еґон Ервін Кіш прославився своїми 
журналістськими розслідуваннями про Альфреда Редля, офіцера австрійської кон-
тррозвідки та полковника, якому служби Російської імперії пригрозили опублікува-
ти інформацію про його гомосексуальність, чим би знищили кар’єру, натомість за-
пропонували 12 тисяч крон в обмін на таємну інформацію Австро-Угорської імперії. 
У 1913 році Альфред Редль вчинив самогубство, і Еґон Ервін Кіш намагався пролити 
світло на цю ситуацію. Але завершити розслідування журналістові не вдалось – за 
три дні до фінальної зустрічі у справі Австро-Угорщина оголосила війну, і Еґону Ер-
віну Кішу прийшла повістка. За іронією долі, відправили його у полк, яким керував 
Альфред Редль15. 

«З вокзалу я поїхав одразу додому, аби спакувати речі, – записав Еґон Ервін 
Кіш у щоденнику 31 липня 1914 року. – Стільки, щоби вони вмістились у невеличко-
му наплічнику, який я беру зазвичай в одноденні подорожі. Зубна щітка, гребінець, 
чотири носовички, три сорочки, дві пари штанів. Моя мама хотіла додати ще треті 
та нічну сорочку, але я відмовився. «Ти думаєш, я йду на Тридцятилітню війну?» – 
апелював я»16. У Першій світовій війні Еґон Ервін Кіш служив як молодший офіцер 
армії Австро-Угорщини. «Уранці нас розподілили, я – у фланговій групі четвертої 
чоти, другий у шерензі четвертого взводу. Дванадцятеро людей тепер під моїм ке-
рівництвом. У другій половині дня кожен солдат отримав 200 патронів, а я, як керів-
ник, лише 40», – йдеться у записі від 1 серпня 1914 року. Уже 18 серпня Еґон Ервін 
Кіш пише про поранення двох тисяч солдатів його дивізії протягом трьох днів. 19 
серпня, тридцятеро офіцерів загинуло, сотні військовослужбовців було поранено, 
втрачено два кулемети. «Решта солдатів беззбройні та беззахисні, як ми, – написав 
Еґон Ервін Кіш. – На невеликому столику лікарі, які не спали всю ніч, ампутували 
ноги та руки, трепанували черепи, вправляли щелепи, витягували кулі зі скронь чи 
нутрощів. Постійно надходили нові поранені, але вже не на ношах, бо їх більше не 
було»17. 

Еґон Ервін Кіш воював на фронті майже рік. У березні 1915 року він взяв участь 
у битві під Дріною, але наступ на Сербію виявився невдалим, їхні війська відтісни-
ли. Репортера тяжко поранили: «Дорогою я відчував, що кров густими потоками 
тече з моєї голови на сорочку через ніс і вуха, і що моє тіло якимось чином про-
дірявлене, я відчув, що сорочка ззаду і на рукаві мокріла від теплої крові. Я зупи-
нився на секунду і подумав: можливо, наступного моменту я впаду і буду мертвий. 
Мені, мабуть, здалося, що граната летіла просто до моєї голови, аж потім обсипала 
15 Schütz, E. (2013), “Der Spion des Zaren”, Der Tagesspiegel, available at: https://www.tagesspiegel.de/

gesellschaft/geschichte/kischs-karrierestart-der-spion-des-zaren/8251064.html (accessed 23 October 
2019).

16 Kisch, E. (1922), Soldat im Prager Korps, Verlag der K. Andreschen Buchhandlung, Leipzig, p. 38.
17 Ibid.
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мене осколками. Багато інших солдатів, смерть яких я бачив, були при свідомості 
ще кілька хвилин після поранення. Я потягнувся вверх і зрозумів, що ще дуже-ду-
же живий!»18. Еґон Ервін Кіш вижив, але його визнали непридатним для військової 
служби. Після неодноразових спроб у 1917 році йому вдалось потрапити у військо-
вий штаб преси (das Kriegspressequartier, KPQ)19. Тут він як свідок та учасник війни 
вперше зіткнувся з тим, що реальні події не відповідають цим інформаційним по-
відомленням, які з’являються у пресі, адже поразка Австро-Угорщини у битві під 
Дріною применшувалася. Із записів в його щоденниках, які зберігає Австрійський 
державний архів, зрозуміло, наскільки він прагнув повернутися до журналістської 
професії, щоб уникнути «вбивчої фронтової служби». Командування військової 
прес-служби дозволило йому повернутися до впорядкованого цивільного життя, але 
додало нових протиріч. «Коли мої рани від восьми осколкових поранень зажили і я 
отримав направлення у прес-відділ, – зазначає Кіш, – я жодного слова не написав 
про огиду до керівництва армії, патріотизм чи перемогу»20.

Щоденники Еґона Ервіна Кіша розкривають внутрішній конфлікт та розірва-
ність офіцера, який після поранення займався тихою та безпечною діяльністю да-
леко від фронту, а після закінчення служби розпочав систематично критикувати та 
звинувачувати командування армії. Його судження щодо військового штабу преси 
(KPQ) після війни залишаються неоднозначними. Він радів звільненню від «тиранії 
дилетантів у військовому штабі преси цісарсько-королівської монархії» і вважав, 
що вибачення за людські втрати є дуже посереднім. «Так, треба було перетерпіти, 
була війна, ми були солдатами, але верхівка була всемогутньою і ця всемогутність 
вдарила їм у голову»21, – пише він у щоденникових записах. Ці записи з фронту 
1922 року вийшли книжкою під заголовком «Als Soldat im Prager Korps» («Солдат 
у Празькому корпусі»). З 1929 вона стала більше знаною за назвою «Schreib das auf, 
Kisch!» («Кіш, запиши!»). Війна змуcила Кіша замислитись над соціальним аспек-
том життя людей.

Згодом у 1925 році у книжці «Несамовитий репортер» Еґон Ервін Кіш напи-
сав: «Немає нічого дивовижнішого за просту істину, немає нічого екзотичнішого 
за наше природне середовище, немає нічого креативнішого, аніж речевість. І немає 
нічого сенсаційнішого на світі, аніж час, в який ми живемо»22. Ця цитата найкраще 
надається для гасла течії нової речевості. Прозові тексти цієї течії можна вирізнити 
за кількома ознаками. Це вже згаданий антипсихологізм у репортажах Йозефа Рота, 
а також антиісторизм та відображення соціальних типів. Автори вдавались до них, 
аби висловити своє бачення соціального аналізу та дійсності. Під антиісторизмом 
ми розуміємо вміння створити актуальний текст, оминаючи історичну ретроспекти-
ву, та зробити акцент на «тут і тепер». Це, на думку нових речевістів, мало наблизити 
їх до реальності, адже не можна робити соціальний аналіз сьогодення, посилаючись 
на події столітньої давності. Повоєнним текстам Еґона Ервіна Кіша притаманний 

18 Ibid. 
19 1914-2014, 100 Jahre Erster Weltkrieg Staatsarchiv (2014), Österreicher Staatsarchiv, available at: http://

wk1.staatsarchiv.at/propaganda-kuenstler-und-kpq/literatur/egon-erwin-kisch/#/#artefactgroup344 
(accessed 23 October 2019).

20 Ibid.
21 Ibid.
22 Kisch, E. (1992), Der rasende Reporter, Aufbau Taschenbuch, Berlin, p. 19.

http://wk1.staatsarchiv.at/propaganda-kuenstler-und-kpq/literatur/egon-erwin-kisch/#/#artefactgroup344
http://wk1.staatsarchiv.at/propaganda-kuenstler-und-kpq/literatur/egon-erwin-kisch/#/#artefactgroup344
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антиісторизм, адже він не заглядає у минуле і не передбачає – відтворює лише той 
момент, в якому перебуває. Українська дослідниця Ірина Жиленко наголошує на 
тому, що Еґон Ервін Кіш дотримувався у своїй роботі принципу «холоднокровного 
свідка»: «Бачити, але не втручатися, дивитися, але не змінювати»23.

Окрім того, для текстів журналістів та письменників нової речевості характер-
не зображення соціальних типів, менше, аніж конкретних індивідів. У повоєнних 
літературних репортажах того часу превалює збірний образ певного соціального 
прошарку, хоча, звісно, трапляються конкретизовані історії, які, на думку авторів, 
є репрезентативними. Ми б хотіли звернути увагу на цикл репортажів 1910 року 
«Віденські прикмети» для «Der neue Tag», в якому Йозеф Рот публікував короткі 
замальовки про голодне, ослаблене інфляцією місто, і який привернув увагу чита-
чів. Наприклад, у тексті «Про собак та людей» Йозеф Рот пише: «До чисельних сцен 
віденських повоєнних злиднів та розрухи останніми днями додалась ще одна. По-
нівечений війною внаслідок перелому хребта і зігнутий майже під прямим кутом 
інвалід незрозуміло яким чином пересувається по Кертнершрасе та продає газети. А 
на його зігнутій спині майже паралельно до тротуару сидить… пес. Мудрий, добре 
надресирований пес гарцює на спині господаря та пильно стежить, щоби ніхто не 
спокусився на його газети. Людина і пес разом формують трохи моторошний мі-
фологічний симбіоз нових часів, людинопса, – творіння війни, втіхами інвалідно-
го існування кинуте у натовп та бурю найбільш фешенебельної віденської вулиці». 
Власне, цей образ є репрезентативним для відображення соціального типу, зокрема, 
ветеранів, які повернулись з війни, а через те, що місто – бідне, мусили поневірятись 
вулицями. «Направду, це символ нашого часу – собаки гарцюють на людях, щоб охо-
роняти їх від інших побратимів людської подоби. Це закономірний відгомін нашого 
недавнього минулого, коли одні люди муштрували, а, по суті, дресирували інших, 
обзиваючи їх плюгавими собаками, лайном собачим, якщо не гірше, самі при цьому 
залишаючись кривавими псами, але себе так називати не дозволяли»24. 

Цікаво, що шляхи Еґона Ервіна Кіша та Йозефа Рота досить схожі. Еґон Ервін 
Кіш, як і Йозеф Рот, 1919 року працював для видання «Der neue Tag». Після прова-
лу своїх політичних амбіцій та стабілізації політичних умов в Австрії Еґон Ервін 
Кіш повернувся спочатку до Праги, але згодом, як і Йозеф Рот, переїхав до Берліна. 
Він жив там з 1921 по 1933 рік, де працював журналістом для «Berliner Zeitung». 
Очевидно, вони перетиналися, проте в архівах ми не знайшли підтверджень. Хоч є 
дещо, що розрізняє їхні долі. Обоє репортерів, які мали єврейське походження, на 
хвилі протесту проти антисемітизму захопилися ліворадикальними рухами. Йозеф 
Рот у 20-ті роки навіть підписувався прізвиськом «Червоний Йозеф», адже «Roth» 
співзвучне німецькому «rot», червоний. Проте, на відміну від Еґона Ервіна Кіша, 
Йозефа Рота від симпатій ідеології комунізму витверезила поїздка 1926 та 1927 року 
до Радянського Союзу. У той час, як Еґон Ервін Кіш на все життя залишився вірним 
своїм ідеалам, Йозеф Рот повернувся з Росії монархістом. На їхні погляди суттєво 
вплинув досвід Першої світової війни – різний, хоч і на одному фронті. 

23 Жиленко, І. Р. (2015), «Творча спадщина Ервіна Кіша – скарбниця порад для журналістів», 
Образ, вип. 1, с. 56.

24 Roth, J. (1990), Das journalistische Werk 1924-1928. Herausgegeben von Klaus Westermann, Kiepen-
heuer und Witsch, Köln, p. 95.
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5. Результати і перспективи подальших досліджень
У цій статті ми проаналізували явище повоєнної травми у літературних репор-

тажах Йозефа Рота та Еґона Ервіна Кіша, використавши якісний метод дослідження, 
діахронне порівняння та контент-аналіз. Позаяк журналістський доробок згаданих 
авторів ще не досліджений в українській царині, ця стаття створює теоретичну та 
контекстуальну базу для майбутніх спеціалістів, які вивчають літературний репор-
таж та тему повоєнної травми у журналістських текстах. Використовуючи методо-
логію текстуального, синтагматичного та парадигматичного аналізу, ми дослідили 
згенеровані значення у текстах згаданих авторів, що також робить більше зрозуміли-
ми тексти Еґона Ервіна Кіша та Йозефа Рота для української аудиторії. Осмислення 
актуальних сто років тому тем пограниччя – географічного, культурного, менталь-
ного – демонструє і причиново-наслідкові зв’язки теперішніх подій.

6. Висновки
Підсумовуючи, зазначимо, що методи письма, які автори використовували для 

відображення дійсності та соціальних проблем після Першої світової війни, харак-
терні для загальної мистецької течії «Neue Sachlichkeit», новий речевізм. Антипси-
хологізм, антиісторизм та відображення соціальних типів Еґон Ервін Кіш та Йозеф 
Рот застосовували у текстах з 1914 по 1920 рік. Літературним репортажам із Пер-
шої світової війни або повоєнного періоду притаманна нечутливість, або так зване 
«зачерствіле» сприйняття реальності, адже пережиття поранень, травм чи втрати 
близьких людей десенсибілізувало їх. Але це не заперечує того, що згодом їхня ем-
патія повернеться.
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POST-WAR TRAUMA IN LITERARY REPORTAGES  
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This article explores the topic of post-war trauma in literary reportages of the World 
War I period. We analyze this phenomenon using a qualitative method of research, diachronic 
comparison and content analysis. As the journalistic achievements of the aforementioned 
authors have not yet been explored in the Ukrainian scientific sphere, this article creates a 
theoretical and contextual base for future specialists who study literary reportages and the 
topic of post-war trauma in journalistic texts. Using the methodology of textual, syntagmatic 
and paradigmatic analysis, we examined the generated meanings in the texts of the mentioned 
authors, which also makes the texts of Egon Erwin Kish and Joseph Roth more understandable 
for Ukrainian audiences. Comprehension of topics of the border – geographic, cultural, mental, – 
that are relevant a hundred years ago, also demonstrates the cause and effect of current events 
in Ukraine. Based on the examples of the texts of Joseph Roth and Egon Erwin Kish, we have 
distinguished four features that characterize the texts of the authors of the «New Objectivity” 
movement, in particular on military and post-war topics. These are anti-psychologism, anti-
historicism and reflection of social types. In their literary reportages, diaries, and feuilletons, 
Joseph Roth and Egon Erwin Kish unvarnished portrayed the events of the World War І. The 
front-line experience has desensitized, frustrated the authors, but later their empathy will return.

Key words: literary reportage, travel anthropology, post-war trauma, anti-psychologism.
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Предметом нашого дослідження є тлумачення героїзму як естетико-герменевтич-
ного концепту в українській публіцистиці 20-30 років ХІХ століття на матеріалі есеїстки 
Дмитра Донцова. Виявлено, що героїзм розкриває свою сутність у контексті суголосних 
ідей: елітаризм (лицарськість), історизм, окциденталізм, активізм (чинність), пов’яза-
них з поняттями жертовного патріотизму, романтизму, готики, національної свідомості 
тощо.

Ключові слова: Дмитро Донцов, герменевтика, героїзм, публіцистика, есе.

Постановка проблеми 
Актуальність теми зумовлена прагенням дослідити сутність та специфіку одно-

го з найсучасніших концептів сьогодення – героїзм, який з огляду на суспільно-по-
літичні катаклізми й протиріччя потребує, на наш погляд, цілісної аксіологічної ін-
терпретації й тлумачення. Вважаємо, що наочніше та доцільніше було б простежити 
його, звернувшись до найяскравіших прикладів минулого, яке, як справжній цінний 
історичний досвід, живить сучасність та мусить надихати прийдешні покоління 
до боротьби та небайдужості. Відтак, звернення до публіцистики націософського 
герменевта та філософа Дмитра Донцова допоможе віднайти ті ключові сегменти, 
які, щиро у цьому переконані, змусять сучасний політикум та у цілому різномисля-
че суспільство до розмислення над складнощами вибору майбутнього країни, над 
доцільністю вже обраного шляху, щоб зорієнуватися, яким історичним шляхом їй 
крокувати, з метою протидії націоруйнівним стратегіям і практикам культурного 
імперіалізму та космополітизму, зокрема в контексті російсько-української війни. 

Мета статті – у націософському аспекті протрактувати героїзм як естети-
ко-герменевтичний концепт у публіцистиці 20-30 років ХХ століття, зокрема на 
матеріалі літературно-критичних есе Дмитра Донцова «Поетка українського Рисор-
джименто (Леся Українка)», «Провідна верства козацька у І. Котляревського», «Геть-
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ман Мазепа в європейській літературі», «Пам’яті великого вигнанця», «В мартівську 
річницю», «Козак із міліонна свинопасів».

Відтак, завданням роботи вбачаємо дослідження основних складових цього 
поняття: елітаризм (лицарськість), історизм, окциденталізм, активізм (чинність), 
пов’язаних з поняттями жертовного патріотизму, романтизму, готики, національної 
свідомості тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій
У наш час у літературознавстві ми простежуємо чималу кількість написаного 

про Д. Донцова – ґрунтовні роботи О. Багана, В. Іванишина, Г. Сварник, С. Квіта, 
П. Іванишина, в яких раз від разу йшлося про найважливіші його герменевтично-ме-
тодологічні ідеї (націоцентризм, ідеалізм, волюнтаризм, героїзм), проте саме героїзм 
не був вилучений і концептуально потрактований.

Методи та методики дослідження
При вирішенні поставлених завдань домінантним, наскрізним методом стала 

герменевтика (передусім метод націософської (націоекзистенційної) інтерпретації). 
У ході залучення цього методу були виявлений провідні сегменти героїзму як есте-
тичного концепту у публіцистиці Д. Донцова. Націоналістична інтерпретація у суті 
своїй націологічна (націософська), але водночас і літературознавча з типовим для 
таких досвідів переважанням когерентно-смислового рівня пізнання й оцінки над 
формально-естетичним, що дало змогу нам вивчити героїзм як четверту основна ін-
терпретаційна ідея в національно-екзистенційній герменевтиці Д. Донцова, що тісно 
пов’язана з його системою неоромантичної, героїчної естетики «трагічного оптиміз-
му» та ідеалістично-волютаристичною філософією загалом. 

 Завдяки цьому методу перед нами відкрилась перспектива змоделювати во-
люнтаристську світоглядну систему, котра репрезентована сегментами, що мають 
власні розмежування: «волі» («воля до влади», «воля до життя»), романтичного ір-
раціоналізму, натхнення (рецепція Середньовіччя; універсалізм; творча наснага), ін-
туїтивізму. Вони відповідають засадам націоналізму, бо у такий спосіб повертають 
українців до власного національного буття, налаштовують їх на національне 
реанімування духовності.

Виклад основного матеріалу дослідження
У контексті націософської герменевтики Д. Донцова героїзм як опорна естети-

ко-методологічна ідея оголює національну сутність присутності як буття-до-смер-
ті, сприяє осмисленню філософсько-онтологічних питань життя і смерті, і в такий 
спосіб нівелює смерть як фізичний кінець власного чи колективного буття-у-світі. 
Він найчастіше проявляє себе як лицарськість. Наприклад, щоб підкреслити мо-
раль аристократів духу, Д. Донцов, досліджуючи творчість Лесі Українки («Поетка 
українського Рисорджименто (Леся Українка)»), пише: «Левіт у драмі “На руїнах” 
проголошує: “Закон потрібний людям для закону, як Бог для Бога. Ми його раби 
і мусимо йому служити сліпо!” Це ж була мораль Середньовіччя […] послух волі 
Божій, що змушував тисячі хрестоносців кидати майно й родину і гонити на край 
світу визволяти Гріб Господинь […] була це кров, проллята тими ж лицарями хреста 
в Палестині. Екстаза аскета і звеличення героїчних імпульсів людської природи»1.

1 Донцов, Д. (2003), Туга за героїчним. Постаті та ідеї літературної України, Веселка, Київ, c. 31.
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Так виникає важливий середньовічний модус – жертовний патріотизм, зумов-
лений любов’ю до своєї країни, вірою у свій народ. Д. Донцов порушує проблему до-
бровільної жертви в поезії Лесі Українки. У семантичній структурі середньовічний 
сегмент «добровільна жертва» позначений антонімічними асоціаціями, пов’язаними 
з біблійною символікою: добровільна жертва – це не покора. Наприклад, на мате-
ріалі драми «Три хвилини», поезії «Завжди терновий вінець» він резюмує: «кров, 
пролита в боротьбі, – лише має викупляючу силу для нації й ідеї. Сама ж ідея – так 
як розуміли її сучасники, не підперта чином і жертвами, для поетки – є ніщо. Але 
їй імпонує лише добровільна жертва, терпіння, натхнене великою ідеєю, коли сві-
домі свого посланництва morituri – “по волі квітчаються терном”. Для неї “путь на 
Голгофу велична (лиш) тоді, коли тямить людина, на що й куди вона йде!”» (курсив 
наш. – В. К.)2.

З-поміж поетичної та драматургічної спадщини письменниці Д. Донцов «від-
найшов» близьку його ідеологічній концепції активну особистість, котрій прита-
манний дух незламності, сильна воля, владність й усвідомлення свого виняткового 
призначення. Ідеалом борця за незалежність у Д. Донцова виступає «середньовічний 
лицар, який уважав себе негідним ласкавого погляду дами, коли не міг покласти їй 
до ніг бодай кількох трупів зухвальців, які сумнівалися в красі і чеснотах його обра-
ниці»3. У такий спосіб розгортається романтична парадигма Д. Донцова, яка, оче-
видно, певною мірою суголосна з гоголівською поетизацією Середньовіччя. М. Го-
голь також підкреслював пристрасний, зухвалий, бунтарський характер людських 
прагнень у середні віки. Середньовіччя для письменника (як і згодом для Д. Дон-
цова) – це час колосальних подій, гігантських відкриттів, полум’яних пристрастей, 
зухвалих мрій та звершень4.

Героїчні ідеали Д. Донцова завжди закорінені в історичній традиції. У світо-
гляді людей Середньовіччя Д. Донцов бачив зразок для наслідування: його сучасни-
ки повинні репрезентувати ідею virtus, жити нею, завжди ставити національні ідеї 
вище за власні. З такою метою він культивував активну особистість, небайдужу, що 
свідомо йде на жертву, на самозречення заради високих ідей. Потужний віталізм 
вольової людини, на думку дослідника, увиразнено завдячує романтичному натх-
ненню. Натхнення зумовлює протест людини проти відчуженої, пригніченої, такої, 
що руйнує людську особистість, дійсності, спрямовує до піднесеного ідеалу, витоки 
якого вже були в історії. Середні віки для мислителя – надійний дороговказ для тих, 
хто, відкинувши приватні інтереси, став, охоплений натхненням, на шлях активної 
боротьби за реалізацію найвищих цінностей. 

У проекціях історико-політичних та культурологічних подій та зрушень Укра-
їни Д. Донцову імпонувала мета нового Відродження в Італії – визволення італій-
ських територій, об’єднання роздробленої держави, заохочення науки, літератури, 
мистецтва, сприяння всіма можливими засобами духовному й політичному об’єд-
нанню країни, про яке мріяв ще Данте, до світогляду і творчості якого він неоднора-

2 Донцов, Д. (1994), «Поетка українського Рісорджіменту (Леся Українка»)», Українське слово: У 
3 т., Рось, Київ, т. 1, с. 154. 

3 Загребельний, І. (2011), «Ідеал Середніх віків у творчості Дмитра Донцова», Гілея, вип. 52. с. 28.
4 Карташова, И. (1974), Вопросы искусства в творчестве Гоголя 1 половины 30 годов, Калининский 

ун-т, Калинин, с. 61-62.
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зово звертатиметься («Пам’яті великого вигнанця», «Про молодих», «Поетка україн-
ського Рисорджименто (Леся Українка)»). 

Період нового відродження в Італії сягав початку ХΙХ століття і проходив під 
гаслом романтичного світогляду5. Найбільшим виразником цієї нової ідеології став 
відомий міланський журнал «Кончильяторе». У статтях літературного критика Ер-
меса Віконті, поета Джованні Берше, філософа Д. Романьозі, драматурга Сильвію 
Пелліко обґрунтовувалася думка про нерозривний зв’язок літературної справи з гро-
мадською (letterario-civile), що стала однією з провідних ідей століття6.

Ентузіасти «Кончильяторе» намагались включити Італію до загальноєвропей-
ського культурного руху, подолати її замкненість та відсталість. Саме культура віді-
гравала винятково важливу роль у справі забезпечення мистецьких, патріотичних та 
естетичних потреб італійської національної спільноти. У цьому полягала одна з ха-
рактерних рис національно-історичного розвитку Італії. Головним завданням літера-
тури та мистецтва італійські романтики вважали виховання національної свідомос-
ті. Вони означили нову літературу передусім як «літературу дійсності», повсякчас 
підкреслюючи необхідність правдивого відображення життя у творах літератури та 
мистецтва7. Така думка була органічно близькою ідеології українського мислите-
ля. Д. Донцова та відомих діячів італійського відродження Дж. Берше, Е. Віконті і 
особливо А. Мандзоні споріднювало спільне уявлення про мету письменства – від-
дзеркалення й осмислення долі свого народу, уміння вчасно вловити й порушити в 
літературі найважливіші проблеми народного життя8. 

Центральними персонажами художніх творів мають стати ідеальні герої, які 
б могли служити сучасникам взірцями мужності й вірності революційному ідеалу. 
Можливо, тому Дж. Берше, Е. Віконті, А. Мандзоні особливо опікували суспіль-
но-політичну лірику, що мала сугестивну, єднальну силу та впливала на формуван-
ня молодого покоління. Така трансформація уможливлювала появу й ідеалізацію го-
ловного героя – символу ідей автора, наділеного непохитним характером, міцними 
ідейними переконаннями, шляхетністю й душевним благородством, безстрашною 
ризикованою натурою. Герої ранніх романтиків, як і персонажі донцовського дослі-
дження, – це носії відповідних ідей, за М. Бахтіним, – «виразники ідей». Д. Донцов 
порушує питання протиставлення в художніх творах ідеалів особистості й маси.

Д. Донцов як літературний герменевт ідеалізує, підносить характери, типи, 
риси, завзяття, засади козаччини й гетьманщини, бо «кожна історична доба відби-
вається в письменстві своїм стилем і світоглядом, типами і дієвими особами. Ста-
рокиївська доба в нашім письменстві була епосом лицарства і літератури мораль-
но-релігійної. Подібно доба козацько-гетьманська»9. Так формується ідеал провідної 
козацької верстви10 ідеал провідника-характерника11, лицаря, що «гонить світами за 

5 Баткін, Л. (1975), «Про італійське відродження», Всесвіт, вип. 7, с. 182–199.
6 Парфенчук, Н. В. (2008), «Духовна культура епохи Рисорджименто як двигун політичного 

об’єднання країни», Вісник Черкаського університету. Суспільні науки, вип. 5, с. 56.
7 Сказкин, С. (1971), История Италии, Наука, Москва, с. 494.
8 Рутенбург, В. (1980), Истоки Рисорджименто: Италия в ХVΙΙ-ХVΙΙΙ вв., Наука, Ленинград, 

с. 55-56.
9 Донцов, Д. (2010), Літературна есеїстика, Відродження, Дрогобич, с. 330.
10 Там само, с. 347.
11 Там само, с. 352.
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своїм ідеалом, своєю химерою, фантомом»12. Функціонування цього ідеалу немож-
ливе без обов’язкової проекції на сучасність, яка в архітектоніці його статей почасти 
виступає завершальною частиною. Наприклад, розвідка «Провідна верства козацька 
у І. Котляревського» закінчується пересторогою: «Дуже актуальна поема – “Енеїда” 
в наші дні, які криком кричать за новими Енеями Котляревського, які імперативно 
вимагають усунути з провідних становищ сьогоднішніх Латинів чи Турнів, які – 
особливо перші – в постаті Шейків нахабно хапають своєю плебейською рукою за 
керму національного корабля»13.

На думку мислителя, прагнучи прочитати і донести історію свого народу як 
славу і катастрофу водночас, Т. Шевченко та Леся Українка трактують її у прин-
ципово новому ключі – як нереалізовану можливість, що зумовило її історичну 
відсталість – втрату національної ідеї як джерела культурно-історичної динаміки 
національного буття. Генератором такої ідеї, на думку Д. Донцова, виступає україн-
ська суспільна еліта, що забезпечує всебічний розвиток та актуалізацію сутнісного 
потенціалу українства.

Звернення Д. Донцова до елітаризму є логічним, адже він захоплювався теорі-
єю еліт В. Парето чи В. Липинського та керувався власною основною метою – ство-
рення національної української держави, що було сенсом його життя і найвищою ду-
ховного цінністю. Розбудувати національну державу можна за умови, коли в соціумі 
існують вищі соціальні верстви, котрі зацікавлені в її існуванні.

Філософ подає власне визначення, згідно з яким еліта формується з найкращих 
представників, незалежно від соціального статусу. З моменту самоусвідомлення їх 
елітою за критеріями волюнтаризму, волі до влади, енергійної динамічної працелюб-
ності вони перетворюються на «правлячу верству». Еліта («вождівство»14) у потріб-
ний спосіб має визначати ідеологічну стратегію держави, й від її вмілого керування 
(«умом і храбрістю»15) залежать «настрої» мас та, відповідно, стабільність суспіль-
ства. Д. Донцов усвідомлював, що формування національної самосвідомості – це 
тривалий, суперечливий процес, детермінований як чинниками соціоісторичного 
буття, так і зміною самоідентифікації еліти, роль якої у націєтворчій розбудові він 
не применшував.

Прикладом такої взірцевої особи у ранній літературній публіцистиці є постать 
Івана Мазепи («Гетьман Мазепа в європейській літературі»), що відстоював право на 
власне націотворення. Цю ідею Д. Донцов «прищепив» до потреб свого суспільства, 
водночас ідентифікувавши гетьмана як виїмкову постать, досвідченого політика, 
що не цурається персональної відповідальності за свої дії. У такої людини відчуття 
глибокої спорідненості зі своїм народом та нацією органічно поєднані з бажанням 
діяти, вимогливо ставитися до своїх обов’язків, перейматися майбутнім своєї країни. 
Свідомо зробивши вибір на користь національної ідеї, гетьман осмислив перспекти-
ви окремішності та вільного шляху нації. За Д. Донцовим, Мазепа і є самосвідомою 
особистістю, яку історичний виклик змусив шукати адекватної відповіді.

12 Там само, с. 353.
13 Там само, с. 358.
14 Там само, с. 351.
15 Там само, с. 352.
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Д. Донцов у націоцентричному сенсі культивує сильного, вольового, інтелек-
туально-розвиненого індивіда в національній історії. Його мета – знайти зразкового 
державника європейського рівня та на прикладі неоднозначно висвітленої, але силь-
ної особистості в літературі й історії довести, що вони потребують наслідування. 
Першорядного значення набувають романтичні ознаки справжнього гетьмана: бла-
городство, мужність, мудрість, міць, які були притаманні українській князівській, 
литовсько-руській і козацькій аристократії. Есеїст дотримується теорії ієрархічного 
суспільства – провідної пануючої верстви16.

Стаття «Гетьман Мазепа в європейській літературі» перегукується з працею 
«Дух нашої давнини» (1943), у якій окреслено основні чесноти правлячої касти: ге-
роїзм, віру у своє високе призначення, відданість справі, честь і відвагу. Осібне місце 
посідає в цьому переліку категорія сили, яка реалізується через рух, потяг, вічне 
прагнення йти вперед. Аналітичні ознаки властиві романтичному типу художнього 
мислення. Провідна верства, втративши ці якості, нівелюється, а тоді й зникає націо-
нальна ідея, розпадається й гине держава. 

Д. Донцов пояснює дихотомію каяття/некаяття у світогляді та творчості Т. Шев-
ченка. Таким масштабним цілісним підходом (враховуючи світоглядну та творчу 
спадщину) публіцист розкриває прояви непокаянної поетової свідомості, досліджує 
глибоко психологічний стан некаяття. Д. Донцов стверджує, що каятися – значить 
бути «невільником». 

Героїзм пов’язаний з таким самобутнім явищем в українській історії, як Запо-
розька Січ, з героїкою «несмертельних типів січовиків»17, «джентельменів нації», 
«втілення найкращих національних прикмет, предмет пошани і подиву для своїх і 
нейтральних чужинців, предмет ненависті для займанців, а для маси – зразок, який 
старались наслідувати»18. Крізь призму художніх творів Січ поставала як соціаль-
не утворення, що об’єднує вільних козаків-богатирів, оспіваних в оповіданнях, ле-
гендах і народних переказах «людей-велетів»19. Цей поетичний феномен увиразнив 
характер українських героїв і войовників, підкреслив їхню романтичну «одчайдуш-
ність, відвагу, героїзм, релігійність, нахил до буйного розгулу, до медитації, до сар-
казму, до речей великих»  (про це у нашій докторській дисертації «Літературна есеїс-
тика Дмитра Донцова: націософсько-герменевтичні аспекти», Дрогобич, 2018, с. 186). 

Ретроспективне поглиблення в минулі історичні часи, осмислення історії в та-
кому вимірі – це літературознавчий методологічний прийом, за допомогою якого 
есе їст культивує потребу «нової української людини» у звитязі, хоробрості, змаган-
ні. Героїчна етика й культ героїв – невід’ємні важливі складові ідеології українського 
націоналізму. У такому історіософському контексті реалізовані духовні прояви на-
ціоналізму, духовність особистості, героїчна духовність як пряме вираження націо-
нального світобуття, національного самопізнання через усвідомлення й осмислення 
екзистенційних категорій, бо героїзм невіддільно пов’язаний з категорією життя і 
смерті, злету й падіння, а минуле трансформується в літературознавчий естетич-
но-філософський концепт, котрий функціонально вказує на місіонерське призначен-

16 Там само, с. 527-545, 498-522..
17 Там само, с. 370.
18 Там само, с. 331.
19 Там само, с. 341.
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ня того чи іншого героя або письменника. Більше того, героїзм зумовлює відбір тем, 
мотивів, сюжетів, визначає і впливає на характер й інтерпретацію образності. 

Призначення літератури як «духовної науки» (В. Дільтей) реалізується в істо-
ризмі – охопити, осягнути та потрактувати історичну дійсність, збагнути кожну по-
дію, розшифрувати кожен історичний факт, на наш погляд, наочно представлений у 
літературно-критичній практиці Д. Донцова. 

Значущість героїзму зумовлюється і переживанням як предметом, як знаком 
духовної діяльності, як своєрідним каналом, через який Д. Донцов як літературний 
герменевт «переводить» переживання за долю держави героїчних постатей (на-
приклад, того ж Івана Мазепи) всередину – як частину своєї власної сутності, тим 
самим заохочуючи співвітчизників «перевести» героїчні випробування всередину 
власного буття, пережити таке ж героїчне життя як можливість перетворитися, 
оновитися й самовдосконалитися. Такий психолого-інтерпретаційний метод веде до 
загальнозначущого розуміння історичного знання в описовій психології В. Дільтея, 
котрий активізував переживання через упредметнення («Побудова історичного сві-
ту в духовних науках»). 

Через переживання, за В. Дільтеєм, людина переходить зі світу фізичних явищ 
у річище духовної дійсності: «Знання про духовний світ людини виникає із взаємодії 
переживання, розуміння інших людей, історичного осягнення спільнот як суб’єктів 
історичної дії і, зрештою, об’єктивного духу. Переживання – це фундаментальна пе-
редумова всього цього»20. Німецький філософ виокремлює тріаду, засновану на від-
ношенні «переживання-вираження-розуміння», яка, на нашу думку, знаходить своє 
втілення в літературній герменевтиці Д. Донцова як можливість інтерпретації світу 
героїчної людини (у В. Дільтея просто «світу людини») засобом самоосмислення сво-
єї ролі в історичному перебігу подій, як потенціальний перехід – а далі й тотожність – 
духу «Я» (пересічної особистості) у дух «Ти» (духовно піднесеної героїчної постаті). 
Цей духовний первень, обумовлений індивідуальністю й історичністю, визначає до-
стовірність героїчного поступу, подвигу, вчинку, акції як особисто пережитого, усві-
домлення героїчною людиною особливої цінності історичної події в її досвіді. Така 
модифікація світу індивідуума в рецепції Д. Донцова надає суб’єктові значущості як-
раз через взаємопроникнення, взаємозв’язок «духовних наук». Тобто, Д. Донцова як 
герменевта цікавить переживання не як внутрішній прояв пережитого, не як уболі-
вання за власні інтереси, добробут, цінності, а в значенні вираження участі героїчної 
постаті в історичному процесі життєздійснення як націєствердження. Отже, героїзм 
виокремлюємо як «формальну категорію» (В. Дільтей), котра модифікується, допов-
нюється моментами героїчного життєвияву й духовного само осмислення.

Ще одним поняттям, важливим для витлумачення методологічної продук-
тивності ідеї героїзму, стає окциденталізм. Оскільки саме Європа (і породжений 
нею Окцидент) є для Д. Донцова унікальним культурним континентом, населеним 
«незвичайною расою людей», расою, для котрої «світ є гра пригод, безнастанний 
підбій», для котрої «найвищою цінністю є чин, а світ – спортовою ареною», для якої 
основною тугою все була «туга за великим призначенням». І тому в літературі Ок-
циденту скрізь можна знайти основні риси європеїзму, наснаженого «духом героїз-

20 Дильтей, В. (1988), «Наброски к критике исторического разума», Вопросы философии, вип 4. 
с. 135–152.
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му», духом «змагання, росту і перемоги»21. Не випадково дослідники вказують на 
архетипний образ Римського Легіонера як персоніфікацію європейського героїзму 
для філософа, уособлення «сили і динаміки, лицарства і благородства в історії», цей 
«вічний воїн і спокійний герой, що вистояв у пущах Галлії і Германії, в пустелях Аф-
рики і Арабії, на плоскогір’ях Еспанії і Вірменії – дисциплінований, суворий, завжди 
націлений на здобування і випробування»22.

Ще однією важливою складовою європейського, а значить українського, ге-
роїзму є активізм (чин). Методологічна ідея активізму в Д. Донцова суголосно із 
Г. Кайзерлінґом базується на філософії життя як волі до чину, на філософії життя як 
боротьби: «Бо поступ родиться лише з прагнення життя, з волі чину, посідання, з ог-
нистої жадоби скорити собі світ»23. Ця філософія споріднена з геґелівською філосо-
фією неспокою, котра часто проявляє себе як власне героїзм, як абстрактна «втіха» 
повставати проти будь-якої чужої волі: «Герой або накидає свою волю оточенню, 
перемагає, або не приймає сього оточення, не дає йому зігнути свою безсмертну 
волю, не хилиться перед ним і гине, але не визнає чужої волі над собою. Він із са-
молюбних мотивів шукає смерти, воліючи її, ніж упокорення перед зненавидженим 
оточенням. Часто-густо він вигадує собі різні мотиви своїх героїчних учинків, але 
сі мотиви не є їхнім джерелом». Тут філософ підтримує думку Ф. Ніцше про те, що 
воля може стати дійсністю «тільки через негацію, через боротьбу24. Не випадково 
одну з найхарактерніших рис героїчного характеру Дон Кіхота мислитель витлума-
чує як «містику чину», як певну «самоціль»25.

Закономірно, що в системах художньої філософії, естетики та герменевтики віс-
никівства утверджується героїчний ідеал Т. Шевченка – життя як боротьби: «У пое-
зії, прозі, літературній критиці “вісниківство”, намагаючись нав’язати наші історич-
ні традиції до давніх, висунуло ідеал життя як боротьби, а не капітулянтства, ідеал 
своєї Правди, а не пристосовування себе до чужої, ідеал людини, вільної духом, 
твердого характеру, фанатика своєї ідеї, людини не літеплої, а гарячої віри, сильної й 
відважної»26. Однією з найхарактерніших персоніфікацій національної активістич-
ної традиції і водночас зразком для новітніх провідників народу, еліти стає князь 
Святослав – «аскет і герой», чий світогляд скерований до ідеального, величного, до 
напруги й боротьби: «Люди, подібні до Святослава, повинні на Україні повстати, які 
ненавидять усе те, що дороге плебеям, і люблять усе те, що тим огидне. Які ненави-
дять ідилію і спокій особистого щастя і тілесних насолод “простих людей”, які над 
“муравлину працю” знають працю вищого роду, які постачають людству не “ловців 
риби” чи продуцентів збіжжя, а “ловців людей”, які прив’язані не до земного, а до 
21 Донцов, Д. (2009), «Росія чи Європа? (До літературної суперечки)». Донцов, Д., Літературна 

есеїстика, Відродження, Дрогобич, с. 266.
22 Баган, О. (2012), «В обороні української цивілізації», Баган, О, Культурологічна та історіо-

софська есеїстика (1911–1939 рр.), Відродження, Дрогобич-Львів, т. 2., с. 13.
23 Донцов, Д. (1958), «Криве дзеркало нашої літератури», Донцов, Д., Дві літератури нашої доби, 

Гомін України, Торонто, с. 277.
24 Донцов, Д. (2014), «Націоналізм», Баган, О., Ідеологічна та історіософська есеїстика (1923–

1939 рр.), Відродження, Дрогобич, с. 122, 127. 
25 Донцов, Д. (1958), «Санчо-Панца в літературі і в життю». Донцов, Д., Дві літератури нашої 

доби, Гомін України, Торонто, с. 130.
26 Донцов, Д. (2015), «Демаскування шашелів», Баган, О, Ідеологічна і культурологічна есеїстика 

(1948–1957 рр.), Відродження, Дрогобич, с.82-83.
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ідеального, які захоплюються не гарним, а величним, а щастя шукають не в розпря-
женню та ідилії, а в напрузі й у боротьбі»27.

Результати і перспективи подальших досліджень обговорення
Отже, ми розглянули героїзм як одну з основних інтерпретаційних ідей у на-

ціонально-екзистенціальній герменевтиці Д. Донцова. Вона тісно пов’язана з систе-
мою неоромантичної, героїчної естетики «трагічного оптимізму» мислителя та його 
ідеалістично-волютаристичною філософією загалом. Попри складну еволюцію (від 
соціалізму через консерватизм до націоналізму) Д. Донцов завжди в суспільно-полі-
тичній та етичній сферах утверджував вартості та принципи «громадянського геро-
їзму», котрий «сповнений високого ідеалізму і логічного максималізму, романтичної 
світлости і шляхетної наступальности, він завзятий і категоричний, свідомий вели-
кої відповідальности за минуле і майбутнє, за світове і національне» (О. Баган).

Висновок
Загалом, героїзм як естетико-герменевтичний концепт розкриває свою сутність 

у контексті суголосних ідей: елітаризм (лицарськість), історизм, окциденталізм, ак-
тивізм (чинність), пов’язаних з поняттями жертовного патріотизму, романтизму, го-
тики, національної свідомості тощо.
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In the history of Ukrainian literature of the twentieth century, there is a marked difference 
in the news of «a supratemporal phenomenon» (O. Bagan). At the heart of this vivid socio-
ideological and cultural-aesthetic phenomenon lies the work of the outstanding political 
philosopher, public figure, publicist, essayist, editor, publisher, literary critic, ideologue of 
strong-willed nationalism Dmitry Dontsov (1883–1973). The role played by this thinker as a 
protagonist in the history of national culture is not by chance commensurate with the role and 
importance of the Italians Giuseppe Mazzini and Pasquale Mancini, the Spaniards Miguel de 
Unamuno and José Ortega y Gasset, the Englishmen Gilbert Keeston and Thomas Stearns 
Eliot, the Germans Johann Fichte and Oswald Spengler, the French Maurice Barre and Charles 
Morra, and others.

In the philosophy of D. Dontsov, we observe a rather elaborate nationalistic aesthetics, the 
«Shevchenko’s aesthetics» as a national theory of beauty in nature and art. The key features of 
this Shevchenko theory are heroism, nazi creation (the formation of the «spirit» of the nation 
and its elite), idealism (fundamental anti-materialism), mysticism (divinity, sacralism), vitality 
(existentiality, vitalism), spiritual creativity (human ennobling), uncompromising, adversarial 
(literature as a weapon), etc. It was this aesthetics that formed the basis of the hermeneutic 
method of the Ukrainian thinker.

Thus, we have considered heroism as one of the main interpretive ideas in the national-
existential hermeneutics of D. Dontsov. It is closely linked to the system of neo-romantic, heroic 
aesthetics of the «tragic optimism» of the thinker and his idealistic-volaturistic philosophy in 
general.

Key words: Dmitry Dontsov, hermeneutics, heroism, journalism, essay.
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У статті розглянуто діалог «автор-читач» і зазначено, що від нього походить діалог 
з вектором «читач-автор», також під час збору емпіричного матеріалу виявлено нову 
форму діалогу «читач-читач». На основі наукових праць описано типологію читачів, 
яку використовують у літературознавстві. Запропоновано класифікацію читачів за спо-
собом реагування на текст, що стосуватиметься журналістикознавства: читач-критик, 
читач-однодумець, читач-мовчазник. Подано приклади з сучасних медіатекстів, де мож-
на визначити типи читачів під час діалогів з вектором «читач-автор» та «читач-читач». 
Проаналізовано терміни на позначення готовності й бажання читача відповідати авто-
рові через текст.

Ключові слова: діалог, автор, читач, медіатекст, діалог «читач-читач».

1. Постановка проблеми
Форма діалогу «автор-читач» актуальна для досліджень у літературознавстві 

та журналістикознавстві, адже завдяки цій дихотомічній парі процес написання/
читання літературних чи журналістських жанрів пов’язують з безпосередніми учас-
никами цих процесів – Автором і Читачем. Кожен такий діалог оригінальний і са-
модостатній, тому тема не втрачає своєї актуальності, та все ж дослідження ролі, 
типології і функції читача медійних текстів є поодинокими. Відповідно вбачаємо 
потребу науково окреслити роль читача у комунікативній парадигмі Автор, Текст, 
Читач з погляду медійного.

Метою цієї статті є визначення типології читачів у діалогах «автор-читач» та 
«читач-читач» на матеріалах сучасних медіа. Для досягнення мети ми визначили 
такі завдання:

1. Опрацювати літературознавчі та журналістикознавчі дослідження, що стосу-
ються категорії читача.

2. Простежити за діалогами «автор-читач» та «читач-автор» у друкованих ЗМІ.
3. На основі сучасних медійних текстів розробити власну типологію читачів. 
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2. Аналіз літератури
Діалог є предметом дослідження багатьох наукових розвідок. Чимало дослі-

джень стосуються категорії «автор» (праці М. Бахтіна, Ю. Лотмана, М. Фуко, Р. Бар-
та, Р. Якобсона, О. Потебні, О. Білецького, Г. Сивоконя, М. Зубрицької, О. Сінченка, 
Н. Чепелєвої), проте категорія «читач», на думку М. Зубрицької, стала точкою пере-
тину чи не всіх теоретичних ідей літературознавців ХХ століття1.

З ІІ пол. ХХ століття науковці запропонували низку нових термінів на означен-
ня категорії «читач». Так з’явився «імпліцитний читач» В. Ізера, «абстрактний чи-
тач» В. Шміда, «замислений читач» Г. Лінка, «зразковий читач» У. Еко, «архічитач» 
М. Ріффатера, «інформований читач» С. Фіша, «уявний читач» Е. Вульфа, «опірний 
читач» Дж. Феттерлі, «читач-мисливець» та «читач-мандрівник» Г. Гессе. М. Зуб-
рицька вважає, що «всі концепції читача в літературно-теоретичних пошуках 
ХХ століття зводилися до тези: кожний літературний твір містить у собі образ 
свого читача, а отже, можна говорити про те, що читач є однією з дійових осіб 
літературного твору»2. Якщо процес письма літературного тексту тісно пов’язаний 
з процесом читання, то можемо припускати, що автор журналістського тексту так 
само тісно пов’язаний зі своїм читачем? 

Сучасні українські науковці вважають, що рівні читацького сприймання тексту 
залежать від рівня компетенції читача. Л.Завгородня виокремлює такі читацькі типи: 
читач-професіонал, зокрема читач-критик, читач-аматор, звичайний читач. Вони ви-
никають «залежно від рівня текстознавчої компетенції реципієнта, його фахової 
підготовки, культури читання, сфери діяльності, спеціальної спрямованості проце-
су читання... Зрозуміла річ, що кожен із названих типів по-різному опрацьовувати-
ме текст, із неоднаковою глибиною проникатиме у зміст твору, зрештою, матиме 
різні плоди від прочитаного»3. А Н. Сапригіна виокремлює чотири типи читачів, 
які залежать від рівня знань, творчої та соціальної активності: «читач, схожий на 
дитину – дитина прагне до справедливості, але знає мало; читач, схожий до героя 
(героїв) – герой знає набагато більше за дитину, соціально активний, йому відомо, 
що таке робота; читач, схожий на автора – може не робити нічого, крім писання 
книг (так в уявленні читача; до того ж, за традиціями, образ наратора відокремле-
ний від образів героїв), але знає й розуміє набагато більше героїв; читач-нададресат 
(знає й розуміє набагато більше автора)»4.

3. Виклад основного матеріалу
Типологія читачів, яку ми пропонуємо, частково стосується рівня компетенції, 

творчості, вікових чи соціальних відмінностей. Зважаючи на діалогічність медійних 
текстів, а також на те, що читач має справу з журналістським текстом, вирізняємо 
читачів за способом реагування на текст.

Можемо припускати, що діалог «автор-читач» відбувається не тільки тоді, коли 
читач позитивно відгукується на текст автора, але й у випадку, коли читач несхваль-
но чи критично реагує на авторський текст. 

Відповідно виділяємо два типи читачів:

1 Зубрицька М. (2004), Homo legens: Читання як соціокультурний феномен.
2 Зубрицька М. (2004), А тепер куди? – Одіссея сучасних літературних теорій, 121 с.
3 Завгородня Л. (2007), Типологія читача як комунікативно-теоретична проблема.
4 Сапригіна Н. (2006), Рівні адресата у комунікації читача та автора художнього тексту, с. 49.
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1. читач-критик, який не поділяє думки автора, заперечує факти, наводить 
свої аргументи.

2. читач-однодумець, який мислить унісонно з автором, схвалює і поділяє 
його позиції.

У трактуванні діалогу ми виходимо з тієї засади, що він передбачає участь двох 
чи більшої кількості осіб, які почергово виконують ролі комунікатора та реципієн-
та. Однак у друкованих засобах масової інформації такої черговості досягнути або 
взагалі неможливо, або ж вона доволі розтягнута в часі; у багатьох випадках роль 
автора як комунікатора завершується з публікацією тексту, а читач у ролі реципієнта 
може вступати в діалог з автором неодноразово у різний час. Тому діалог «автор-чи-
тач» вважаємо доречним поділити на два вектори: власне «автор-читач» і «читач-ав-
тор», кожен з цих векторів характеризується відносною завершеністю комунікатив-
ного акту. Проте для журналістикознавства вартою уваги є модель – вектор діалогу 
«читач-автор», де читач може спробувати з власним текстом звернутися до автора. 
Це своєрідний відгук на текст журналіста. Згідно з цими припущеннями отримуємо 
такий алгоритм: діалог за вектором «читач-автор» відбувається тоді, коли читач зна-
йомиться з текстом автора, а після цього створює свій власний текст. 

Газета «День» надає змогу діалогізувати за вектором «читач-автор». Можна 
зав’язувати бесіду з автором і водночас уже зі своїм читачем у рубриці «Пошта». У 
такий спосіб на основі вектора діалогу «читач-автор» твориться нова форма діало-
гу «читач-читач». Якщо дослідження вектора діалогу «читач-автор» перебувають 
у сфері зацікавлень науковців, які вивчають інтерактивність чи зворотні зв’язки, 
то діалог «читач-читач» ще не має наукових обґрунтувань. Цінність діалогів «чи-
тач-читач» у тому, що адресатами стають читачі, які врешті також отримують свого 
читача. Тобто читач вирішив написати чи подати деякі опінії, звертаючись через свій 
текст до автора і разом з тим до читачів.

Можемо припускати, що всі форми діалогу між собою тісно пов’язані: все розпо-
чинається з вектора діалогу «автор-читач», на який надходить відповідь «читач-ав-
тор», а ця форма діалогу паралельно творить нову дихотомічну пару «читач-читач». 
Якщо повернемося до класифікації читачів, то з огляду на вектор діалогу «читач-ав-
тор» можемо виокремити третій тип читача – читач-мовчазник, який не йде на від-
критий зворотній зв’язок, тобто не пише текст чи коментар до авторського тексту, 
не висловлює своїх думок. Це не означає, що читач не ознайомився з текстом, що 
поділяє чи не поділяє думки автора, зрештою, що він не є учасником діалогу «ав-
тор-читач». Маємо на увазі, що такий читач ніколи не пише тексту-відповіді, відпо-
відно – не розпочинає діалог за вектором «читач-автор».

Трапляються діалоги за вектором «читач-автор», які відбуваються з так звани-
ми конкретними дійовими особами. Читач, що пише відгук, тобто новий текст, має 
на меті звернутися до конкретного автора попереднього тексту, без якого не було б 
певного відгуку чи то нового тексту. Читач у діалозі «читач-автор» виразно демон-
струє власне «я», бесідуючи від першої особи, посилаючись на особистий досвід, на 
свої враження. Читач відчуває, припускає, вважає, закликає, тому активне і часте 
«я» притаманне таким діалогічним зв’язкам. Автором в діалозі «читач-автор» най-
частіше буває конкретний журналіст. Підтверджує цю тезу Василь Федчук схваль-
ним відгуком на інтерв’ю Миколи Сірука з послом Ізраїлю («Відповідь на ідею посла 
Ізраїлю, висловлену в інтерв’ю «Вперед, Україно! Вперед, Ізраїль!» / «День», 2019, 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/vpered-ukrayino-vpered-izrayil
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18 січ.). Читач пішов на діалог з автором, використавши у тексті власний досвід. 
Тексту читача притаманні фрази з чітко і яскраво вираженою «я-позицією». Власна 
думка читача спрямована на розмову не лише з автором, але й з іншим читачем. 

Сергій Лащенко поміщає в одному тексті два схвальні відгуки на матеріали 
журналістів «Дня». Читачеві до вподоби, що автори порушили тему, яка хвилює і 
його. Водночас він не тільки написав відгук на тексти Тетяни Сіденко та Олени Бе-
режнюк, але й поділився власними історіями, що відповідають темі матеріалу: 

У замітці Тетяни Сіденко «Поїхали на Дніпропетровщину! («День», 2019, 21-
22 черв.) ішлося про «Музей правди» і про етнохутір Галушківку, який став нині 
дуже привабливим для туристів куточком української козаччини. У розділі «Ланд-
шафтне диво» авторка пише про унікальний авторський сад Світлани Кульбашної в 
селі Військовому. Дехто з моїх знайомих, фанатів ландшафтного дизайну і садівниц-
тва, дуже захотів туди поїхати! Площа саду становить гектар, і там створено 
справжній ботанічний рай… («День», 2019, 10 жовт.).

Особливість цього тексту у тому, що він адресований не тільки конкретному 
автору, але й кожному читачеві. Відповідно, Сергій Лащенко – читач газети «День» – 
забезпечує вектор діалогу «читач-автор», а також зав’язує діалог «читач-читач». У 
статті «Порятунок від бійні» («День», 2019, 13 серп.) Олена Бережнюк, розповіда-
ючи про волонтерів, які за власний кошт годують тварин, котрі виявилися непо-
трібними господарям, також не змогла оминути тему землі (День, 2019, 10 жовт.). 
Цей матеріал підштовхнув читача до розповіді про знайомого агронома з Дніпропет-
ровщини, який власним коштом вивіз сміття з території, яку орендував, і засадив її 
лісом. 

Створив маленький рай площею майже чотири гектари! Але цим добрим ділом 
креативний агроном створив неабияку проблему для себе. Адже та засаджена лі-
сом територія належала до земель сільгосппризначення. Отже, садити ліс у балці 
категорично не можна! А смітник утворити – будь ласка… Чесний агроном тепер 
мусить віддячувати «добрим» чиновникам за мовчання: то на шашлики запросити, 
то ще щось. Поки не чіпають. Але ж і справедливою таку Україну ніяк не назвеш 
(День, 2019, 10 жовт.).

Ще одним прикладом діалогу «читач-читач» є відгук читача Віктора Рябченка, 
який ділиться своїми міркуваннями з читацькою аудиторією видання.

Сьогоднішні кандидати в президенти від олігархії обіцяють українцям золоті 
гори. Але їхнє головне завдання – закріпити колоніальний статус України, де укра-
їнська нація – це інструмент визиску… Українська революція не завершена. Бій за 
українську державність триває (День, 2019, 7 лют.).

Як зазначає теоретик журналістики І. Аньєс, «листи до редакції – це перший 
засіб «інтерактивності» (задовго до появи Інтернету) між тими, хто випускає газе-
ту, і тими, хто її читає»5. На думку О. Борисова, тип моделі зв’язку між адресантом 
та адресатом для публіцистичного повідомлення має вигляд: спеціаліст (журналіст, 
публіцист) => неспеціаліст (читач преси), але завдяки листам до редакції модель 
розширюється: неспеціаліст (автор 1 – читач преси) => спеціаліст (читач – автор 2 : 

5 Аньєс, І. (2013), Підручник із журналістики : Пишемо для газет, 246 с.
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редакція) => неспеціаліст (автор1 – читач / читач преси)6. Така модель вказує на наяв-
ність прямого зворотного зв’язку редакції з автором-читачем. Зазначимо, що теорія 
української журналістики послуговується двома термінами на позначення ситуації, 
коли читач видає власний текст, адресуючи його авторові. Використовується «зво-
ротний зв’язок»7, а також «інтерактивність»8.

Читач Вадим Редько через текст демонструє, що має кілька зауважень до ав-
тора. Відповідно, якщо вищезазначені уривки діалогів за вектором «читач-автор» 
та «читач-читач» були прикладами, як пише читач-однодумець, то Вадим Редько 
займає позицію читача-критика. 

Вельмишановна Ларисо Олексіївно! Ваш разом з І. Сюндюковим матеріал «Елі-
та і війна» («День», 2018, 7-8 груд.) з переконливою ідеєю, гарно проілюстрованою, 
має три незаперечувані висновки, звернені до нашого сьогодення. Зауваження спри-
чиняються лише деякими твердженнями щодо двох представників британської елі-
ти – героїв статті… (День, 2018, 28 груд.). 

Читач неодноразово публікує свої тексти-відгуки, які можуть мати і похва-
лу, і деякі зауваження автору. У текстах Вадима Редька завжди є деякі тези, на які 
наштовхнули його думки автора, викладені на шпальті газети. Відповідно один чи-
тач може бути і читачем-критиком, і читачем-однодумцем, а також можемо припу-
скати, що і читачем-мовчазником. На це впливає особа автора, тема матеріалу, сам 
журналістський текст, також особистий досвід, вміння, світогляд читача і його ба-
жання творити діалог з вектором «читач-автор».

Із задоволенням перечитуючи передрук передмови Лариси Івшиної до книги 
«Повернення в Царгород» («День», 2018, 30 лист. – 1 груд.), звернув увагу на наведену 
в ній цитату Ф. Достоєвського: «Константинополь будет наш!» – повторену в ін-
ших словах П. Мілюковим: «Дарданеллы будут наши!». Це гасло, як відомо, вживали 
й інші представники російської імперської ідеології: Н. Данілєвській, К. Леонтьев 
тощо. Мимоволі думка перекинулася на аналогічне сьогоденне: «Крим наш!» Цей ви-
слів не міг виникнути в XIX чи XX століттях, доки Крим перебував у складі Росій-
ської імперії чи РРФСР у Радянському Союзі. Вочевидь, він з’явився після 1991 року 
(День, 2018, 13 груд.).

Читачка «Дня» Елеонора Коваль має зауваження до постійних авторів газети, 
адже помічає, що вони порушують у своїх текстах певну проблему, проте не пропо-
нують варіанти для її вирішення. 

Основоположна частина відповіді на статтю С. Грабовського та І. Лосєва 
«Чи зупинять миротворці війну на Донбасі?» («День», 2018, 9-10 лист.) стосувалася 
висвітлення утворення спільноти, яка іменується тепер «п’ятою колоною», та її 
значення в період сучасної російсько-української війни («День», 2019, 17-18 трав.), але 
конкретна відповідь на поставлені у попередній статті питання «як це зробити?» – 
не пропонувалася (День, 2019, 4 лип.).

Також зазначимо, що читачі видання, пишучи відгук на авторські матеріали, 
завжди вказують свою професію, інколи вік/дату народження, місце роботи, у такий 

6 Борисов, О. (2015), Листи до редакції у британському та українському електронному публіцис-
тичному медіа-середовищі. 

7 Михайлин, І. (Ред) (2013), Журналістика : словник-довідник, 93 с.
8 Там само, 97 с.

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/ekstrakt-150
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спосіб переконують, що автор чи потенційний читач має перед собою текст реальної 
людини. Такі вихідні дані для газетного тексту важливі, оскільки в інтернет-просто-
рах автор може отримати відгук від читача, який насправді не існує (інтернет-бота).

Польська дослідниця М. Ходак стверджує, що основною метою написання ли-
ста до редакції є бажання висловити свою думку9. Утім, участь читача у створенні 
газети не спонтанна. Активними є не тільки такі види комунікування, як виклик для 
передачі конкретної форми вираження. За цим стоїть стратегія побудови взаємин з 
аудиторією, що реалізовується у різний спосіб10.

У словнику-довіднику для журналістів читаємо, що «інтерактивний відгук 
на публікацію – текстуальна участь читача в обговоренні прочитаного матеріалу 
на спеціально наданому для цього редакцією місці. В електронному часописі або 
онлайн-версії паперового часопису може бути вміщено довільну кількість відгуків, 
найкращі з яких редакція має змогу відібрати для спеціальної рубрики в друковано-
му виданні»11. У репліках читачі можуть висловлювати свої погляди, думки й оцінки 
стосовно прочитаного, подавати власне тлумачення і навіть спілкуватися між собою. 
У сучасній журналістиці інтерактивний відгук на публікацію – своєрідний вплив 
зворотного зв’язку.

Існують діалоги за вектором «читач-автор», де автор не тільки конкретний, 
але й абстрактний, найчастіше представлений редакційним колективом. Часто ви-
словлені в газеті думки можуть викликати в реципієнта бажання написати власний 
текст, який адресовано усім журналістам видання. Помилково вважати, що автор у 
цій дихотомічній парі «читач-автор» є єдиним споживачем. Адже текст читача по-
трапляє до широкої аудиторії, тож можемо припускати, що відбувається ще й діалог 
«читач-читач», про який ми вже згадували.

Наприклад, текст Михайла Рудюка з’явився як реакція не тільки на конкретну 
публікацію чи номер видання, а на позицію журналістів у висвітленні деяких тем. 
Читач наприкінці власного тексту звертається до інших читачів, зав’язуючи у такий 
спосіб оригінальний діалог «читач-читач».

Вельмишановні українські виборці! Будьте пильними й небайдужими та 
обов’язково беріть участь у виборах, усвідомлюючи, що ваша активність має ре-
зультативне значення (День, 2019, 14 бер.).

На нашу думку, читача як співтворця газети треба вважати активною медіа-
аудиторією. М. Ходак зазначає, що люди говорять про те, що вони знали, читали, 
чули, діляться думками, змінюють пропозиції, беруть участь у тлумаченні і пере-
осмисленні текстів, що подані до споживання, пишуть свої власні тексти на основі 
запропонованого їм через медіа12.

І. Аньєс припускає, що «листи в редакцію» є ознакою доброго стану газети. 
І це з кількох причин. Це, передусім, чітка ознака зацікавлення читачів інформацією, 
поясненнями та коментарями, які їм надаються… Пошта для газети є також дока-
зом, що вона шукає цього зв’язку і підтримує його, що вона поважає своїх читачів, 

9 Hodak, M. (2012), Czytelnik jako współtwórca lokalnej gazety na przykładzie «Nowego Życia 
Pabianic», st. 41.

10 Там само, 47 с.
11 Михайлин, І. (Ред) (2013), Журналістика : словник-довідник, 93 с.
12 Hodak, M. (2012), Czytelnik jako współtwórca lokalnej gazety na przykładzie «Nowego Życia 

Pabianic», st. 40.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/contributor/039f4a7d804fef4dacd3ee7cea40589e
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/contributor/039f4a7d804fef4dacd3ee7cea40589e
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їхні думки, вважає їхній внесок важливим, корисним доповненням до роботи жур-
налістів. Давати слово читачам, а ще, за словами французького теоретика, надавати 
трибуну читачам, навіть тоді, коли вони незгодні – «це демонстрація того, що газета 
впевнена в собі й у компетентності своїх журналістів»13. 

Газета «День» у певному сенсі є трибуною для читачів, тільки на трибуну теж 
буває обмежений допуск. Видання не друкує критичних відгуків на матеріали жур-
налістів. Ми не натрапили на публікації, які не були б унісонними з позицією редак-
ції. Можуть траплятися деякі зауваження, доповнення, поради, проте не критичні 
виступи з боку читача. Можемо припускати, що редакційна цензура поширюється на 
інтерактивні відгуки від читачів, що суперечать думкам колективу. У такий спосіб 
видання розриває зворотний зв’язок з читачем, руйнуючи деякі діалоги за векторами 
«читач-автор» та «читач-читач». 

Редакція в часи «журналізму участі»14 зобов’язана поважати читача і давати 
йому слово, враховувати думку своєї аудиторії. Ми погоджуємося з І. Аньєсом, що 
поява інтернету підірвала пошту як таку. «На сайтах газет читачі можуть безпосе-
редньо реагувати на статті та брати участь у форумах. Тон дискусій став жвавіший, 
і середній вік авторів значно знизився»15. Але водночас з’явилася можливість для чи-
тача – створювати більше діалогів з авторами, а таке мобільне тло забезпечує ефек-
тивність діалогу з вектором «читач-автор». 

4. Висновок
Діалоги з вектором «читач-автор» та «читач-читач» є доволі поодинокими яви-

щами у медіапросторі, їх витісняють мережеві коментарі читачів, які, на відміну 
від більшості опублікованих у виданні відгуків та листів, зберігають особливості 
авторської мови, тому можуть не завжди вписуватися у мовні норми. Проте для опу-
блікованого в друкованому виданні медіатексту вони мають певну цінність, оскіль-
ки свідчать про читабельність авторських текстів, а також забезпечують зворотній 
зв’язок. Завдяки поодиноким прикладам діалогів вдалося класифікувати читачів 
друкованих текстів: читач-критик, читач-однодумець та читач-мовчазник. Для глиб-
шого вивчення типології читачів потрібно перейти на дослідження мережевої інте-
рактивності, проте не можемо бути впевненими, що за відгуком завжди – конкретна 
людина, а не інтернет-бот. 
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In the article, considered the «author-reader» dialogue and noted the dialogue with the 
vector «reader-author». While collecting empirical material, discovered a new form of «reader-
reader» dialogue. The main objective of the study is to define the typology of readers in the 
dialogues «author-reader» and «reader-reader» on the materials of modern media.. The author-
reader dialogue occurs not only when the reader responds positively to the author’s text, but also 
when the reader disapproves or criticizes the author’s text.

Accordingly, there are three types of readers: 1. The reader-critic who does not share the 
views of the author, denies the facts, presents his arguments. 2. The reader a like-minded who 
thinks in unison with the author, approves and shares his position. 3. The silent reader who does 
not feedback, that is, does not write text or comment on the author’s text, does not express his 
thoughts.

Have provided examples of contemporary media texts where we can identify types of 
readers during dialogues with the vector «reader-author» and «reader-reader». Have learned 
terms that indicate the reader’s readiness and desire to respond to the author. For a deeper 
exploration of the typology of readers, it is necessary to move to the study of network interactivity.

As a result, dialogues with the vector «reader-author» and «reader-reader» are rare 
phenomenon in the media space. They are displaced by the online comments of readers, which, 
unlike most published letters, preserve the features of the author’s language, so they may not 
always fit into the language norms. However, they have some value for published media, as they 
testify to the readability of the author’s texts and provide feedback.

Key words: dialogue, author, reader, media text, «reader-reader» dialogue.
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У статті порушено проблему смислової підміни вартості слова як домінанти куль-
туротворення, якісного комунікування, смислотворення та потужної інтелектуальної 
одиниці світоглядної парадигми мислення. Зокрема, зауважено, що сучасний інформа-
ційний простір переважно зорієнтований виключно на новинний «порядок денний», за 
яким, з одного боку, інформація сьогодні на сьогодні; з іншого – принцип «only bad news 
are good news», а деонтологічний принцип обов’язку відповідальності за слово і діалого-
місткість софійного слова просто ігноруються. Авторка доводить, що про якість кому-
нікування в суспільстві можемо розмірковувати з огляду на слово, яке завдяки своєму 
семантичному навантаженню є індикатором якості комунікування і духовної зрілості 
суспільства.

Ключові слова: слово, духовність, духовні вартості, духовний діалог, якісне комуні-
кування, спілкування, обов’язок відповідальності.

Постановка проблеми. В епоху ХХІ століття людство як субстанціальна маса 
ідей та інтелекту конгломерується з епохою панування холодного розуму, прила-
дів та апаратів, а людина як cуб’єкт і об’єкт інформаційно-технологічного простору 
втрачає спорідненість із метафізичною сферою своєї екзистенції і здатність по-ново-
му інтерпретувати світ. Для неї життя перетворилося на комплекс незмінних імпе-
ративів та непорушних ідеологічних догм, що позбавляє людину здатності до кре-
ативного опанування даності світу і відкриває простір для маніпулювання самою 
людиною як даністю, що позбавлена здатності критичного світосприйняття, само-
стійного аналізу і прийняття рішень. Одвічні етичні норми та моральні установки 
також випадають з поля зору звичайного обивателя.

Моральна деградація чимраз більше вражає ще здорову частину соціуму.
Чимало засобів масової інформації високу місію – стояти на сторожі слова – та-

кож потрактовують з позицій моральної деградації, а проте, майстерно завуальову-
ють це оманливими щирістю та правдоборством (що особливо уявнилося в процесі 
нинішніх президентських перегонів). Занадто помітними стали смислові підміни, 
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що, власне, й вказує на потребу протидії сучасним інформаційним і пропагандист-
ським технологіям. 

Для того, щоб не виник бар’єр між сучасним реципієнтом та зовнішніми чинни-
ками, які спекулюють свідомістю, консенсусу можна досягнути лише послуговую-
чись моральним підґрунтям, особистим внутрішнім завданням та ідеєю комунікації, 
базовим субстратом якої є мова. Від початку історії людства мова стала основним 
чинником, що відрізнив homo від animalis. Однак зараз спілкування, навіть на мов-
леннєвому рівні, доволі часто супроводжується відчуттям загнаності в глухий кут. 
Тому на перший план виходить проблема мови християнського тексту в світоглядній 
публіцистиці, оскільки вона виступає медіатором між зовнішнім світом та внутріш-
ньо-суб’єктивним світом людини. 

Адже саме через моральну деградацію суспільства, мова втратила свою осно-
вну здатність – впливати на світогляд реципієнтів – і потребує додаткових стимулів 
для регенерації свого первісного призначення – удосконалення духовності людства, 
що може пояснити потребу актуалізації і активації деонтологічних засад в інформа-
ційному і комунікативному полі сучасності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Схожі питання у своїх наукових роботах досліджували такі українські і зару-

біжні вчені: С. Аверінцев, М. Бахтін, М. Бубер, В. Буряк, С. Вовканич, Г.-Г. Гада-
мер, Я. Дашкевич, М. Зубрицька, С. Кримський, Й. Лось, В. Малахов, М. Марино-
вич, І. Ортинський, Дж. Д. Пітерс, Б. Потятиник, Й. Рацінгер, В. Різун, Є. Сверстюк, 
О. Федик, Т.-Л. Фрідман та ін. Зокрема, тему діалогу в сенсі морально-етичного до-
зрівання людини, порушено у працях С. Аверінцева, М. Бахтіна; М. Бубер розглядав 
формування діалогічних векторів у тріаді світ-людина-Бог; Дж. Д. Пітерс зосередив 
увагу на діалогічних моделях «розсіювання» слова, О. Федик дослідила слово як 
духовний адекват світу (дійсності); напругу смислового поля ХХІ сторіччя і роль 
слова як архетипу духовного життя людини спостеріг С. Кримський; про обов’язкове 
перебування у слові розмірковував свого часу Г.-Г. Гадамер; про діалогічну природу 
людини в пастирському ключі говорив також, і неодноразово, Іван Павло ІІ. Майже 
кожен з названих авторів також аналізував біблійні тексти. 

Мета роботи: дослідити потенціал слова як якісного індикатора комунікатив-
ного процесу, спрямованого на діалогічне формування морального типу мислення в 
сучасному духовному дискурсі, яким є не лише спілкування на релігійну тематику, 
але передовсім комунікування на рівні високих моральних принципів

Завдання: 
• осмислити історичні тенденції комунікаційних чинників з проекцією на сучас-

ний медійний простір.
• з’ясувати суть поняття «духовний діалог» в контексті процесів комунікування 

сучасності.
• вивчити феномен змістотворення на принципах деонтичності;

Методологічна основа дослідження.
У дослідженні основними стали порівняльно-історичний метод – для з’ясуван-

ня взаємовпливу різночасового, але багато в чому спільного, трактування слова в 
контексті діалогічної його природи. Також на основі опрацювання відповідної літе-
ратури застосовано методи: історичних аналогій та узагальнень, абстрагування та 
аналізу.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Американський журналіст The 
New York Times і 3-разовий лауреат Пулітцерівської премії Томас Л. Фрідман у своїй 
знаменитій книзі «Світ плаский», окрім того, що зауважив сплощення світу через 
широкі можливості Інтернету, що призвело водночас і до спрощення комунікуван-
ня, в одному з розділів робить висновок про те, що сьогодні ми переживаємо «епо-
ху переривання»: «Ми прийшли від залізної доби до доби промислової, потім до 
інформаційної доби і нарешті увійшли в добу переривання. Сьогодні ми постійно 
перериваємо одне одного (і самих себе) усіма цими миттєвими повідомленнями, 
електронними листами та дзвінками на мобільний телефон […]. Хіба можна думати 
і творити в таких умовах? […] Дехто вже висловлює побоювання, чи не спричинить 
епоха переривання занепаду цивілізації, бо обсяги уваги та зосередження катастро-
фічно меншають і в геть усіх можна буде діагностувати розлад та дефіцит уваги»1. 
А за таких умов, звісно, годі й говорити про якість комунікування. Адже розсіяна 
увага – це передовсім втрата важливих смислових ланок у ланцюгу логічних зв’язків 
і перетворень. Звідси і фрагментарність знань, і спростачення мови, і бідність уяви, і 
втрата здатності до креативного освоєння інформації світу загалом, оскільки інфор-
мація лише задля інформації , інформування і поінформованості всього лише свідо-
місне інформаційне колажування. Адже «те, що розвиток технологій дозволяє нам 
користуватися, творити й діставати дедалі більше інформації, не означає, що наш 
розум здатен усю її засвоїти…, стає дедалі важче розставити пріоритети – відрізнити 
настирливе від справді важливого…»2. Власне, оціночний фактор вибору інформації 
спрацьовує за принципом, який спостеріг іще в античні часи Пліній Молодший, про 
що й написав в одному зі своїх листів: «люди, така вже їхня природа, завжди чимось 
цікавляться: якоюсь голою відомістю купиш навіть тих, хто наставляє вуха усіля-
ким балачкам та побрехенькам»3. 

Вочевидь, ідеться передовсім про своєрідний словесний контур, який може роз-
ширити коло значень культурного концепту твору, а може звузити його до пересіч-
ного побутового смислотворення. А отже непростежуваною стає і якість самої мови. 

Тобто мова тоді інша, простіша, насправді ж спрощена до рівня «назагал зро-
зумілої», якою можна підкупити реципієнта, ласого до чужої таємниці, приміром, 
та й інформативно вона лише розбурхує ниці почуття, а не сприяє духовному вдо-
сконаленню людини. На думку Т. Л. Фрідмана, «тотальне псування мови» це також 
наслідок «доби переривання». Миттєві повідомлення (SMS), мільйони авторських 
(радше, приватних, переважно аматорських) блогів, подкасти, відеоконтент споку-
шають простотою, за якою, може бути інформація конструктивна і деструктивна, 
правдива і неправдива , потрібна і непотрібна, але, потрапляючи в мережу, вона 
миттєво поширюється, так само миттєво змінюється, доповнюється, і ніхто вже не 
зважає на мову чи достовірність, бо така інформація в мережі трансформується у 
додатковий шум, який згодом перестають помічати. У цьому шумі врешті губиться 
і саме слово як інтелектуальна одиниця, губиться його смислотворча потуга, бо й 
смисли тоді дрібніють, коли слово перетворюють лише на інструмент повідомлень 
на рівні щоденного буденного споживання. І «зримість» самого слова як потужного 

1 Фрідман, Т. (2008), Світ плаский! Глобалізований світ у ХХІ столітті, Акта, Харків, с. 524.
2 Там само, с. 525.
3 Пліній Молодший (2018), Вибрані листи; пер. Андрій Содомора, Апріорі, Львів, с. 104
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інтелектуального потенціалу, що сприяє активному співтворенню з реципієнтом, 
блякне, затуманюється. Руйнуються якісні зв’язки між словом та його смислом, що 
призводить до підміни понять. І це тоді, коли якість слова завжди була визначаль-
ним чинником якісного смислотворення. Сьогодні ж простежуємо дещо іншу си-
туацію, якісним індикатором якої також є слово: збайдужіле суспільство потребує 
допомоги в осягненні вартісних орієнтирів, а це свідчить про те, що саме занедбан-
ня практики активного звернення до софійного (Т. Х.) слова призвело до такого 
збайдужіння.

Ми звиклися з думкою, що інформація, яку подають нам сучасні ЗМІ, є прав-
дивою і об’єктивною, але це хибне розуміння інфотворення слова, зорієнтованого 
передовсім не на глибинне проникнення в нього, а на можливість вільного ковзання 
лише поверхнею фактів. «Ніколи ще не було такої жахливої диспропорції між Сло-
вом і словом»4. Сьогодні постала потреба навчитися читати поміж рядків, щоби не 
опинитись у полоні фальшивих слів і не відчужити практику ЗМІ від її аудиторії, 
а навпаки – активізувати її вплив на смислотворчий процес. «Сприймачі завжди 
повинні мати вирішальний вплив на майбутнє засобів соціальної комунікації, адже 
вони своєю волею приймають або відкидають те, що їм запропоновано. Погано 
тільки, що вони часто недбало ставляться до цієї своєї великої відповідальності, 
а здебільшого не мають ані нагоди, ані спроможності, щоб якось заперечити тво-
рцям медіа-програм або розпочати з ними плідний діалог»5. А для цього потрібно 
навчитися правильно розставляти акценти у виборі цінностей і вищих духовних 
вартостей. 

Упродовж століть слово формувало свою справжню суть. Кожен його трак-
тував так, як умів чи вважав за потрібне. А проте тут варто дослухатися до слів 
Сенеки, який стверджував, що життя таке, яка мова. Зрештою, ці думки можна й 
перефразувати і стверджувати, що саме мова така, яке й життя. Але як не змінюй, 
суть залишиться своєрідним підтвердженням того, що слово справді є індикатором 
і потужною основою усього, що творить/створює людина у процесі осмислення чи 
переосмислення засадничих основ життя. Зрештою, пригадаймо Біблійну історію 
творення (Книгу Буття), коли все поставало за словом Божим, і Бог схвалював усе 
створене, бо «воно було дуже добре», св. Іоан також нагадує про силу Божого Слова, 
навіть більше. Він говорить, що Богом було Слово. Людина ж у своїй зарозумілості, 
перечулена здатністю творити – як сам Бог, надміру узалежнила себе від своїх циві-
лізаційних здобутків. 

Відомий український філософ С. Кримський, порівнюючи «антропологічну ка-
тастрофу» ХХ сторіччя, коли «виникла загрозлива колізія між цивілізацією і ек-
зистенцією», та сучасну епоху формування глобальної цивілізації, коли специфіку-
ються глобальні проблеми, говорить, що в нових умовах «цивілізація робить людей 
богами раніше, ніж вони стають гідними статусу людини». Філософ звертає нашу 

4 Лось, Й. (2007), Публіцистика й тенденції розвитку світу: Навч. посібник для вищих навчальних 
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. У 2-х ч.: Ч.1. Видавн. центр Львів. нац. ун-ту імені Івана 
Франка, Львів, с. 274.

5 Церква і соціальна комунікація: Найголовніші документи Католицької Церкви про пресу, радіо, 
телебачення, інтернет та інші медіа (2004), Вид-во Українського Католицького Ун-ту, Львів, 
с. 17.
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увагу на те, що передовсім, за будь-яких обставин, «людина є насамперед істотою, 
що має внутрішній світ, духовність, свою долю та зверненість до вищих цінностей»6.

Якщо так, то людина не може стримувати в собі цю духовну повноту, оскільки є 
створінням діалогічним, тобто покликана ділитися своїм внутрішнім світом, відкри-
вати його для того, щоб у діалогічному зіткненні відкрити для себе і прийняти світ 
іншої людини. Це можна потрактувати як діалогічний момент звільнення і водночас 
взаємозбагачення. Слово ж у цьому діалозі є цілістю, яку генерує людський розум, 
думка. В такому діалозі людина дозріває духовно, піднімається усіма щаблями діа-
логічного пізнання світу (про що автор цієї статті – у своїй монографії7) через заді-
яння до довершеного творчого комунікативного процесу (комунікативної піраміди), 
який засвідчує наш духовний розвиток і на рівні віддзеркалення думок чи продук-
тивної сукупності «атомів» монологів може мати таке схематичне вираження: а) лю-
дина – особа; б) людина – інша людина; в) людина –суспільство; г) людина – Бог. 
В ідеалі таку схему можна вважати моделлю морального вдосконалення людини, 
проекцією її в майбутнє і водночас комунікативним, а передовсім – діалогічним, 
процесом творення особистості. Це орієнтує людину, яка завжди стоїть перед вибо-
ром між своїм осучасненням, вживанням в епоху й вартостями (універсальними), на 
здобуття самоцінності, справжності і так би мовити духовного розширення. 

Маршалл Маклуен ще у 1962 році, характеризуючи «електричну добу», вказав 
на позитивний процес «розширення людини» з огляду на цивілізаційні здобутки 
людства. Ознакою цього розширення він вважав той факт, що «ми дедалі частіше пе-
реносимо увагу зі змісту повідомлення на вивчення тотального ефекту», адже ефект, 
на його думку, «містить в собі всю ситуацію цілком, а не просто якийсь один рівень 
руху інформації»8. Щоправда така цілість свідчить радше про резонування інфор-
мації як ефекту від її багатозначного смислового тлумачення, що, звісно, може під-
силити діалогічність герменевтичних інтеракцій, але не дасть діалогу розвинутися 
власне у царині змістотворення, залишаючи співбесідникам лише поле для пустих 
розмов. І якщо людина може стати заручником медіа продукту, то заручником смис-
лотворчого діалогу стати набагато важче.

Не випадково Андрій Содомора, відомий знавець творчості античних авторів, 
заакцентував: «Не здобутки техніки, а вага Слова в суспільстві визначає міру його 
цивілізованості»9. І навчити викристалізовувати цілюще слово з того набору запро-
грамованих фраз, які нас зомбують до сліпого наслідування нав’язливих стереоти-

6 Кримський, С. (2003), Заклики духовності ХХІ століття: [З циклу щоріч. пам’ят. лекцій ім. 
А. Оленської-Петришин, 2002 р.], Вид. дім «КМ Академія», Київ, с. 5.

7 Хоменко, Т. (2008), Проповідництво і сучасна публіцистика, ПАІС, Львів, 136 с. (Про це також 
у 2000 році писала О. Федик у книзі «Мова як духовний адекват світу (дійсності)» (Львів, 
Місіонер, 300 с.). Самооцінити свої вчинки і думки, проникнути у власну сутність, відкрити 
для себе гармонію світу, можна, на думку О. Федик, лише визнаючи високе призначення слова. 
О. Федик вважала, що, відчуваючи і розуміючи вартість мови, людина стає духовно багатшою, а 
отже побільшує свій простір духовності, продовжує його в часі і підтримує поліфункціональне 
здійснення мовних актів). 

8 Маклуен, М. (2003), Понимание медиа: Внешние расширения человека /e-reading.club. URL: 
https://www.e-reading.life/book.php?book=102820

9 Содомора, А. (2000), «Не здобутки техніки, а вага Слова в суспільстві визначає міру його циві-
лізованості», День, с. 18.

https://www.e-reading.life/book.php?book=102820
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пів, як не парадоксально, мають ті, хто опанував слово – художнє, публіцистичне, а 
чи медійне.

Тут може спрацювати «закон про незнищеннiсть духової енергії»10 слова, як 
про це Є. Сверстюк, який у слові намагається не просто відобразити світ, перелічив-
ши факти, не просто вказати на проблему чи вихід із неї, а, передусім, накреслити 
людям дорогу до Бога, яка обов’язково пролягає через правду та істину. Окрім того, 
Є. Сверстюк стверджує, що саме у творчості також криється глибоке джерело лю-
бові, яку туди заклав її автор ще десятки, а то й сотні років тому. Бо й «Шевченка 
люблять не інакше, як у відповідь на його велику любов, нечувану силу любови і 
доброти»11. Любов у відповідь, це, власне, вже початок діалогу, який акцентує увагу 
на діалогічності людського життя, а полягає ця діалогічність в налаштованості на ді-
алог, в очікуванні діалогу, готовності до діалогу та в своєрідному вичікуванні слуш-
ної нагоди вступити в діалог. Адже в діалозі людина доростає до важливого для неї 
розуміння того, ким вона є в цьому житті. Що як не слово передовсім допомагає їй 
це зрозуміти? І сьогодні, коли нашому «зовнішньому розширенню» сприяє, а навіть 
спонукає до нього, бажання бути поінформованим, то варто подбати і про приватну 
інформаційну безпеку, щоб убезпечитись від маніпулювання нашою цікавістю. А в 
світі зловорожості не випадково навіть нові терміни в журналістикознавчому обігу 
підкреслюють те, як далеко в творчості ми відійшли від обов’язку відповідально-
сті за слово, того деонтологічного принципу, який вберігає не від «кризовості» в 
комунікації, «мови ворожнечі» та інших сучасних і вже, на жаль, усталених штам-
пів, а від того, що насправді вони окреслюють. Спираючись на цю думку, можна 
припустити, що справжній талант – це вміння будь-якого автора закласти у свій 
твір насамперед любов як своєрідне послання читачам, глядачам чи слухачам. Тоб-
то, пишучи з любов’ю, автор мусить любити тих, кому адресує свої твори, і вчити 
їх любові. Актуальним, резонансним є лише той твір, автор якого, окрім негараздів 
і нещасть, бачить не лише їхніх призвідників, не фотографічно відтворює подію, 
але й щиро намагається (справді прагне) допомогти, розрадити, підтримати тих, хто 
потерпає від свавілля і несправедливості, і робить це не для піару і без пафосного на-
бору сльозливих штампів. Це перетворює монологічний пафос на цілісний животре-
петний духовний діалог з аудиторією, в якому співіснують всі учасники, в якому усі 
іншості мають ціннісну вагу, є самоцінними і цікавими та потрібними одне одному.

Але треба розуміти ще й те, що в цьому діалозі кожен «інший» – це й світ ін-
шості, який є реальністю, що її формують соціальні інститути, досвід спілкування, 
читання, а також ЗМІ, з усіма сучасними можливостями формування думки та ма-
ніпуляцією свідомістю. У передмові до збірки поезій італійського поета К. Калабро 
О. Пахльовська докладно аналізує поезію цього непересічного митця, але водночас 
через герменевтику самого поетичного тексту розширює горизонти нашого розумін-
ня логічного і дуже плідного союзу любові і слова, а також трансформації цієї спілки 
сьогодні у трагедію «остаточного слова», яка розгортається на тлі містерії сучасного 
життя, відірваного від справжньої любові як благодаті Божої і від Слова як Божої 

10 Сверстюк, Є. (1999), «Іван Котляревський сміється», На святі надій. Вибране, URL: http://
ukrlife.org/main/sverstuk/kotlar.htm

11 Сверстюк, Є. (2004) «Любов, яку ми успадкували» , На хвилях «Свободи. Короткі есеї, ВМА 
«Терен», Луцьк, с. 51.

http://ukrlife.org/main/sverstuk/kotlar.htm
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даності, коли відбувається «боротьба з девальвацією любові і слова, двох універ-
сальних стихій людського буття. В добу, коли все стає подібним до instant-істини – 
«швидкорозчинної» істини, коли можна навіть шекспірівське «бути чи не бути» «to 
be or not to be» написати на мобільнику як «2 be or not 2 be»12. Оце світоглядне ва-
гання, і спрощення (умовність) слова знецінюють його пасіонарність. Але ж знаємо, 
що енергію слова розуміли віддавна. Найвідомішим, сьогодні – хрестоматійним, є 
наказ Володимира Мономаха: «Не лютувати словом». А найбільшої , мабуть, смис-
лової ваги надав слову Т. Шевченко. У його поезії воно «добре», «святеє», «Боже», 
«щире», «ласкаве», «розумне», «тихе», «тихо-сумне», «богобоязливе», «великеє», 
«веселеє», «слово правди і любови», «лихе», «найкращеє», «мудре», «голос» – як 
синонім до «слова» у діаді «verbum» / «vox» і як сама дія. Наприклад, ця духовна 
енергія-дія слова буквально унаочнюється в Шевченкових, генеруючи цю енергію, 
формулах: «Я на сторожі коло них поставлю слово»; «Щоб слово пламенем взялось»; 
«І на Україні святилось / Те слово, Божеє кадило, / Кадило істини. Амінь»; «І тихим, 
добрим, кротким словом / Благовістив їм слово нове, / Любов, і кротость, і добро»; 
«Німим отверзуться уста / Прорветься слово, як вода»; «Орю / Свій переліг – убогу 
ниву! / Та сію слово. Добрі жнива / Колись-то будуть»; «Своїм святим огненним сло-
вом / Ти дух святий свій пронесла»13 та ін. 

Услід за Шевченком і Франко у поезії «Якби ти знав як много важить слово…» у 
дихотомічному співставленні показує нам слова- індикатори нашої людяності (Одно 
сердечне, теплеє слівце! / Глибокі рани серця як чудово / Вигоює – якби ти знав оце! 
/ Ти, певно б, поуз болю і розпуки, / Заціпивши уста, безмовно не минав, / Ти сіяв 
би слова потіхи і принуки, / Мов теплий дощ на спраглі ниви й луки) та егоїстичної 
безвідповідальної експлуатації слова (Якби ти знав, які глибокі чинить рани / Одно 
сердите, згірднеє слівце, / Як чисті душі кривить, і поганить, / І троїть на весь 
вік…). 

У бажанні збагнути слово як духовну силу, що дає змогу людині реалізувати 
себе у творчому осягненні світу, і Шевченко, і Франко усвідомили слово як потугу, 
яку людина має скеровувати на вдосконалення світу задля збереження світу і себе 
у ньому. Але й наодинці зі світом людина не зможе зреалізуватись, їй потрібно про-
говорити свої ідеї, звіритись комусь, бо тільки із зіткнення ідей вимовлених, народ-
жується врешті істина, бо в діалозі ми відкриваємося один до одного. Ще античні 
хотіли почути людину, щоб її побачити, вочевидь, очима серця.

Результати і перспективи подальших досліджень. Перспективи наукової роз-
відки такої теми полягають у двоцентровості дослідження: через призму досвіду 
словорозуміння минулого ми екстраполюємо проблему на процес сучасного розу-
міння ваги слова в комунікативному процесі; на прикладі творчості видатних персо-
налій світової та української культури відстежуємо вплив слова на формотворення 
духовного простору людства (в глобальному сенсі) і національного духовного кому-
нікативного простору (з огляду на діалогічну природу самої людини, яка готова до 

12 Пахльовська, О. (2009), «Поезія – «прихована маса Всесвіту» : передм. до кн. Калабро, К. Я не 
скажу тобі, що це любов, Літопис, Львів, с. 27, 38.

13 Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка (2001), University of Alberta. – New York: 
Shevchenko Scientific Societi; Edmonton; Toronto : Canadian inst. of Ukrain. studies press, Т. 1, 774 с. 
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людинотворення в широкому розумінні цього явища, починаючи від аутокомуніку-
вання до виходу на інтелектуальний полілог через діалогічне пізнання істини).

Висновки.
У комунікативному простір сучасності сьогодні гостро відчувається дефіцит 

аксіологічного наповнення мови, що зумовлено перевиробництвом інформації, яка 
не завжди сприяє духовному росту людини. Через смислову підміну вартості сло-
ва як інтелектуальної потуги світоглядності мислення деформується парадигма 
морально-етичного дозрівання людини і діалогічні рівні світоосягнення. Діалог, в 
якому народжується істина, втрачає свої інтелектуальні позиції. Натомість світова 
балаканина, щодо якої застерігали біблійні автори, міцніше утверджується в світі 
інформації, тому критичне мислення не визріває серед постійної навали інформа-
ційного негативізму, а осмислення цієї проблеми в «добу переривання» сприяє лише 
«зовнішньому розширенню» людини, яка наповнюється інформацією, що не завж-
ди є знанням. Духовне ж «розширення» здійснюється в інтерактивному практику-
ванні засвоєння тих філософських істин, які якісно наснажують мову комунікатив-
них актів, починаючи від приватного діалогу, і доходять до діалогу, скерованого в 
майбутнє, індикатором цивілізованості, якості якого, власне, як колись і тепер, буде 
пасіонарна напруга Слова і деонтологічний принцип обов’язку відповідальності за 
втручання в його смислове поле.
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A WORD AS AN INDICATOR OF COMMUNICATION  
IN THE SPIRITUAL DIALOGUE: DEONTOLOGICAL ASPECT

Tetiana Khomenko
Ivan Franko National University of Lviv,

Generala Chuprynky Str. 49, 79044, Lviv, Ukraine
e-mail: homenko.tet@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-2917-3469

The article deals with the problem of contextual change of meaning of the Word as 
dominant in the cultural building, quality of communication, building of meaning and serious 
intellectual unit of world’s paradigmatic thinking. It has been noted in particular that modern 
informational space is oriented at the newest “daily shedule”, according to which, on the one 
side, the information is delivered today for today; and on the other side, the principle “only 
bad news are good news” is being used. Deontological principle of the responsibility for the 
dialogical content of the sophisticated word is being ignored on the regular basis.

Moral degradation more and more invades the healthy part of the society. 
In today’s world human targets are changed, pragmatism displaces spirituality.
The variety of media sources completes their mission to secure the truth of the word, 

and this mission is often being interpreted from the position of moral degradation. Meanwhile, 
this position is being covered by fictitious truth and generosity (the evidence to this was well 
represented at recent elections). The changes to the word content became really evident. This fact 
points at the need for reaction against modern informational and propagandistic technologies. 
This reaction relies in the need for returning the real truth to the word in order to prevent future 
manipulations.

Informational space can be defined as completed with factual data, in comparison to the 
communicative one, which is filled with interpretation. Interpretation requires constant check-
ups, which are strengthened by constructive dialogue.

Key words: word, spirituality, moral values, dialogue, qualitative communication, 
responsibility.
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У статті з’ясовано особливості концептосфери сучасної періодики для жінок і чо-
ловіків. Проблема гендерної концептосфери розглядається у векторі психолінгвістично-
го аспекту, адже презентує результати контент-аналітичного дослідження обраних для 
вивчення журналів в психологічному і лінгвістичному розрізі. Проведене дослідження 
дало змогу визначити, які тлумачення концептів «жінка» та «чоловік» можна виявити на 
сторінках сучасної гендерно маркованої періодики і в такий спосіб детально проаналізу-
вати гендерну концептосферу через призму видових характеристик концептів.

Визначено особливості вживання гендерних концептів у сучасній періодиці для 
жінок та чоловіків. Виявлено найчастіше вживані похідні цих макроконцептів, тобто 
їхні мікроконцепти, та детально їх проаналізовано. З’ясовано, що видання для жінок та 
чоловіків насичені різноманітними гендерними концептами, які вживаються у різних 
контекстах.

Модель гендерних взаємин у засобах масової інформації відображено переважно у 
стереотипних образах чоловіка та жінки. Аналіз гендерних ролей жінки та чоловіка дає 
змогу глибше зрозуміти концепти «жінка», «чоловік», їхні різновиди – «мати», «дружи-
на», «дочка», «батько», «син» тощо.

Гендерні стереотипи, які реалізовані в концептах-мінімумах та максимумах, ви-
користовуються в різних сферах життєдіяльності – в тому числі сферах діяльності, які 
ніби не пов’язані з проблемами взаємин між статями – тому, що індивід легко ідентифі-
кує стать; стереотипні уявлення про чоловіків та жінок співвідносні з його особистим 
досвідом, а взаємини між статями сприймаються як найбільш очевидні, а відповідно, 
легітимні.

Загалом аналіз концептів-максимумів та концептів-мінімумів гендерного значення 
та їхніх характеристик здійснено в контексті гендерних стереотипів, які сформовані та 
функціонують у соціумі, систематизуючи реально існуючі репрезентації.

Ключові слова: гендер, концепт, концептосфера, контент-аналіз, психолінгвістика, 
аспект.
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Постановка проблеми. Актуальність теми наукової статті зумовлена процеса-
ми пошуку нових концепцій та застосуванням нових підходів до вивчення гендерної 
концептосфери сучасної періодики для жінок і чоловіків в Україні. Вивчення ген-
дерної концептосфери є актуальним, оскільки дозволяє виявити нові тенденції та 
ознаки сучасних гендерних образів. Враховуючи особливі риси гендерно маркованої 
періодики загалом та практичну відсутність комплексних наукових досліджень ген-
дерної концептосфери зокрема, виникає потреба доповнення українського журналіс-
тикознавства саме цією темою.

Мета роботи полягає у з’ясуванні гендерної концептосфери у площині дослі-
дження сучасної періодики для жінок і чоловіків 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: з’ясувати рі-
вень наукового вивчення гендерної концептосфери в Україні; виявити особливості 
гендерного контенту та здійснити порівняльний аналіз сучасної періодики для жі-
нок; виявити особливості гендерного наповнення та здійснити порівняльний аналіз 
сучасної періодики для чоловіків; розкрити питання гендерних ролей і стереотипів 
у досліджуваних виданнях; визначити особливості використання гендерних кон-
цептів на сторінках сучасної гендерно маркованої періодики; висвітлити на основі 
гендерних концептів багатогранність гендерних образів у сучасній періодиці для 
жінок та чоловіків.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню концептосфери присвя-
чено небагато робіт. Найґрунтовнішою є докторська дисертація Л. Василик «Сучас-
на світоглядна публіцистика літературно-художніх видань у контексті історії укра-
їнської журналістики: концептосфера національної ідентичності». Захищено такі 
кандидатські дисертації із соціальних комунікацій, які стосуються вивчення кон-
цептів та концептуальних особливостей, зокрема праця М. Масімової «Концепція 
людини та світу в публіцистиці і художній творчості Умберто Еко», Н. Желіховської 
«Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 
80-х років ХХ століття». Щодо вивчення гендерних особливостей, то визначення 
гендеру в українській пресі досліджували Н. Остапенко, Н. Сидоренко, М. Скорик, 
В. Слінчук, Т. Старченко, Л. Ставицька, О. Сушкова, О. Пода, Я. Пузиренко, Л. Та-
ран, О. Тараненко. Гендерні проблеми порушували у своїх наукових працях і ру-
систи О. Дудоладова, О. Горошко, Л. Компанцева, О. Семиколєнова, Л. Синельнико-
ва, К. Піщикова.

Ця наукова стаття є кроком у висвітленні гендерної концептосфери сучасної 
періодики для жінок і чоловіків в Україні як невід’ємної складової українського су-
спільства.

Методологічна основа дослідження. У статті реалізовано комбінацію конкрет-
но-історичного, структурно-типологічного, системно-функціонального методів. За-
стосовуються описовий та порівняльний методи, метод типологізації, моделювання. 
У статті також використаний метод контент-аналізу для вивчення гендерного кон-
тенту сучасних гендерно маркованих журналів. Саме він дав змогу кількісно визна-
чити та дослідити особливості гендерної концептосфери на сторінках періодики для 
жінок і чоловіків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Концептуальне сприйняття й тлу-
мачення гендерного поняття «жінка», що висвітлюються на сторінках сучасної ген-
дерно маркованої преси в Україні, потребує окреслення поліфункціональності ген-
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дерних інтерпретацій, осягнення метафоричного сприйняття цього образу та його 
ролі й призначення в суспільстві. 

Цікаво детальніше дослідити гендерну концептосферу через призму видових 
характеристик концептів. Усі концепти умовно можна поділити на макро- та мікро-
концепти або ж, іншими словами, на концепти-максимуми та концепти-мінімуми. 
Каркас гендерної концептосфери становлять два концепти, на котрих сконцентрова-
но гендерні відносини в суспільстві – «чоловік» та «жінка», які позначаємо як макро-
концепти або концепти-максимуми (Чухим, 2001).

Концепт, концептосфера включають гендерні ознаки, що уможливлює гендер-
ний підхід для дослідження гендерного контенту сучасної періодики для жінок та 
чоловіків. Концептуальний аналіз сучасних гендерно маркованих видань у межах 
гендерної концептосфери дає змогу виявити й співвіднести метагендерні та гендерні 
концепти, що фігурують у суспільстві. 

Дослідниця Л. Василик характеризує концепт-максимум як повне володіння 
значенням слова, що притаманне звичайному носію мови, якому реалія відома в 
усьому її обсязі. Такий концепт містить енциклопедичну інформацію, що розширює 
концепт-максимум за рахунок додаткових знань про об’єкт. Натомість концепт-міні-
мум означає неповне володіння значенням слова, що притаманне звичайному носію 
мови, якому відома сама реалія, але вона є начебто периферійною для його життєвої 
практики1.

Макроконцепт «жінка» умовно можна поділити на основні, тобто найчастіше 
вживанні у досліджуваних журналах мікроконцепти, а саме такі: кохана, коханка, 
мати, подруга, свекруха / теща, суперниця (див. табл. 1).

(Таблиця 1)
Макроконцепт «жінка» та його похідні мікроконцепти

Мікроконцепти Кількість згадувань у виданнях (%)
Кохана 26
Коханка 23
Подруга 14
Суперниця 12
Мама 11
Свекруха/теща 9
Інші 6

Кохана – цей мікроконцепт, безумовно, вживається в контексті «чоловік/жінка» 
і відображає ставлення чоловіка до жінки, хлопця до дівчини. Мікроконцепт «коха-
на» в усіх випадках вживання позитивно забарвлений і характеризує жінку з най-
кращих її сторін «Щаслива жінка – кохана жінка» . Цей концепт відображає жінку, 
яка купається у любові та ласці чоловіка, для якої нічого не шкода «Все біля твоїх 
ніг, кохана моя, і я також». Часто концепт «кохана» замінюється такими синонімами: 
люба, мила, дорога, єдина. А також часто порівнюється з такими тваринами та пта-
хами: кішка, зайчик, ластівка, лебідка.

Коханка – цей мікроконцепт вживається в негативному висвітленні, найчасті-
ше – у тріаді «дружина – чоловік – коханка». І передовсім коханка порівнюється з 

1 Василик, Л. (2010), Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань… 
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такими тваринами: змія, гадюка, ящірка, жаба, а ці всі земноводні в порівняні ха-
рактеризують жінку як підступну, підлу, хитру людину: «Змія на короткому ціпку»; 
«Подруга – гадюка, а чоловік – хамелеон».

Подруга – цей мікроконцепт висвітлюється і в позитивному, і в негативному 
забарвленні. По-перше, подруга – це вірна людина, готова завжди підставити своє 
плече, вислухати і дати пораду: «Подруга в біді не залишить». По-друге, концепт 
«подруга» змальовується на сторінках досліджуваних видань у контексті «псевдо 
подруги», яка готова дружити задля якоїсь мети, не завжди доброї: «Змія в овечій 
шкурі». Іноді ця псевдоподруга має на меті чоловіка, але не свого, а подруги. В тако-
му випадку подруга виступає в образі суперниці. 

Суперниця – це один з найбільш вживаних у досліджуваній періодиці макро-
концепт. І звісно, концепт «суперниця» вживається у гендерному співвідношенні 
«жінка – чоловік – жінка», де чоловік виступає у ролі головного призу, а дві жінки 
люто воюють за нього: «У кого буде супер-приз»; «Дві жінки та один чоловік».

Мама – цей мікроконцепт є одним з найбільш вживаних на сторінках дослі-
джуваних видань, частіше – у журналах для жінок. Концепт «мама» вживається у 
позитивному (більше) та негативному (менше) смисловому навантаженні. У позитив-
ному контексті мама – це, насамперед, турботлива, добра, ласкава, яка все розуміє і 
прощає, близька людина: «Моя мама – найкраща подруга»; «З мамою не страшно в 
космос…». В негативному контексті концепт «мама» вживається доволі рідко, але у 
кількох журналах знайдено матеріали, в яких йдеться про маму так звану «зозулю», 
тобто біологічну маму, яка залишає свою дитину заради інших справ чи інтересів: 
«Зозуля кинула й полинула»; «Кар’єра згубила її, як маму». В негативному контек-
сті «мама – зозуля» відображається тема абортів: «Вбивство заради мети». Отож, 
досліджуваний концепт «мама» має кардинально різні смислові навантаження. Але 
все-таки частіше концепт «мама» зображає світлий, чистий, прекрасний образ мате-
рі. Мама у періодиці для жінок і чоловіків часто порівнюється з берегинею та захис-
ницею.

Свекруха/теща – ця групова категорія мікроконцептів є однією з найчастіше 
вживаних у досліджуваній періодиці для жінок та чоловіків. Спочатку розглянемо 
мікроконцепт «свекруха» – цей мікроконцепт не завжди вживається у позитивному 
контексті. Свекруха – мати чоловіка, яку часто зображають аж занадто всезнаючою 
і з постійним бажанням допомогти своєму синові та його сім’ї, і в такий спосіб втру-
титись у життя молодої сім’ї, що не завжди допомагає, а навпаки через надмірну 
настирність шкодить. А ще перетворює свого сина на так званого «мамусиного си-
ночка»: «Мій чоловік – мамусин синочок»; «Свекруха зруйнувала нашу сім’ю». У 
позитивному контексті свекруха зображається як подруга. Цей образ, безумовно, по-
зитивний і допомагає читачкам знайти спільну мову й навіть здружитись зі свекру-
хою, якщо є деякі проблеми: «Свекруха: ворог чи подруга». Мікроконцепт «теща» 
часто вживається в комічному смисловому навантаженні, а тому часто є більше по-
зитивним, аніж негативним. Цей концепт актуальний у виданнях і для жінок, і для 
чоловіків: «У тещі все під прицілом»; «У тещі під каблуком».

Для дослідження гендерної концептосфери виявлено основні гендерні концеп-
ти та їхні похідні, а також співвідношення між ними. З’ясовано, що гендерні кон-
цепти співіснують в тісній взаємодії між собою, тобто концепт «жінка» знаходить 
своє відображення у концепті «чоловік». Це висвітлено у такому категоріальному 
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співвідношенні, як: «жінка – чоловік», яке своєю чергою поділяється на різні кате-
горії: «дружина – чоловік», «мати – дитина» («мати – донька», «мати – син»), «жін-
ка – свекруха», «дівчина – хлопець», «подруга – друг», «начальниця – підлеглий», 
«підлегла – бос». І ці взаємозв’язки у досліджуваних виданнях можуть вживатись з 
різним смисловим навантаженням, тобто у різних контекстах, як у позитивних, так 
і в негативних, а отже – виконувати різні міжособистісні функції, та інколи й соці-
альні ролі. Тобто, гендерно маркована періодика не обмежується висвітленням лише 
позитивного образу жінки.

У досліджуваних виданнях макроконцепт «чоловік» відображається у таких 
найчастіше вживаних мікроконцептах: коханий, батько, незнайомець, начальник, 
син, друг (див. табл. 2). 

(Таблиця 2)
Макроконцепт «чоловік» та його похідні мікроконцепти

Мікроконцепти Кількість згадувань у виданнях (%)
Коханий 30
Батько 21
Незнайомець 17
Начальник 12
Син 10
Друг 7
Інші 4

Детальніше розглянемо ці концепти:
Коханий – цей мікроконцепт має і позитивне, і негативне забарвлення, тож, від-

повідно, вживається у гендерному концептуальному відношенні «чоловік – жінка». 
Концепт «коханий», звісно, частіше вживається у позитивному контексті. Йому при-
таманні такі риси, як ніжність, ласка, щедрість, турбота: «Коханий готовий на все»; 
«Коханий подарував зірку…». Але трапляються випадки, коли концепт «коханий» 
вживається у негативному контексті, а саме: «коханий / зрадник», «коханий / ску-
пість», «коханий / робота» – «Зрада стерла нашу сім’ю»; «Мій коханий – скнара»; 
«Робота номер 1, а я…» Концепт «коханий» стосовно роботи вживається не тільки у 
негативному відображенні, тому що займає забагато часу, – більше, ніж жінка, але й 
у позитивному забарвленні – коли робота приносить великі прибутки і задоволення: 
«Мій коханий трудоголік з товстим гаманцем»; «Його робота – мої гроші».

Батько – цей мікроконцепт виокремлюємо як найчастіше вживаний у досліджу-
ваних виданнях у співвідношенні «батько та дитина», тобто батько спільної з жін-
кою дитини. Цей мікроконцепт знаходить відображення у позитивному контексті, 
в цьому випадку образу батька притаманні такі риси, як: турбота, допомога, увага, 
щирість – «Наш татко – найкращий у світі»; «Батьківська увага безцінна для дити-
ни». Також концепт «батько» знаходить відображення й у негативному висвітленні: 
«Батько – зрадник»; «Він (батько) залишив нас, коли я ще говорити не вміла».

Незнайомець – цей мікроконцепт використовується у найбільш вживаному від-
ношенні (у нашому дослідженні категорії) «жінка та чоловік» і висвітлюється пере-
важно у позитивному забарвленні: «Незнайомець із моїх снів»; «Незнайомець пода-
рував 101 троянду». Цей концепт на сторінках досліджуваних видань (частіше для 
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жінок) виключно позитивний і замінюється таким синонімом, як чарівник – «Впер-
ше побачила чарівника на своєму порозі».

Начальник – цей мікроконцепт часто замінюється такими синонімами: бос, 
шеф, іноді старший колега – «Так, бос, я уважно слухаю». Цей мікроконцепт, безу-
мовно, має і позитивне, і негативне відображення. У позитивному забарвленні кон-
цепт «начальник» вживається в контексті щедрого роботодавця: «На свою заробітну 
платню можу собі дозволити багато…» А у негативному – як суворого, владного, усе 
і всіх контролюючого тирана: «Начальник-тиран – мій страх». Варто зауважити, що 
мікроконцепт «тиран» не є одним із найбільш вживаних у досліджуваній періодиці 
для жінок і чоловіків, але попри це іноді вживається у контексті «жінка та чоловік», 
тобто чоловік, часто законний чоловік, який дозволяє собі погане, зневажливе, зле 
ставлення до своєї дружини: «Мій законний чоловік – справжній тиран»; «Деспот 
в домі». Відповідно, мікроконцепт «тиран» знаходить своє відображення у такому 
синонімі, як деспот. Мікроконцепт «законний чоловік», згадуваний вище у негатив-
ному контексті, ми не виділяємо в окрему групу найчастіше вживаних мікрокон-
цептів, адже відносимо його до групи мікроконцепту «коханий», який раніше вже 
розглядали. 

Син – цей мікроконцепт найчастіше вживається також у відношенні «жінка 
та чоловік», але концепт «жінка» своєю чергою у мікроконцепті «мати», тобто у 
ставленні сина до матері: «Мама – любов на все життя». А також цей мікроконцепт 
вживається у гендерному співвідношенні «мати – син – кохана», зазвичай у цьому 
випадку має частіше негативне, ніж позитивне забарвлення, адже концепт «чоловік» 
вживається у значенні «мамусин синочок» «На жаль, він виявився справжнісіньким 
мамусиним синочком».

Друг – цей мікроконцепт є одним із найчастіше згадуваних у досліджуваній 
періодиці і вживається у гендерних відношеннях «чоловік/жінка», «чоловік/чоло-
вік»: «Мій друг – мій антибіотик» – у стосунках «чоловік/жінка», чоловік виступає у 
метафоричній ролі міцного, сильного плеча, такої собі подружки у чоловічому тілі: 
«Сильна у мене подруга – 100 кг і додому донести може, якщо треба…». А у стосун-
ках «чоловік/чоловік» мікроконцепт «друг» – це насамперед сильний духом та міц-
ний тілом чоловік, готовий завжди допомогти чи скласти компанію у тренажерній 
залі, а може й за кухлем пива: «Друг у біді не залишить»; «Справжній друг – залізо; 
«По пиву і про головне».

Макроконцепт «жінка» умовно можна поділити на основні, тобто найчастіше 
вживанні у досліджуваних журналах мікроконцепти, а саме такі: кохана (26%), ко-
ханка (23%), подруга (14%), суперниця (12%), мати (11%), свекруха/теща (9%), інші 
(6%). Найповніше цей концепт виявляється у співвідношеннях І. – жінка та чоловік 
(30%), ІІ. – жінка і соціум (24%), ІІІ. – жінка й духовність (20%), IV. – жінка та сім’я 
(14%), V. – жінка й краса (12%).

У досліджуваних виданнях макроконцепт «чоловік» відображається у таких 
найчастіше вживаних мікроконцептах: коханий (30%), батько (21%), незнайомець 
(17%), начальник (12%), син (10%), друг (7%), інші (4%). Детально розглянуто кон-
цепт «чоловік» у різних взаємодіях (співвідношеннях), а тому виділимо основні най-
частіше вживані у досліджуваній періодиці відношення (категорії): «чоловік – кар’є-
ра» (28%), «чоловік і спорт» (23%), «чоловік і жінка» (19%), «чоловік і духовність» 
(16%), «чоловік і сім’я» (14%). 
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Результати і перспективи подальших досліджень. Отож, висвітлення гендер-
ного концепту «чоловік», як і концепту «жінка», на сторінках видань для чоловіків 
та жінок відрізняється. Наприклад, у жіночих виданнях чоловіка найперше опису-
ють у стосунках з жінками, лише потім – як професіонала своєї справи, майже не 
приділяється увага зовнішності чоловіка. Тобто внутрішня суть чоловіка має важ-
ливе значення для жінки (за матеріалами журналів). Що ж до концепту «чоловік» 
на сторінках видань для чоловіків, то саме зовнішності присвячена чимала частина 
публікацій. Також важливим для чоловіків є правильне харчування, кар’єрний роз-
виток, успішність, статус у суспільстві. А висвітлення гендерного концепту «жінка» 
в гендерно маркованій періодиці підтверджує думку про те, що більшість сучасних 
жінок намагаються виявити себе і в роботі, і в стосунках з чоловіками, виконуючи 
різні соціальні ролі. Вони поєднують професійну та сімейну сферу життєдіяльності. 
Важливим є духовний розвиток жінки як цілеспрямованої особистості, яка намага-
ється підтримувати форму та стежити за своєю зовнішністю. Образ всебічно розви-
неної жінки – головний на сторінках сучасних періодичних видань для жінок, що 
засвідчує аналіз їхнього контенту. Варто зауважити, що у журналах для чоловіків 
концепт «жінка» є не менш важливим, і реалізується він у контексті «чоловік – жін-
ка», а саме в аспекті роботи, захоплень, відпочинку, стосунків. Концепти «жінка» та 
«чоловік» співіснують в тісній єдності «чоловік – жінка». Стосунки з протилежною 
статтю є актуальною темою видань і для жінок, і для чоловіків.

Висновок. В основі гендерної концептосфери функціонують базові гендерні 
макроконцепти «жінка» й «чоловік», які вживаються у досліджуваній періодиці в 
різних співвідношеннях, залежно від того, які ролі виконують жінка чи чоловік у 
суспільстві. І саме від виваженості, вдумливості, відповідального добору гендер-
них характеристик, що подає гендерно маркована періодика, залежить формування 
сучасних та майбутніх гендерних образів, популяризація уявлення про ідеальних 
жінок і чоловіків, їхні потреби, можливості, обов’язки у сім’ї, на роботі, й загалом у 
всіх сферах життєдіяльності, а отже формується духовна і психологічна складова су-
спільства. Саме журнали для чоловіків підтримують теорію гендерної чоловічої ролі. 
А жіночі часописи, навпаки, демонструють, що представниці жіночої статі прагнуть 
бачити чоловіка більш ніжним, емоційним, спонтанним, здатним на непередбачува-
ні вчинки, що не відповідає теорії гендерної чоловічої ролі, яку розробили Томпсон і 
Плек. Спільне для обох типів видань те, що гендерні концепти не є відокремленими: 
концепт «чоловік» згадується в контексті «чоловік – жінка», в контексті їхніх взає-
мин у різних аспектах життя. Отож, з’ясовано рівень наукового вивчення гендерної 
концептосфери, зокрема те, що концепт є багатовимірним, репрезентованим у мові 
комплексом, якому притаманна певна етнокультурна специфіка. 
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The article reveals the features of the contemporary periodicals conceptual sphere for 
women and men (based on examples from magazines of all-Ukrainian and regional purposes. 
The study made it possible to determine which interpretations of the concepts of «woman» 
and «man» can be found on the pages of modern gender-labeled periodicals, and thus analyze 
in detail the gender conceptual sphere through the prism of the specific characteristics of the 
concepts.

The features of the use of gender concepts in modern periodicals for women and men were 
determined. The most frequently used derivatives of these macroconcepts were identified and 
analyzed in detail. It has been found that publications for women and men are full of various 
gender concepts that are used in different contexts.

In general, the analysis of the concept-maximums and concept-minimums of gender and 
their characteristics is carried out in the context of gender stereotypes that have been formed 
and function in the society, systematizing the actual presentations.

The study of the gender concept is relevant because it reveals new trends and features of 
modern gender images. Taking into account the special features of gender-labeled periodicals 
in general and the practical absence of comprehensive scientific studies of the gender concept in 
particular, there is a need to supplement Ukrainian science with this topic.

Gender psychology, which is served by methods of various sciences, primarily 
sociological, pedagogical, linguistic, psychological, socio-psychological. Let us pay attention 
to linguistic and psycholinguistic methods in gender studies. Linguistic methods complement 
intelligence research tasks, associated with speech, word and text. Psycholinguistic methods 
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used in gender psychology (semantic differential, semantic integral, semantic analysis of words 
and texts), aimed at studying speech messages, specific mechanisms of origin and perception, 
functions of speech activity in society, studying the relationship between speech messages and 
gender properties participants in the communication, to analyze the linguistic development in 
connection with the general development of the individual.

Nowhere in gender practice there is the whole arsenal of psychological methods that 
allow you to explore psychological peculiarities of a person like observation, experiments, 
questionnaires, interviews, testing, modeling, etc.

The methods of psychological self-diagnostics include: the gender aspect of the own socio-
psychological portrait, a gender biography as a variant of the biographical method, aimed at the 
reconstruction of individual social experience. In the process of writing a gender autobiography, 
a person can understand the characteristics of his gender identity, as well as ways and means of 
their formation.

Socio-psychological methods of studying gender include the study of socially constructed 
women’s and men’s roles, relationships and identities, sexual characteristics, psychological 
characteristics, etc. The use of gender indicators and gender approaches as a means of socio-
psychological and sociological analysis broadens the subject boundaries of these disciplines and 
makes them the subject of study within these disciplines.

And also, in the article a combination of concrete-historical, structural-typological, 
system-functional methods is implemented. Descriptive and comparative methods, method of 
typology, modeling are used. Also used is a method of content analysis for the study of gender 
content of modern gender-stamped journals. It was he who allowed quantitatively to identify 
and explore the features of the gender concept in the pages of periodicals for women and men.

A combination of historical, structural-typological, system-functional methods is 
also implemented in the article. Descriptive and comparative methods, method of typology, 
modeling are used. A method of content analysis for the study of gender content of modern 
gender-labeled journals is also used. It allowed to identify and explore the features of the gender 
concept quantitatively in the periodicals for women and men.

The conceptual perception and interpretation of the gender concept «woman», which 
is highlighted in the modern gender-labeled press in Ukraine, requires the elaboration of the 
polyfunctionality of gender interpretations, the comprehension of the metaphorical perception 
of this image and its role and purpose in society.

The concept, the concept sphere is gendered, enabling a gendered approach to researching 
the gender content of contemporary periodicals for women and men. Conceptual analysis of 
contemporary gender-stamped publications within the gender conceptual sphere allows to 
identify and correlate the meta-gender and gender concepts that appear in society.

The concept and the conceptual sphere are gendered, enabling a gendered approach to 
researching the gender content of contemporary periodicals for women and men. Conceptual 
analysis of contemporary gender-labeled publications within the gender conceptual sphere 
allows us to identify and correlate the meta-gender and gender concepts that appear in society.

Key words: gender, concept, concept sphere, content analysis, psycholinguistics, aspeсt.
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Українські медіа формують медійний образ українця. Подекуди цей образ базуєть-
ся на наративах російської пропаганди, що є небезпечним у контексті російсько-укра-
їнської війни і світових інформаційних процесів, у т. ч. інформаційних війн. У дослід-
женні проаналізована наявність російського наративу про «українських фашистів» в 
українському медійному дискурсі. Це явище пов’язано з поняттям т. зв. колоніальної 
ментальності, відсутністю переосмислення періоду колоніальної історії і випрацювання 
власних смислів.

Ключові слова: стереотип, образ, концепт, міф, наратив, колоніальна ментальність, 
медіа.

Постановка проблеми: у формуванні сучасного образу українця українські 
медіа часто використовують і переосмислюють російські наративи. Ці наративи бу-
дуються на стереотипних уявленнях, використанні мови ворожнечі й міфологізації 
образу українця. Одним з таких наративів є меседж російських медіа про «укра-
їнських фашистів». Українські медіа також використовують вищеназвані наративи, 
чим формують національний образ українця.

Небезпека спотворення українського національного образу, що транслюється 
через медіа, полягає у:

• формуванні спотвореної самооцінки у реципієнтів інформації, що розповсю-
джується через засоби масової комунікації,

• можливості використання спотвореного образу українця/ки державою-агресо-
ром під час інформаційної війни,

• нав’язуванні негативних уявлень українців про українську націю, її історичний 
розвиток і перспективи подальшого існування,

• стереотипізації й закріпленні сталого, незмінюваного образу, який важко подо-
лати чи переформатувати,
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• можливості маніпулювання почуттями провини, меншовартості, знецінення, 
що використовує держава-агресор для виправдання і легітимізації своїх дій.
Огляд попередніх досліджень: мовний образ українця досліджували А. Мар-

тинець, М. Бахтін. Поняття «концепту», «мовного образу», «вербального символу» 
досліджувала Щепанська Х. Поняття стереотипів досліджували такі науковці: Ліпп-
ман, Бутиріна М. Етнокультурна комунікація була у науковому засягу О. Бєлової, 
Т. Косміної, О. Пономарева, Н. Уфімцевої, Є. Хабенської. Українськими теоретика-
ми постколоніалізму є Т. Гундорова, О. Ільницький, М. Павлишин, Н. Овчаренко, 
М. Ряб чук, М. Шкандрій, С. Філоненко, О. Кобчінська, О. Михед У контексті со-
ціально-комунікаційної парадигми етнокультурні стереотипи вивчали дослідники 
М. Бутиріна, В. Владимиров, У. Ліппман, С. Кулаковський. Смислову війну дослід-
жують Г. Почепцов, О. Тараненко та ін.

Джерела дослідження: джерелом дослідження став лінгвістичний корпус тек-
стів публікацій популярних українських медіа за 2014-2016 роки, що містить публі-
кації видань: Газета «День», «Українська правда», «Факты и комментарии», ТСН. 
Також було проведено якісний аналіз публікацій рейтингових українських інтер-
нет-медіа: газета «День», «ТСН», «Факты и комментарии».

Методологія дослідження: у дослідженні використаний метод контент-аналі-
зу лінгвістичного корпусу текстів публікацій газети «День» (2014–2016 рр.). Окрім 
того, здійснений якісний аналіз текстів публікацій українських інтернет-видань.

Для окреслення актуальності вивчення поняття національного образу необ-
хідно спершу окреслити безпосередньо поняття образу. Звернемося до визначення 
української дослідниці А. Мартинець: «Образ – це певне відображення дійсності у 
свідомості людини»1.

З цього визначення можемо зрозуміти, що образ, по-перше, формується на ос-
нові дійсності, по-друге, є не самою дійсністю, а тільки її відображенням. Як і будь-
яке відображення, образ може бути викривленим, спотвореним, міфологізованим. 
Таке спотворення може проникати у різні дискурси, зокрема, і в медійний дискурс, 
та використовуватися для маніпуляцій суспільною думкою та різних впливів на 
ауди торію, і негативних, і позитивних.

У літературознавстві, наприклад, немає чіткого й однозначного визначення по-
няття національного образу. А. Мартинець так характеризує поняття національного 
образу, зокрема, в літературному дискурсі: «Національний образ – це сутність, що 
передається на генетичному рівні від покоління до покоління, представляючи ес-
тетичні смаки та ідеали, етичні та моральні норми взаємовідносин і поведінкової 
моделі та формує потребу їх відтворення й наслідування»2.

Натомість, сутнісне явище національного образу реально існує і має різні про-
яви у різноманітних дискурсах, зокрема в медійному. Поняття «національного обра-
зу» є міждисциплінарним і досліджується у політології, літературознавстві, етно-
логії, культурознавстві, соціології, соціальних комунікаціях тощо. У межах нашого 
дослідження нас цікавить соціокомунікаційний підхід і проблематика формування 
українськими медіа національного образу українця.

1 Варех, Н. В. (2013), «До питання типології етнокультурних стереотипів», Збірник праць Науково-
дослідного центру пресознавства, вип. 21 (3), с. 39.

2 Там само, с. 38.
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Медіа можуть транслювати два види образів: вербальні і невербальні. Невер-
бальними є візуальний, аудіальний образи тощо. А вербальними ми вважаємо так 
званий мовний образ, який є предметом нашого дослідження. Можемо навести таке 
визначення мовного образу: «Мовний образ – комплексне відображення елементу 
дійсності засобами мови, вербальні відповідники ментальних образів певних пред-
метів, абстракцій чи явищ, що формуються на основі національних концептуаль-
но-структурних канонів і лексико-семантичних особливостей відповідної мовної 
системи»3.

Отже, мовний образ транслює дійсність за допомогою засобів мови, тобто слів. 
У межах нашого дослідження ми виокремлюємо ті номінації, які українські медіа 
використовують на позначення образу української сторони (зокрема, українця) в ро-
сійсько-українському військовому конфлікті, що розпочався у 2014 році. Мовні об-
рази, за О. Потебнею, можуть набувати метафоричних і символічних форм, що ми 
й спостерігаємо при дослідженні образу українця у контексті інформаційної війни.

Формування таких образів є частиною і українського, і російського конфлікт-
них медіадискурсів, адже за допомогою образів у свідомості реципієнтів інформації 
формується відповідне ставлення: до супротивника – негативне, підкріплене пові-
домленнями ЗМК з постійною негативізацією образу. В українців, натомість, відбу-
вається процес самоідентифікації, усвідомлення чи неусвідомлення себе, як цілісної 
нації з певними соціокультурними, історичними, економічними, політичними та ін. 
особливостями розвитку. Окрім того, формування образу пов’язане з процесами сте-
реотипізації та автостереотипізацї.

Стереотипізовані образи, розповсюджувані через засоби масової комунікації, 
мають безпосередній вплив на масову свідомість. Розповсюдження, сприймання й 
закріплення стереотипів у свідомості призводить до упередження, а упередження, 
своєю чергою, стає підґрунтям для дії у фізичному (що відрізняється від ментально-
го), просторі: дискримінації, знецінення, розділення за територіальним принципом, 
регіональний патріотизм, неспроможність приймати рішення, відстоювати власну 
позицію тощо.

Згідно з дослідженням науковиці Н. Варех, «сьогодні процеси етнічної іденти-
фікації та самоідентифікації дедалі активніше інтегруються у мас-медійну сферу»4. 
Проблема таких інтеграційних процесів полягає у тому, що медіа часто розповсю-
джують етнічно марковану5 інформацію. Стереотипізація й етнічне маркування є 
причинами розвитку упереджень, негативного ставлення й дискримінації.

Проблема є двосторонньою: з одного боку, стереотипізація спричиняє негатив-
не ставлення до представників певних груп (т. з. меншин) всередині самого суспіль-
ства. Іншою стороною проблеми є розповсюдження стереотипів щодо українців, що 
теж закріплюються в масовій свідомості і призводять до тих самих наслідків, що й 
розповсюдження стереотипів стосовно етнічних меншин.

3 Щепанська, Х. А. (2012), «Мовний образ, концепт, вербальний символ і їх функціонування в 
художньому тексті», Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 
вип. 33, с. 67.

4 Варех, Н. В. (2013), «До питання типології етнокультурних стереотипів», Збірник праць Науково-
дослідного центру пресознавства, вип. 21 (3), с. 351.

5 Там само, с. 352.
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У разі існування в свідомості українців стереотипів стосовно свого збірного на-
ціонального образу, такі стереотипи називаємо автостереотипами. Одним із прикла-
дів розповсюдженого в українських медіа етнічно маркованого стереотипу є образ 
іншого, що відображений у протиставленні «вони-ми».

Для того, щоб відокремити стереотипи від інших надбудов об’єктивної дійс-
ності, звернемося до основних характеристик стереотипів. За Н. Варех, з точки зору 
когнітивного підходу характерними для них є спрощеність, схематичність, тенден-
ційність, генералізований зміст6.

Чи є спільне у стереотипів стосовно своєї нації й стереотипів стосовно стерео-
типів щодо інших націй, народностей, етносів тощо? Характерні риси цих стереоти-
пів є спільними, відмінність полягає в об’єкті стереотипізації. «…Можна виокреми-
ти автостереотипи (стереотипізовані уявлення етносу про себе) й гетеростереотипи 
(уявлення етносу про інші етноси)…»7. У ситуації зі стереотипізацією відмінної від 
домінантної в суспільстві національності чи етнічної групи, відбувається поляриза-
ція: позитивно характеризуються представники домінуючої нації, негативно – пред-
ставники інших народностей. У зворотньому процесі, коли відбувається стереотипі-
зація образу українців, знак «мінус» присвоюється власне українцям, натомість як 
представникам інших національностей нерідко присвоюють умовний знак «плюс».

Такий процес значною мірою спричинений явищем колоніальної ментальнос ті, 
що характеризується відчуттям неповноцінності стосовно держави, що була колоні-
затором й насаджувала власні культурні, економічні, політичні цінності тощо. 

Явище колоніальної ментальності є малодослідженим і не надто поширеним у 
науковому дискурсі. Воно є міждисциплінарним і потребує вивчення у наступних 
галузях науки: соціології, психології, політології, літературознавстві й інших. З точ-
ки зору соціокомунікаційного підходу, вивчення явища колоніальної ментальності 
є необхідним з огляду на те, що медіа є трансляторами інформаційних потоків, і, 
відповідно, мають влив на суспільну думку. Транслюючи в публічний простір ін-
формацію (негативного, нейтрального чи позитивного характеру), медіа формують, 
утверджують і закріплюють соціальні норми. У тому разі, якщо медіа підкріплюють 
процеси стереотипізації й автостереотипізації, існує потреба у виробленні системи 
науково-практичних рекомендацій, що будуть мати загальнообов’язковий характер і 
запобігатимуть розповсюдженню українськими медіа стереотипів, номінацій і кон-
текстів, що формують протиставлення «ми–вони», а також знецінюють ті чи інші 
нації і, в тому числі, українців.

У межах нашого дослідження нас цікавить образ українця, що з’явився в пе-
ріод російсько-української війни, яка розпочалася у 2014 році. Війна відбувається не 
лише у фізичному просторі, а й в інформаційній сфері.

Початку фізичної агресії Російської Федерації передував період формування й 
закріплення в інфопросторі різноманітних смислів, що виправдовують таку війну. 
Внаслідок тривалого періоду колоніального панування Російської Імперії, і, згодом – 
Радянського Союзу над Україною, російський і український інформаційний простір 

6 Там само, с. 352.
7 Варех, Н. В. (2013), «До питання типології етнокультурних стереотипів», Збірник праць Науково-

дослідного центру пресознавства, вип. 21 (3), с. 353.
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виявилися зрощеними, тому значна частина російських смислів проникла в україн-
ський медіадискурс.

Після подій Революції Гідності 2013-2014 рр. і з початком російсько-української 
війни у 2014 році частина з цих смислів була втрачена, відкинута українцями. Певні 
категорії були переосмислені, змінені на українські тощо.

Однак українці частково продовжують мати колоніальну ментальність – певне 
відчуття неповноцінності, що призводить до неусвідомленого використання росій-
ських смислів у побутовому спілкуванні, до тиражування їх у медіадискурсі. Фак-
тично, відбувається підміна смислів, сприйняття чужинського, нав’язаного образу 
України й українця.

В українському медійному дискурсі виділяємо окрему категорію номінацій, 
що, фактично, є запозиченими саме з російського дискурсу. До них відносимо но-
мінації військових: бійці, воїни, «карателі», «укри», «укропи», «фашисти», «хунта», 
«бандерівці» тощо. 

За результатами дослідження ГО «Інтерньюз-Україна», що називається «Ре-ві-
зія історії: російська історична пропаганда та Україна», в українському медіадискур-
сі постійно присутні російські наративи. Одним з таких наративів є «Усі українські 
націоналісти були фашистами»8.

Чим є наратив? «Термін «наратив» (англ. и фр. narrative – розповідь, повідом-
лення) був запозичений з історіографії, в рамках якої історична подія, яка мала місце, 
виникла не в результаті закономірних історичних процесів, а в контексті розповіді 
про ці процеси і нерозривно пов’язано з інтерпретацією цієї події»9.

У комунікаційній сфері наратив – це розповідь про певні події, що характеризу-
ється історичною й соціальною зумовленістю, логічністю викладу, обґрунтованістю. 
Однак наратив, попри усі згадані характеристики, може не відповідати дійсності, а 
підмінювати, спотворювати або перекручувати її. Наратив у сфері комунікації може 
існувати як міф і ставати причиною виникнення міфологічного сприйняття дійсності.

«Для внутрішньої та зовнішньої аудиторії майже щоденно тиражуються по-
відомлення про присутність, а згодом і переважання прихильників «фашистської 
ідеології» та «фашистських методів» серед протестувальників Євромайдану. Відбу-
вається ідентифікація й підтримка проросійських сил і політиків поряд зі стигмати-
зацією та приниженням усіх, хто виступає проти Росії»10.

В контексті нашого дослідження розглянемо вище окреслений наратив. Росій-
ські пропагандисти «часто транслюють ідею, що в Україні після Майдану доміну-
ють націоналістичні настрої, а Україна після Революції Гідності очима російської 
пропаганди – це місце, де відроджується фашизм»11. Як на це реагують українські 
медіа?

Вище ми звернули увагу на те, що українські медіа запозичують російські смис-
ли. Отже, наратив про те, що українці були фашистами і залишаються ними й зараз 
також проник і в український медійний дискурс.

8 Ре-візія історії. Російська історична пропаганда та Україна (2019), Київ, К.І.С., с. 30.
9 Мороз, Р. А. (2010), «Наративи в психологічній теорії і практиці», Проблеми сучасної психології, 

вип. 8, с. 720.
10 Детектор медіа (2017), «Російська пропаганда про події в Україні: тенденції 2014-2016 років»
11 Ре-візія історії. Російська історична пропаганда та Україна (2019), Київ, К.І.С., с. 30.
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Звернемося до лінгвістичного корпусу текстів газети «День» (2014-2016 рр.), 
щоб підрахувати кількість вживання номінації «фашисти» щодо українців у контек-
сті сучасних українських реалій.

Рис. 1. Номінація «фашисти» у публікаціях газети «День у 2014-2016 рр.  
(в середньому на місяць).

У 2014 році номінація «фашисти» на позначення української сторони росій-
сько-українського військового конфлікту використовується в середньому 40-50 разів 
на місяць (орієнтовна кількість публікацій – близько 500). У 2015-2016 рр. кількість 
публікацій зі словом «фашисти» зменшується, однак певний відсоток публікацій, у 
яких українці, згідно з наративами російської пропаганди, названі фашистами, зали-
шається (приблизно 17-20 згадок на 500 публікацій).

Якісний аналіз публікацій українських медіа підтверджує присутність в україн-
ському дискурсі номінації «фашист». Вона часто використовується з метою іронізації, 
знецінення російського наративу про те, що в Україні відроджується фашизм. Однак 
запозичення російських смислів, а не переосмислення історії і випрацювання влас-
них смислів є помилкою українських медіа й ознакою відсутності в Україні інфор-
маційної політики, що спрямована на протидію російським інформаційним атакам.

Запозичення номінацій є ознакою колоніальної ментальності, що проявляється 
в медіасфері. Одним з проявів інформаційного колоніального панування є створен-
ня державою-імперією смислів і їх переймання й інтерпретація підпорядкованими 
державами.

Російський міф про Степана Бандеру, як головного очільника явища «україн-
ського фашизму», знаходить своє відображення в українському медіадискурсі: «Два 
нацiоналiсти, або «Фашист» Степан Бандера та «російський патріот» Iван Iльїн» (га-
зета «День», 4 квітня 2014 р.).

Номінація «фашист/и» використовується з метою іронізації явища: «Три фа-
шиста, три веселих друга» (газета «День», 15 липня 2017 р.). Однак, за своєю суттю, 
використання таких номінацій є веденням інформаційної війни за правилами супро-
тивника й підтвердженням відсутності повної ментальної незалежності українсько-
го народу від російських смислів.
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Про те, що російські наративи проникають в український медіадискурс, і, відпо-
відно, до реципієнтів інформації, свідчать наступні публікації: «Називали «фашист-
кою». Супрун розповіла, як ставиться до хейтерів» (ТСН, 12 вересня 2019 р.). Отже, 
номінація «фашист» на позначення ворога наразі використовується і в українських 
реаліях, чому сприяє досить активне використання цього терміну в українських ре-
аліях. Підтвердженням цьому явищу є й твердження українського прем’єр-міністра: 
«Они могут из кого-либо сделать фашиста, нациста, и для этого им не нужно много 
хлопот», – констатировал премьер [Прем’єр-міністр України Олександр Гончарук – 
дод. авт.]» (ФиК, 16 жовтня 2019 р.).

Результати дослідження: Результатом дослідження стало виявлення в україн-
ському медійному дискурсі періоду російсько-українського військового конфлікту 
російських наративів. Був проаналізований наратив про українців-фашистів. Дове-
дена необхідність і сформований запит на розробку й впровадження інформаційної 
політики української держави, що буде побудована не на використанні російських 
наративів, а міститиме й розповсюджуватиме українські смисли.

Висновки: аналіз публікацій українських медіа свідчить про запозичення й 
трансформацію російських смислів, подальше використання їх в українському ме-
діадискурсі. Така ситуація не сприяє становищу України в інформаційній війні і 
свідчить про проникнення в український медійний дискурс російської пропаган-
ди. Україна й українські медіа перебувають під впливом російських інформаційних 
атак, а отже, існує потреба у випрацюванні конкретних українських смислів і роз-
повсюдженні їх у медійному просторі. 
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Ukrainian media make the media image of the Ukrainian. Somethimes this image is 
based on narratives of Russian propaganda, which is dangerous in the context of the Russion-
Ukrainian war and world information processes, including information wars. The study 
analyzes the presence of the Russian narrative about “Ukrainian fascists” in Ukrainian media 
discourse. This phenomenon is connected with the so-called “colonial mentality”, the lack of 
rethinking the period of colonial history and the elaboration of own meanings.

We used method of content analysis of the linguistic corpus of texts of the publications of 
the Ukrainian newspaper “Day” (2014-2016). In addition, a qualitative analysis of the texts of 
publications of Ukrainian Internet media was carried out.

The result of the study is the identification of Russian narratives in the Ukrainian media 
discourse of the period of the Russian-Ukrainian war. The narrative of the “Ukrainian fascists” 
was analyzed. The request for the development and implementation of the information policy of 
the Ukrainian state was formed. Ukrainian information policy have to be built not on the use of 
Russian narratives, but have to contain and disseminate Ukrainian meanings.

Conclusions of the research: Ukraine and the Ukrainian media are influenced by Russian 
information attacks. Ukrainian media borrow and transform some Russian meanings. This 
indicates the presence of Russian propaganda in Ukrainian media messages. There is a need to 
elaborate specific Ukrainian meanings and to spread them into the media discourse.

Key words: stereotype, image, concept, myth, narrative, colonial mentality, media.
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У статті є спроба показати функціональні можливості ортології в царині масових 
медіа та проаналізувати комунікативні й етичні аспекти в українському сегменті WWW. 
Пояснено роль освітніх порталів у популяризації української мови та вдосконаленні ок-
ремих положень її стилістики та культури; досліджено ефективність мережевих ресурсів 
у процесі самоосвіти. Автор привернула увагу користувачів до важливих навчальних ви-
дань, порталів мовної політики в Україні і світі, блогів, форумів на інтернет-платформі.

Ключові слова: українська мова; ортологія; норма; переконливе спілкування; візу-
альна інформація; аподиктичність.

Актуальність і постановка проблеми. З античних часів культуру пов’язують 
з мистецтвом спілкування (риторикою), майстерністю дискусій і суперечок (еристи-
кою), переконуванням (персвазією) тощо. Ортологія й походить від грецької orthos – 
правильний i logos – вчення. Правильність регламентують норми: імперативні, 
диспозитивні, символічні та ін. У медійній практиці норми не можуть обмежувати 
креативного мислення авторів. Рамки – потреба й прикраса для портретів. Творчі 
люди мають потребу розширювати межі чогось регламентованого, вони прагнуть 
волі й простору своїм думкам, логічній необхідності висловити емоції в особливий 
спосіб. Тому варто досліджувати не тільки нормативний компонент ортології, а й 
комунікативний, етичний, аподиктичний. «Аподиктичний текст у ЗМІ будується на 
основі логічних суджень, достовірних аргументів, не потребує дискусій. В аподик-
тичних судженнях відображаються ознаки предмета чи явища, властиві за всіх умов. 
Журналісти переконують читачів та опонентів безумовними фактами. Такі публіка-
ції, як правило, є відгуками на чутливі для суспільства теми: Голодомор, історична 
пам’ять, реформи, боротьба з корупцією»1. 

В офіційно-діловому стилі обов’язковим є неухильне дотримання імператив-
них норм. У травні 2019 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про забезпечен-
ня функціонування української мови як державної». Важливість знання державної 

1 Яцимірська, М. Г. (2018), «Медіастилістика: символічні норми та аподиктичність», Вісник Львів-
ського університету, Серія Журналістика, вип. 43, с. 262.
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мови, організація самоосвіти на доступних сайтах інтернету випливає зі змісту пер-
ших статей Закону: 

«1. Єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова. 2. Ста-
тус української мови як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самови-
значенням української нації. 3. Державний статус української мови є невіддільним 
елементом конституційного ладу України як унітарної держави. 4. Статус україн-
ської мови як єдиної державної мови в Україні визначається виключно Конституцією 
України. 5. Порядок функціонування і застосування державної мови визначається 
виключно Законом. 6. Навмисне спотворення української мови в офіційних докумен-
тах і текстах, зокрема навмисне застосування її з порушенням вимог українського 
правопису і стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень у 
застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність, встановлену Зако-
ном. 7. Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов’язковість 
її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами дер-
жавної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних 
сферах суспільного життя, які визначені цим Законом. 8. Українська мова як єдина 
державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування, є гарантією захисту 
прав людини для кожного українського громадянина незалежно від його етнічного 
походження, а також є фактором єдності і національної безпеки України»2. 

З метою успішної імплементації Закону створено інститут Уповноваженого із 
захисту державної мови. У жовтні-листопаді 2019 року питання призначення Упов-
новаженої особи в Кабінеті Міністрів України дискутувалося в колах української 
інтелігенції. Це привело до відкритого звернення під назвою «Призначити гідного 
Уповноваженого із захисту української мови», в якому визначні науковці, письмен-
ники, артисти, державні діячі написали: «Ми глибоко занепокоєні станом виконання 
Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 
і спробами нівелювати роль ключової інституції, покликаної втілювати цей закон… 
Ті норми закону, які вже набули чинності, масово порушуються. І пов’язано це не 
лише з небажанням багатьох посадовців забезпечувати їх виконання, але в першу 
чергу з тим, що уряд досі не призначив Уповноваженого з захисту державної мови. 
Уряд мав призначити Уповноваженого ще до 16 жовтня 2019 р…. Міністр культури, 
молоді та спорту кілька місяців зволікав з поданням під приводом пошуку найкра-
щого кандидата, але в підсумку подав кандидатуру завідувачки кафедри журналіс-
тики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) 
Тетяни Монахової. Не маючи нічого проти пані Монахової як людини ми разом з тим 
змушені нагадати: закон передбачає призначення на цю посаду кандидата, який має 
досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови та 
здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівня-
ми виконувати відповідні посадові обов’язки. Однак міністр Бородянський відкинув 
подані на його розгляд кандидатури людей, які системно й успішно захищали укра-
їнську мову, і пропонує натомість людину, яка не відзначилася жодними публічними 
діями з підтримки Закону про державну мову чи захисту мовних прав українців. Та-

2 Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (2019), Го-
лос України, 15 травня, URL: http://www.golos.com.ua/documents/2704zw.pdf (останній перегляд 
02 December 2019).

http://www.golos.com.ua/documents/2704zw.pdf
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кий крок міністра важко розцінити інакше, як прагнення нівелювати роль і значен-
ня інституту Уповноваженого… На наше переконання, з двох кандидатів, внесених 
на розгляд Уряду, лише один відповідає визначеним Законом критеріям і завдан-
ням, які має виконувати Уповноважений… Зважаючи на вищевикладене закликаємо 
прем’єр-міністра і всіх членів Кабінету Міністрів України винести питання про при-
значення Уповноваженого з захисту державної мови на найближче засідання Уряду 
і призначити на цю посаду Тараса Дмитровича Кременя» (https://bit.ly/2NVO828). 
27 листопада 2019 р. Кабінет Міністрів затвердив на посаду Уповноваженого із захи-
сту української мови Тетяну Монахову, доктора філологічних наук із Чорноморсько-
го національного університету імені Петра Могили.

Новітні технології поширення інформації, зокрема інтернет, є потужним дже-
релом знань, обміну ідеями, професійного спілкування без обмеження в просторі й 
часі. В українському сегменті мережі представлені освітні портали, блоги, профе-
сійні видання з культури мови, форуми з проблемних питань мови і політики, мовні 
консультації, складнощі перекладу тощо. Весь цей масив безцінної праці науковців, 
медійних аналітиків потребує уважного вивчення, систематизації й пошуку спосо-
бів донести все раціональне до найширшого кола суспільних груп.

Мета статті – показати функціональні можливості ортології в царині масових 
медіа; проаналізувати комунікативний та етичний аспект культури мови; з’ясувати 
роль публічних дискусій науковців в удосконаленні українського правопису; про-
стежити наповненість мережевих ресурсів навчальними виданнями, блогами, фору-
мами на інтернет-платформі та їх значення для вивчення української мови як дер-
жавної. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прийняття мовного Закону і поява 
нової редакції «Українського правопису»3 були важливими подіями в освітянському 
і науковому середовищі. Це зумовило переважну більшість суспільства реалізувати 
поставлені завдання з особливою відповідальністю, розуміючи роль державної мови 
як вагомого чинника національної безпеки. Інфографіка є однією з технік сконцен-
тровано подати інформацію й доступно пояснити, що саме на практиці означатиме 
забезпечення функціонування української мови як державної. З цією метою в соці-
альних мережах поширено продукт каналу 24 під назвою «Що передбачає Закон про 
мову» (рис. 1). 

Нова редакція «Українського правопису» була предметом обговорення в усіх 
ЗМІ (друкованих та електронних). Перші блоки дискусій присвячені складу право-
писної комісії на предмет компетентності окремих членів у питаннях української 
мови. Другий аспект – обговорення якісного контенту правопису, уточнень і змін де-
яких правил, наповнення новітніми ілюстраціями в різних розділах. Третій аспект – 
реалізація нової редакції правопису в мовній практиці. Презентація «Українського 
правопису» на інтернет-платформі зроблена з урахуванням доведеної ефективності 
візуальної інформації. На рисунку 2 показано анонс офіційного видання у видав-
ництві «Наукова думка». У соціальних мережах це повідомлення поширили тисячі 
користувачів за кілька днів від його появи в мережі.

3 «Український правопис» (2019), Наукова думка, Київ, 392 с.

https://bit.ly/2NVO828
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Рис. 1. Інфографіка до Закону України  
«Про забезпечення функціонування української мови як державної» (2019).

Рис. 2
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Вивчення та аналіз мережевих ресурсів, які порушують питання української 
мови, переконують у вагомості насамперед електронних словників. Словник.ua – 
портал української мови та культури. Ортологія тут визначена як «розділ мово-
знавства, який вивчає культуру мови, норми мови, відхилення від цих норм, мовні 
неправильності, доцільність використання варіантних мовних засобів»4. На порталі 
до послуг користувачів є форум з конкретними рубриками: «Мовні консультації», 
«Українська мова: вчора, сьогодні, завтра», «Складнощі перекладу», «Цікаве й ко-
рисне в інтернеті», «Захоплива, розважальна й пізнавальна українська»5. Пропонова-
ний сервіс допомагає швидко знайти відповідь на безліч проблемних питань. 

Популярними є інтернет-ресурси в українському медіапросторі: «Портал мов-
ної політики», мовна радіопрограма «Чорним по білому», «Почувайся європейцем – 
розмовляй українською», «Переходь на українську», «Як правильно говорити укра-
їнською», «Розмовляй українською правильно», «СловОпис», «Уроки української 
мови», «UA.Modna», «Щоденник редактора», «Чиста мова» (mova.ga), «Скарбничка 
вчителя-філолога», «Пишемо грамотно українською мовою. Запитуйте – відповіда-
ємо», «У царині філології», блоґ з культури української мови професора Олександра 
Пономарева на вебсайті BBC, онлайн-бібліотека українських аудіокниг «Слухай» 
(sluchay.com.ua), радіо «Максимум», експрес-уроки української мови Олександра 
Авраменка (ippo.kubg.edu.ua › ekspres-uroky), ФБ-сторінка Українського радіо «Все-
український диктант національної єдності», портал «Українська мова – Вікіпедія» 
(https://uk.wikipedia.org › wiki), «Українська мова – YouTube» (https://www.youtube.
com) та ін.

 Дослідники одностайні в тому, що більшість читачів звертає увагу насампе-
ред на зображення, заголовок, виділені фрагменти, підзаголовки, ліди тощо, а по-
тім читає публікацію в повному обсязі. Тому візуалізація інформації є об’єктивним 
відгуком на сучасні виклики освітніх реформ. Картинки, відеосюжети, плакати, 
презентації стали частиною інтернет-індустрії та специфічної культури коментарів 
і вираження емоцій. Сучасні науковці дискутують, чи є зображення самостійним 
текстом, чи доповненням до нього. Контент-аналіз мережевого спілкування дає під-
стави стверджувати, що читач переводить візуальні образи у вербальні й сприймає 
їх як цілісність. За тієї умови зображення функціонує як самостійний текст і на нього 
поширюються закони вербальних жанрів. Взаємодія тексту та майстерних ілюстра-
цій створює передумови ефективного засвоєння, приміром, імперативних (рис. 3) та 
диспозитивних (рис. 4) норм правопису, який є основою ортології.

Як і кожний вербальний жанр, зображення також можна інтерпретувати, аналі-
зувати, узагальнювати. Візуальне оформлення правила запам’ятовується швидше й 
легше сприймається. На рис. 4 показано варіантні (диспозитивні) правила, які через 
зображення повинні сприйматися як логічні інформаційні акценти, скеровані на ро-
зумне сприйняття змін до правопису. 

Переглядаючи малюнки, карикатури, плакати тощо, читачі більш схильні 
креативно й абстрактно мислити. Візуалізація текстів не є репродукцією чогось, в 
ній реалізується комунікативна інтенція, імпліцитний задум чи персвазивна ідея. 

4 «СЛОВНИК.ua» – портал української мови та культури, «Ортологія», available at: https://qrgo.
page.link/RRHrq (accessed 01 December 2019).

5 «СЛОВНИК.ua», форум, available at: http://forum.slovnyk.ua/ (accessed 04 December 2019).

https://www.youtube.com
https://www.youtube.com
https://qrgo.page.link/RRHrq
https://qrgo.page.link/RRHrq
http://forum.slovnyk.ua/
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Рис. 3. Імперативні норми (без варіантів).

Рис. 4. Диспозитивні норми (правильними є обидва варіанти написання).
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Скажімо, поширеними є помилки в усному публічному мовленні. Вимова і наго-
лос є архіважливим елементом української ортології. У програмах ЗМІ журналісти 
чи гості студії припускаються багатьох акцентуаційних помилок у словах: тризУб, 
украЇнський, магістЕрський, уподОбання, текстовИй, течіЯ, мерЕжа, фаховИй, 
металУргія, багаторазОвий, бЕшкет, борОдавка, босОніж, боЯзнь, бурштинОвий, 
вИгода (користь), вигОда (зручність), видАння, завдАння, пізнАння, навчАння, зі-
брАння, визвОльний, вимОга, вИтрата, вишИваний, відвезтИ, відвестИ, вІдомість 
(список), відОмість (повідомлення, дані, популярність), дЕщиця, довІдник, закінчИ-
ти, зАкладка (у книзі), зАкрутка, фенОмен, хАос (у міфології: стихія), хаОс (безлад), 
цАрина, ціннИк, рАзом, рЕмінь (пояс), рЕшето, рИнковий, рівнИна, роздрібнИй, ру-
кОпис, руслО, щЕлепа... (osvita.ua). Приміром, День вишИванки помилково нази-
вають Днем вишивАнки. Візуалізація такої помилки допоможе правильній вимові 
поширеного слова (Рис. 5).

Рис. 5. Правильна вимова – вишИванка. Отже, День вишИванки.

Сайти в соціальних мережах популяризують милозвучні слова, правильні на-
голоси, несподівані емоційні вислови та красиві відповідники до іншомовних запо-
зичень. Щоденно на цю тему подають матеріали спільнота СловОпис, сайт «Уроки 
української мови», Українське радіо, радіо Максимум та інші ЗМІ. Мовна особи-
стість журналіста – ключовий чинник у мереживі медійних публікацій. Його слово 
справляє враження тоді, коли читач відчуває знання Автора, обізнаність з темою, 
талант писати доступно.

У царині медіаосвіти важливим компонентом професіоналізму журналіста є 
глибоке знання мовознавчих дисциплін. Мова ЗМІ віддзеркалює природу громадян-
ського суспільства й відіграє важливу роль у формуванні світогляду молодої полі-
тичної еліти. У суті кожного слова на інтернет-платформі сфокусована суспільна 
думка, яка реагує на сучасні події у світі чи власній країні (Зе-команда, позелені-
лий парламент, порохобот, трампізація, путінізм, ватник, совок, вишиватник та ін.). 
Журналісти подають імпульси читачеві експресивними словотворами, візуалізова-
ною інформацією чи іншими нестандартними висловлюваннями, а мовна практика 
фіксує найприйнятніший літературний варіант їх кодифікації. 

Українська ортологія як наука про культуру мови підказує суспільству шлях 
до мобільної грамотності. Соціологічні опитування засвідчують, що читачі не до-
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віряють авторові, якщо в його матеріалі є граматичні чи логічні помилки. Це асоці-
юється з поверховістю знань. З огляду на широкий спектр проблем, які порушують 
освітні портали, дослідники повинні постійно робити контент-аналіз публікацій і 
виробляти практичні рекомендації на перспективу. Інтернет-ресурси мають шанс 
бути у фокусі потреб суспільства. Приміром, «Портал мовної політики» особливо 
популярний серед віртуальної спільноти. Мета цього проєкту – «зібрати в одному 
місці інформацію про становище української мови в суспільстві та людей, яким це 
становище не байдуже». Команда порталу вважає своїми завданнями: «просувати 
ідеї про необхідність утвердження української мови як єдиної домінантної мови в 
суспільстві; зібрати матеріали про мови в суспільстві (в тому числі, досвід інших 
країн; стати платформою для обговорення думок, ідей, концепцій; координувати дії 
з безпосередньої популяризації мови». Проєкт живе на волонтерських засадах. Як 
зазначають шановні Автори порталу, «З вдячністю приймемо будь-які ідеї, думки, 
скарги, коментарі, пропозиції щодо співпраці тощо…»6. 

Українське кіно. У кіно – багатство української мови різноаспектне: властиві 
звуки, вимова, кольори, емоції, фрази, стилістика, культура, традиції тощо. У 2019 
році відомі режисери зробили свій блискучий внесок у відновлення престижу укра-
їнської мови, її функціональних можливостей зворушувати серця мільйонів людей 
через кіно. На платформі інтернету є змога побачити сучасні фільми: «Соловей спі-
ває», «Гуцулка Ксеня», «Захар Беркут», «Інший Франко» (про сина Івана Франка – 
Петра Франка), «Ціна правди» та ін.

Висновки. 1. Дослідження інтернет-ресурсів в українському сегменті світо-
вої мережі показали, що віртуальна платформа забезпечує презентацію суспільної 
думки на питання мовної політики в Україні, освітньої реформи, функціонування 
української мови як державної. Однак на волонтерських засадах це робити важко, 
потрібна державна підтримка видання словників, навчальних підручників, електро-
нної бібліотеки тощо. 2. У соціальних мережах питання української мови є головною 
темою в публічному обговоренні, насамперед мовного Закону України, нової редак-
ції «Українського правопису», проблем культури й стилістики ділового спілкуван-
ня. 3. В електронних версіях друкованих видань читачі висловлюють свою підтрим-
ку державній мові й вимагають імплементації Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» (2019). 4. Українська ортологія роз-
вивається як вчення про культуру мовлення в багатьох його аспектах; комунікатив-
ній інтенції, емпатичній суті, персвазивного впливу. 5. Рівень знання української 
мови в Україні є проявом загальної культури її громадян. 6. Невід’ємною від куль-
тури мови є мовна свідомість. 7. На інтернет-платформі створено можливості для 
успішного засвоєння імперативних правил культури української мови та поширення 
інформації грамотно й естетично. 8. Ортологія покликана регулювати диспозитивні 
та аподиктичні норми в культурі масового спілкування. 9. Ортологія спільно зі сти-
лістикою і риторикою регламентує мовний етикет, визначає критерії естетичного 
мовлення. 10. Етика слова вилучає маніпулювання мовними засобами.

6 «Портал мовної політики» (2019), URL: http://language-policy.info/2019/11/pryznachyty-hidnoho-
upovnovazhenoho-iz-zahystu-ukrajinskoji-movy-zvernennya/?fbclid=IwAR3AL0ZFOK7dQIUx-
5yglnkHoygCT25_UecfDNhw-D12hT27-OELQU1kXd4 (останній перегляд 18 листопада 2019).

http://language-policy.info/2019/11/pryznachyty-hidnoho-upovnovazhenoho-iz-zahystu-ukrajinskoji-movy-zvernennya/?fbclid=IwAR3AL0ZFOK7dQIUx-5yglnkHoygCT25_UecfDNhw-D12hT27-OELQU1kXd4
http://language-policy.info/2019/11/pryznachyty-hidnoho-upovnovazhenoho-iz-zahystu-ukrajinskoji-movy-zvernennya/?fbclid=IwAR3AL0ZFOK7dQIUx-5yglnkHoygCT25_UecfDNhw-D12hT27-OELQU1kXd4
http://language-policy.info/2019/11/pryznachyty-hidnoho-upovnovazhenoho-iz-zahystu-ukrajinskoji-movy-zvernennya/?fbclid=IwAR3AL0ZFOK7dQIUx-5yglnkHoygCT25_UecfDNhw-D12hT27-OELQU1kXd4
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The article is an attempt to show the functionality of orthology in the media sphere and to 
analyze the communicative and ethical aspects in the Ukrainian WWW segment. The role of 
educational portals in promoting the Ukrainian language and improving certain provisions of its 
style and culture are explained; effectiveness of network resources in the process of self-education 
is investigated. The author drew the attention of users to important educational publications, 
portals of language policy in Ukraine and the world, blogs, forums on the Internet platform.

Objective of the study is to show the functionality of orthology in the field of mass media; 
analyze the communicative and ethical aspects of language culture; to find out the role of public 
discussions of scientists in improving Ukrainian spelling; to track the filling of online resources 
with educational publications, blogs, forums on the Internet platform and their importance for 
learning Ukrainian as a state language.

Ukrainian orthology, as a science of language culture, tells society the path to mobile 
literacy. Polls show that readers do not trust the author if the material contains grammatical or 
logical errors. This is associated with the superficiality of knowledge. Given the wide range of 
issues that disrupt educational portals, researchers should constantly make content analyzes 
of publications and make practical recommendations for the future. Internet resources have a 
chance to be the focus of society’s needs.

Studies of Internet resources in the Ukrainian segment of the World Wide Web have shown 
that the virtual platform provides a presentation of public opinion on issues of language policy 
in Ukraine, educational reform, functioning of the Ukrainian language as a state language. 
However, it is difficult to do this on a volunteer basis, and requires state support for the 
publication of dictionaries, textbooks, an electronic library, and more. In social networks, the 
issue of the Ukrainian language is the main topic in public discussion, first of all the language 
law of Ukraine, the new edition of the Ukrainian spelling, the problems of culture and stylistics 
of business communication. In electronic versions of printed editions, readers express their 
support for the state language and demand implementation of the Law of Ukraine “On Ensuring 
the Functioning of the Ukrainian Language as State” (2019). Ukrainian orthology develops 
as a doctrine of the culture of speech in many aspects; communicative intention, empathetic 
essence, pervasive influence. The level of knowledge of the Ukrainian language in Ukraine 
is a manifestation of the general culture of its citizens. Language consciousness is an integral 
part of language culture. On the Internet platform, the opportunities for successful mastering 
of the imperative rules of the Ukrainian language culture and the dissemination of information 
are competently and aesthetically created. Orthology aims to regulate dispositive and apodictic 
norms in the culture of mass communication. Orthology, together with stylistics and rhetoric, 
regulates linguistic etiquette, defines the criteria of aesthetic speech. The ethics of the word 
eliminates the manipulation of linguistic means.

Key words: Ukrainian Language; orthology; norm; persuasive communication; visual 
information; apodicticity.

mailto:yatsymirska2019%40gmail.com?subject=
https://orcid.org/0000-0003-3214-9611


МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ

Visn. Lviv. Univ., Ser. Zhurn. 2020: 47; 189–199 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.47.10518

УДК 316.77:004.624

МЕДІЙНИЙ «ПОРЯДОК ДЕННИЙ» У ВИСВІТЛЕННІ ЗАЯВ 
УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ  

(НА МАТЕРІАЛАХ 2014-2019 рр.)

Артем Захарченко
Інститут журналістики

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
вул. Юрія Іллєнка, 36/1, 02000, Київ, Україна

e-mail: artem.zakh@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3877-8403

Олена Захарченко
Центр контент-аналізу,

вул. Велика Васильківська, 30-в, оф. 1, 01004, Київ, Україна
e-mail: olena.amoli@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-8479-8977

Це дослідження пропонує методику кількісного оцінювання медійного порядку 
денного у висвітленні заяв та дій українських політиків. Запропоновано шкалу, базовану 
на розробленій конфліктологами шкалі світоглядів українців, яка дає змогу легко вира-
хувати і візуалізувати, яким проблемам присвячено цитовані в медіа вислови політич-
них діячів. Валідність цієї методики продемонстровано на двох прикладах: ми виміряли 
медійні порядки денні ключових обговорюваних на той час претендентів на посаду пре-
зидента України та інших впливових чиновників у червні-листопаді 2018 року, а також 
порівняли відтворену у ЗМІ проблематику висловлювань п’ятого і шостого президентів 
України протягом перших місяців їхнього перебування на цій посаді.

Ключові слова: порядок денний; українські медіа; шкала світоглядів; вибори; медіа-
згадування.

Постановка проблеми
Поняття «порядку денного» (agenda) перебуває на перетині зацікавлень дослід-

ників комунікації та політологів. Цей термін започаткували М. МакКомбс та Д. Шоу 
1972 року, довівши1, що суспільні проблеми, які найчастіше висвітлюються в медіа, 

1 McCombs, M. B. E. and Shaw, D. L. (1972) THE AGENDA-SETTING FUNCTION OF MASS MEDIA, 
The Public Opinion Quarterly. Oxford University Press. doi: 10.2307/2747787.
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видаються читачам та глядачам важливішими. Тому, з одного боку, для політиків 
він є інструментом впливу на результати виборів та на політичний курс держави2, з 
іншого – цей вплив здійснюється передовсім через медіа та соціальні мережі3.

Проблеми, які порушують політики, згодом безпосередньо впливають на наше 
життя. На побутовому рівні існує думка, що політики рідко виконують обіцянки, 
а тому не варто зважати на їхню передвиборчу риторику. Однак існує чимало при-
кладів, які це твердження спростовують. Скажімо, проросійська риторика Віктора 
Януковича на виборах 2010 року вилилася у закон про мову, а згодом і в заклик до 
Росії ввести війська. Відтак, ігнорувати «порядок денний» не можна.

Проблеми, про які говорять політики, можуть зацікавити аудиторію напряму – 
за допомогою реклами або соціальних мереж, або ж опосередковано – через журна-
лістський контент. Відтак, розрізняють «порядок денний» влади (які питання вона 
намагається вирішувати), громадський (що саме важливе для великих груп людей), 
та медійний – проблеми, про які пишуть медіа.

Все вищесказане і зумовлює актуальність нашої роботи, метою якої є розроб-
ка такої модифікації використовуваних у світі методів визначення медійного поряд-
ку денного у висвітленні політиків, яка би дозволила застосовувати її в українських 
умовах. Складовою частиною цієї мети є апробація запропонованої методики на 
вітчизняному матеріалі, отримання за її допомогою даних про медійний «порядок 
денний» у висвітленні політиків та доведення можливості змістовного аналізу цих 
даних.

Об’єктом нашого дослідження є порядок денний, який формували провідні 
українські медіа при висвітленні діяльності відомих політиків протягом 2014-2019 
років, у знакові періоди розгортання новітньої української історії. Відповідно, пред-
мет дослідження – масив висловів політиків, трансльованих у медіа впродовж зазна-
ченого періоду.

Теоретичне підґрунтя
Інструментальної цінності порядку денному надає поняття володіння пробле-

мами (agenda ownership). Ідеться про позитивну асоціацію між суспільним викликом 
та політиком, який здатен в очах виборців цей виклик подолати. Відповідно до кон-
цепції Белангера і Мегід, коли партія вирішує якусь проблему, вплив такого факту 
на бажання проголосувати за цю партію пропорційний тому, наскільки важливою є 
ця проблема у свідомості людини4. Але сила цього впливу у різних партій різна. Дея-
кі партії менше залежать від володіння актуальними проблемами, у такому випадку 
важливішими можуть бути інші фактори: харизма, успішність тощо. Працює також 
«механізм покарання», коли в суспільстві є думка, що якась партія не спроможна 
вирішити цю проблему, а це зменшує шанси на її обрання.

Концепція володіння порядком денним яскраво виявлялася на Президентських 
виборах в Україні 2019 року, коли троє лідерів перегонів обрали три протилежні 
питання: Петро Порошенко – проблему захисту України від окупанта, Юлія Тимо-

2 Boydstun, A. E. (2013) Making the News: Politics, the Media, and Agenda Setting. Chicago: University 
of Chicago Press.

3 Russell Neuman, W. et al. (2014) ‘The Dynamics of Public Attention: Agenda-Setting Theory Meets 
Big Data’, Journal of Communication, 64(2), pp. 193–214. doi: 10.1111/jcom.12088.

4 Bélanger, É. and Meguid, B. M. (2008) ‘Issue salience, issue ownership, and issue-based vote choice’, 
Electoral Studies, 27(3), pp. 477–491. doi: 10.1016/j.electstud.2008.01.001.
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шенко – боротьби з бідністю. Володимир Зеленський став феноменальним прикла-
дом політика, який мав «нульовий» порядок денний, тобто – за нього голосували 
прибічники абсолютно різних поглядів на світ5.

Роллю медіа у формуванні порядку денного не можна нехтувати навіть в умо-
вах розвитку соціальних мереж, а отже, активної прямої комунікації між політиками 
та виборцями. Адже взаємовплив медійного, соцмедійного, суспільного, владного, 
опозиційного порядків денних завжди є складним багатовекторним процесом. Від-
носна сила і напрямок таких впливів можуть кардинально змінюватися у конкретній 
країни в конкретний час і залежати, скажімо, від кількості партій або учасників, які 
змагаються на виборах, від розвиненості і структури медіа, від державного устрою і 
структури країни6.

При цьому відомо7, що медіа не завжди пропорційно висвітлюють ті питання, 
які намагаються просувати кандидати. На матеріалах виборів у США дослідники 
доводять, що, хоча у деякі роки кандидати від Демократичної партії США з однако-
вою інтенсивністю просували «свої» проблеми та проблеми республіканців, медіа 
цитували висловлювання цих депутатів переважно у зв’язку з їхніми власними пи-
таннями, визнаючи лише їхню експертизу.

Відтак, постає питання адекватного вимірювання порядку денного відповідно 
до характеру проблем, які порушують політики. Існує загальноприйнята шкала, яку 
використовують для міжнародних порівнянь8. Але для внутрішнього використан-
ня у країнах вона надмірна. Приміром, для досліджень у США часто використову-
ють спрощену одновимірну шкалу, значення якої змінюються від «правих» проблем 
(традиційні цінності, економічна свобода та ін.) до «лівих» (соціальний захист, еко-
логія тощо). Для України такий підхід неприйнятний, адже ставлення до економіки 
та традиційних цінностей не є визначальними у виборчій риториці політиків. Тут 
варто звернутися до дослідження К. Коростеліної, яка, вивчаючи національні нара-
тиви українців, розташувала їх у таких-от вимірах: «проукраїнське – проросійська 
ідеологія», «гомогенне – гетерогенне суспільство» та «громадянська – етнічна кон-
цепція держави»9. Візуалізацію дво- і більше вимірного простору політичної ідеоло-
гії розробили 1983 року Пул і Розенталем10.

5 Zakharchenko, A. et al. (2019) ‘Under the conditions of non-agenda ownership: Social media users in 
the 2019 Ukrainian presidential elections campaign’, CEUR Workshop Proceedings, 2392, pp. 199–219.

6 Tedesco, J. C. (2005) ‘Issue and strategy agenda setting in the 2004 presidential election: 
Exploring the candidate–journalist relationship’, Journalism Studies, 6(2), pp. 187–201. doi: 
10.1080/14616700500057270. 
Baumann, H. C., Zheng, P. and McCombs, M. (2018) ‘First and second-level agenda-setting in the 
2014 Indian general election: a time-series analysis of party-media relation’, Asian Journal of 
Communication. Taylor & Francis, 28(2), pp. 205–226. doi: 10.1080/01292986.2017.1390773.
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Методологічна основа дослідження
Вивчаючи цитування у ЗМІ виступів політиків у медіа, ми обрали для дослі-

дження два набори даних, які різнобічно характеризують особливості такої кому-
нікації. Перший – це передвиборча комунікація до оголошення офіційного старту 
електоральної кампанії. Часові рамки аналізу: 28 травня – 11 листопада 2018 року. До 
моніторингу потрапили ключові персони, які фігурували у президентських рейтин-
гах, а також кілька ТОП-посадовців, що активно формують владний порядок денний.

Другий масив даних стосувався порівняння перших місяців роботи п’ятого 
та шостого президентів України: Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Ці 
двоє президентів почали керувати Україною за різних умов, хоча обоє мали спіль-
ну найбільшу проблему: збройну агресію РФ. Перший місяць вважається одним із 
найпоказовіших, і його підсумки активно обговорюються в медіа. Отож, часовими 
рамками другого дослідження стали періоди, відповідно, 8 червня – 7 липня 2014 та 
21 травня – 20 червня 2019 рр. для кожного з президентів.

Дані про цитування кожного із політиків були отримані за допомогою моні-
торингової системи «Медіатека». До вибірки для отримання першого набору даних 
ми включили такі медіа: центральне телебачення, суспільно-політична центральна 
преса, а також стандартна вибірка Центру контент-аналізу «ТОП-10 українських 
онлайн-медіа», до якої входять: ТСН, Українська правда, Корреспондент, 24.ua, Цен-
зор, Страна, Сегодня, Ліга, Дело, Новое время.

Загалом за цей період виявлено понад 14 тис. публікацій, що містили позиції 
політиків стосовно певних суспільних проблем.

Другий набір даних ми отримали з меншої вибірки, адже нашою задачею є ви-
пробування методики за різних вихідних умов. Отож, тут ми аналізували публікації 
5 онлайн-медіа різного спрямування, як за внутрішньополітичними, так і за зовніш-
ньополітичними симпатіями, 5 канал, Уніан, Вести, Українська правда, Ліга. Серед 
усіх публікацій, які вийшли на цих п’яти ресурсах і містили згадування прізвища 
президента (відповідно, 2014 року – Порошенка, і 2019 року – Зеленського), ми віді-
брали у випадковий спосіб по тисячі публікацій з понад 11 тисяч у кожному виданні. 
Відтак, похибка вибірки не перевищує 3%.

На основі первинного оглядового вивчення двох описаних вище масивів і спів-
віднесення отриманих результатів з картою національних наративів ми розділили 
всі суспільні проблеми, які порушують у медіапросторі українські політики, на п’ять 
умовних категорій:

• патріотичні, а також прозахідний вектор політики (освіта, культура, історія, 
релігія у контексті національної чи європейської ідентичності, а також армія, 
безпека, відносини зі США, ЄС, НАТО);

• російський вектор політики (мир з Росією, переговори з РФ, а також історія, 
культура та релігія в контексті російської або радянської ідентичності);

• соціальні (підвищення зарплат, пенсій, здешевлення комунальних послуг, спо-
живчі права і можливості, а також заперечення названих у наступному пункті 
пропозицій);

• ліберальні (вільний продаж землі, розвиток економіки, дерегуляція, запрова-
дження інновацій, свободи слова, прав людини, децентралізація, адмінрефор-
ми, а також заперечення названих у попередньому блоці пропозицій);

• правопорядок та боротьба з корупцією.
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Перші дві пари ми вважали взаємно протилежними, тобто, розташованими на 
протилежних кінцях двох осей: відповідно, геополітичної та економічної. П’ятий 
пункт – необхідний для будь-якого іншого порядку денного. Тому при візуалізації 
питання корупції, справедливих судів тощо наносилася не на координатну вісь, а 
відтворювалася у форматі сірого кола.

Окрім того, робота над другим сетом даних спонукала нас виділити таку кате-
горію, як «неполітичний порядок денний». Сюди ми відносили повідомлення, які не 
стосуються суспільних проблем, а отже, можуть слугувати для того, щоб відволіка-
ти від них громадян: споживання шаурми, участь у концертах тощо. Інтенсивність 
уваги медіа у цих питаннях візуалізована як червоне коло.

Звісно, Україна має й інші проблеми, окрім наведених. Але ніхто з топових по-
літиків не висловлювався, скажімо, про екологію. Або ж топові медіа такі висловлю-
вання не цитували.

Використовуючи описані вище категорії, двоє тренованих кодувальників Цен-
тру контент-аналізу кодували наявність в усіх публікаціях масиву згадувань з оз-
наками кожної із п’яти (для першого набору даних) і шести (для другого) описаних 
вище категорій. Отримані результати були оброблені статистично і візуалізовані у 
вигляді діаграм.

Виклад основного матеріалу дослідження
Аналіз першого набору даних показав: 2018 року політики відчували запит не 

тільки на патріотичну, але і на ліберальну риторику. Навіть політикам з традиційно 
соціальною риторикою було замало дати традиційну обіцянку зниження цін: потріб-
но було іще й згадати про реформи, хай навіть і не уточнюючи, як саме їх планують 
проводити. Непропорційно висока порівняно з іншими політиками увага до соціаль-
них проблем була спостережена у О.Ляшка, у якого в досліджувані місяці рейтинг 
погіршився з 6,1% до 4,9% відповідно до усереднених показників опитувань відомих 
українських соціологічних служб.

Отож, найцитованіші політики мали дуже схожі діаграми розподілу уваги до 
питань порядку денного: патріотичні, з приблизно однаковим рівнем уваги до лі-
беральних і соціальних проблем (Див. рис.1.). Навіть ті діячі, яких звикли вважати 
«соціально-орієнтованими», скажімо, Ю. Тимошенко, намагалися балансувати свої 
порядки денні і говорити не лише про ціну на газ, а й, щонайменше, про інновації. 
Тому схеми риторики опонентів – П. Порошенко та Ю. Тимошенко – майже ідентич-
ні, схоже також поводилися В. Гройсман та А. Аваков.

Для прикладу, П. Порошенко (Рис.2) найбільше користувався патріотичним по-
рядком денним, що був присвячений, передовсім, протидії Росії: зміцненню оборо-
ни, визволенню політв’язнів, протистоянню між «Нафтогазом України» та «Газпро-
мом», ситуації на фронті та Азовській кризі, а також пошуку міжнародної підтримки 
в питанні протидії російській агресії. Також в патріотичному «порядку денному» – 
питання помісної церкви, питання вступу в НАТО, розвиток оборонної галузі, част-
ково – історія та освіта. Соціальний порядок у чинного на той час президента акти-
візувався під кінець періоду у зв’язку з тарифами на газ та субсидіями. Ліберальний 
«порядок денний» полягав у відкритті нових заводів, ремонті доріг, залученні інвес-
тицій, особливо резонансною була заява про залучення на український ринок ком-
панії IKEA. Згадати про боротьбу з корупцією дозволив Антикорупційний суд, але 
пізніше ця тема активізувалася тільки у зв’язку з поточними подіями.
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Рис.2. Детальний тематичний розподіл питань порядку денного,  
щодо яких медіа цитували П. Порошенка у першому періоді дослідження,  

кількість тижнів зі згадуванням таких питань.

На той час основною конкуренткою чинного президента вважалася Юлія Тимо-
шенко. Її активність була досить слабкою на початку досліджуваного періоду, але 
до кінця листопада зросла завдяки проведенню «форумів», коментуванню поточних 
резонансних подій: її цитати дедалі частіше почали підхоплювати медіа. Її найпоши-

Рис. 1. Діаграми розподілу уваги до питань порядку денного  
чотирьох найцитованіших політиків першого досліджуваного періоду,  

кількість тижнів зі згадуванням таких питань.
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рюваніший «порядок денний» – ліберальний, зокрема, вона говорила про зміну Кон-
ституції, інновації, нові пропозиції щодо розвитку економіки. Патріотичний «поря-
док денний» пожвавішав наприкінці досліджуваного періоду, коли з’явились теми 
армії, оборони, поїздка на Схід. Соціальні теми посилилися з загостренням теми 
опалювального сезону та зростанням тарифів на газ. Теми щодо боротьби з коруп-
цією з’являються фрагментами: при голосуванні за Антикорупційний суд, критиці 
«Нафтогазу України» тощо.

Проаналізувавши аналогічно висвітлення всіх досліджуваних політиків, ми 
змогли виокремити три групи кандидатів зі схожими порядками денними.

• Антикорупційно-ліберальні;
• Патріотичні, з великою домішкою соціальних питань (окремо – Олег Ляшко як 

найбільш «соціальний»);
• Проросійські, розділені за типом риторики на «соціалістів» та «лібералів».

Отримані результати ми візуалізували на Рис.4. Методика побудови цієї діа-
грами така: від кількості тижнів, у яких кожен політик порушував проблеми лібе-
рального порядку денного, віднімалася кількість тих тижнів, коли порушувана була 
соціальна проблематика. Аналогічна процедура відбувалася з відніманням проро-
сійського порядку денного від патріотичного.

Потім дві отримані різниці, а також кількість тижнів, у яких згадувалася проб-
лематика правопорядку та боротьби з корупцією, нормалізувалися через ділення на 
максимальне значення уваги політика до одного з п’яти типів порядків денних. Так 
отримано було значення трьох координат політика. Дві з них відкладені на коорди-
натній площині, третю схарактеризовано кольором точки та числом на ній.

Рис.3. Детальний тематичний розподіл питань порядку денного,  
щодо яких медіа цитували Ю. Тимошенко у першому періоді дослідження,  

кількість тижнів зі згадуванням таких питань.



196
Захарченко А., Захарченко О.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

У підсумку чітко видно, що, скажімо, А. Гриценко та А. Садовий виявилися 
майже ідентичні в порядку денному, а от С. Вакарчук дещо від них відрізнявся, і 
був ближчим до В. Зеленського. Проросійський «порядок денний» представляють 
три персони, які згодом висунули єдиного кандидата. Цікаво, що риторика Ю. Бой-
ка дуже сильно відрізнялася від В. Медведчука та В. Рабіновича: він набагато біль-
ше говорить про соціальні проблеми, тоді як інші двоє – про перезапуск економіки. 
Ю. Бойко набагато більше подібний до О. Ляшка. Ці двоє порушують ті самі питан-
ня, тільки у Ляшка вони відформатовані в гостро патріотичному ключі, а у Бойка – у 
виразно проросійському.

Цікаво, що в досліджуваний період медіа оприлюднювали цитати всіх дослі-
джуваних політиків про боротьбу з корупцією, окрім чотирьох: В. Зеленського, 
О. Тягнибока, В. Рабіновича та В. Медведчука.

Досвід застосування пропонованої шкали для другого масиву даних також ви-
явився позитивним. Скажімо, візуалізація порядку денного, який просували обидва 
президенти упродовж першого місяця роботи, в обох – надзвичайно схожа: акцент 
на патріотичних проблемах, а також увага до ліберального порядку денного (Рис.5). 
Розбіжності виявляються за умов детальнішого аналізу порушуваних тем.

Зокрема, протидія російській агресії та угода про асоціацію з ЄС (обидві сто-
суються патріотичного порядку денного, згідно з нашою класифікацією) для Петра 
Порошенка стали ключовими темами висловлювань та дій вже у перший місяць ро-
боти. Навіть ліберальний та соціальний «порядок денний» великою мірою були під-
порядковані цьому ключовому напрямку, як-от виплати компенсацій родичам заги-
блих військових та відновлення житла на Донбасі. Інформаційними приводами для 

Рис.4. Узагальнена тривимірна карта важливості кожної з тем  
у порядку денному політиків у першому періоді дослідження.
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згадування всіх трьох порядків денних ставали переважно конкретні рішення та дії: 
оголошення перемир’я, виступи на засіданнях міжнародних організацій, згодом – 
відновлення АТО.

Спектр тем, на які встиг висловитися Володимир Зеленський, набагато шир-
ший. При переважанні патріотично-західного вектору, він все-таки встиг поширити 
заяви щодо усіх без винятку питань порядку денного, продемонструвавши систем-
ний підхід до роботи з усіма частинами зацікавленої аудиторії. З іншого боку, серед 
інформприводів його цитувань було мало остаточних конкретних рішень, якщо не 
брати до уваги кадрові призначення. Здебільшого це обіцянки та плани.

Ще однією помітною різницею між порядками денними двох президентів стала 
велика кількість неполітичних тем у згадуваннях Зеленського. У вибірці з вислов-
лювань Порошенка зафіксовано лише дві новини на цю тему: вони стосувалися офі-
ційного прийому в Арсеналі. Зеленський постійно фігурує в контексті висловлювань 
про шаурму на автозаправній станції, появи його на розважальних концертах, екс-
курсій будівлею Адміністрації президента тощо.

Результати і перспективи подальших досліджень
У підсумку ми бачимо, що шкала вимірювання порядку денного українських 

політиків або партійних брендів, яку ми розробили, доволі добре характеризує коло 
проблем, які вони просувають і якими намагаються «володіти» у суспільній свідо-
мості. Скажімо, на основі використання цієї шкали без жодного додаткового аналізу 
можна робити аргументовані висновки про групування політиків зі схожим поряд-
ком денним, а також про актуалізацію політиками певних суспільних проблем у про-
цесі виборчої кампанії. В інших випадках, зокрема, коли «портрети» двох держав-
них діячів схожі, потрібно доповнювати аналіз іншими методами, зокрема, вивчати 
якість інформаційних приводів, що спонукали висвітлювати певні питання порядку 
денного, а також, можливо, інші характеристики тем.

Обмеженням цього методу є, передусім, його релевантність лише у поточному 
політичному періоді. Історичний процес на теренах України може кардинально зміни-
ти шкалу світоглядів українців, а отже й «порядок денний» їхніх політичних лідерів.

Рис.5. Діаграми розподілу уваги до питань порядку денного  
Петра Порошенка та Володимира Зеленського у другому досліджуваному періоді,  

кількість публікацій з такими питаннями
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Висновки
«Порядок денний» медійного висвітлення українських політиків є комплек-

сним явищем, вивчення якого потребує урахування національної ментальності, іс-
торичних особливостей досліджуваного періоду і цілей учасників політичної кому-
нікації. Окрім того, звісно, варто розрізняти медійний і суспільний порядки денні: 
увага медіа до заяв політика про різні суспільні проблеми не означає, що і виборці 
сприймають його саме в контексті цих проблем. Виборці можуть не довіряти розмо-
вам політика про ліберальні цінності і традиційно сприймати його лише у контексті 
соціальної або патріотичної проблематики. Часом сприйняття політика взагалі аб-
страговане від його порядку денного і фокусується лише довкола харизми.

Проте, враховуючи всі зазначені аргументи, наш метод дає кількісні характе-
ристики порядку денного політичних гравців, а відтак, і матеріал для подальшого 
аналізу поведінки цих ньюзмейкерів. Його можуть застосовувати і політологи для 
вивчення передвиборчих перспектив кандидатів та зміни актуальності різних су-
спільних проблем у громадській свідомості, і дослідники комунікацій для з’ясуван-
ня особливостей висвітлення важливих політичних процесів різними категоріями 
медіа.
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The purpose of our investigation is a modification of known techniques used to determine 
the media agenda in the coverage of statements and actions of politicians, which would be 
suitable to be applied in the Ukrainian context. An integral part of this goal is the validation of the 
proposed methodology by using it to analyze two data sets from real Ukrainian communication 
practice. The developed scale is based on a scale of Ukrainians̀  outlooks developed by the 
conflict scientists. This enables to calculate and visualize the issue sets used by politicians who 
are quoted in the media.

The validity of this technique is proved by two examples. First, we measured the media 
agendas of key potential candidates of Ukrainian 2019 presidential elections and other influential 
Ukrainian officials in June-November 2018. Second, we compared the issue sets propelled into 
media by the fifth and sixth presidents of Ukraine Petro Poroshenko and Volodymyr Zelenskyi 
during their first months on this position. The first example showed that in 2018, before the 
official launch of the election campaign, all Ukrainian politicians could be divided into three 
groups of candidates with similar agendas.

• Anti-corruption / liberal agenda.
• Patriotic, with considerable admixture of social issues.
• Pro-Russian, divided into «socialists» and «liberals.»

In the second case, we found that the two presidents’ media agendas were, at first glance, 
very similar, but in fact, very different in their detailed structure and the reasons of media 
attention.

Key words: agenda; Ukrainian media; scale of worldviews; election; media mentions.
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Стаття має на меті систематизувати основні різновиди використання візуального 
(фотографічного) контенту медіа як об’єкта та інструмента маніпуляцій у контексті ін-
формаційно-смислової війни. Попри реноме документальності, що супроводжує фено-
мен фотографії від його виникнення, технічні та виражальні засоби надають широкий 
спектр можливостей для потенційних маніпуляцій.

Наявні способи маніпулювання зображальним контентом медіа можна розділити 
на чотири принципові напрямки: 1) постановна фотографія (маніпуляції на етапі зйом-
ки); 2) ретуш і монтаж (маніпуляції на етапі постобробки); 3) фотофейки (маніпуляції 
на етапі контексту); 4) маніпуляції невербальним підтекстом сприйняття за допомогою 
засобів художньої виразності тощо.

Ключові слова: фотографія; фотожурналістика; інформаційно-смислова війна; фо-
томаніпуляції; постановна фотографія; ретуш; фотофейк.

Постановка проблеми. В умовах сучасного перенасиченого інформаційного 
простору важливим джерелом в сприйнятті тієї чи іншої інформації стає саме візу-
альний контент. Часто інформація, що не має візуальної ілюстрації, залишається без 
належної уваги. Зображення швидше, легше сприймається, має універсальну мову 
і не потребує перекладу. Особливо це стосується фотографічних зображень. Відтак 
фотожурналістика володіє особливою силою впливу на маси, а візуальний і зокрема 
фотографічний контент стає потенційною зброєю інформаційно-смислових воєн.

З настанням цифрової епохи технології отримання та обробки фотографій ста-
ли доступні кожному, хто має комп’ютер чи електронний ґаджет. Для доволі якіс-
ної обробки тепер не потрібні абсолютно-спеціальні знання. Розвиток техніки та її 
програмного забезпечення значно спрощує втручання в первинне зображення. У 
підсумку сьогодні стає зрозумілим, якою нескінченно великою є дистанція, що ві-
докремлює створене зображення від фрагмента світу, який у той момент опинився 
перед об’єктивом.
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Теоретичне підґрунтя дослідження. Буквально з моменту винаходу фотогра-
фії як засобу фіксації зображення люди стали розглядати її як щось покликане на-
дати докази того, що світ такий, яким ми його бачимо. Як пише Томас Вілер, віра в 
істинність фотографії майже настільки стара, наскільки й сама фотографія, згідно 
зі своїми хімічними і механічними властивостями, які, здавалося б, надають прита-
манної їй об’єктивності1. Унікальний спосіб фіксування дійсності – фотографія – є 
лише зображенням, що отримане завдяки прямому фізичному контакту між об’єк-
том і носієм: це не імітація, як, наприклад, картина, а «відбиток» самого фізичного 
об’єкта, реалізований через фізичний же процес. Саме цей фізичний процес і зумо-
вив той факт, що фотографія більшою мірою, ніж інші способи візуального вира-
ження, підтверджує статус носія істини. Як наслідок, читач не встигає обдумати, 
проаналізувати матеріал, і споживає інформацію в тому вигляді, в якому отримує. 
Документальна природа фотографії переконує його в тому, що зображення є таким, 
якою була дійсність. Вона викликає довіру у читача, тому не дивно, що саме цю 
властивість фотографії неодноразово використовували для управління суспільною 
свідомістю. Сьюзен Зонтаг зауважувала: «Фотографія надає свідоцтва. Про щось ми 
чули, однак, сумніваємося – але якщо нам покажуть фотографію, це буде підтвер-
дженням»2.

Нині, в епоху масового поширення цифрових маніпуляцій із фотоконтентом, 
кількість прихильників тези, що фотографія показує нам реальність такою, якою 
вона є, меншає. Однак цю проблему обговорюють ще принаймні з початку ХХ ст. 
Варто навести у хронологічному порядку слова таких майстрів фотографії, як репор-
тер Льюїс Хайн: «Фотографія не бреше, але брехуни вміють фотографувати» (1909); 
пейзажист Ансель Адамс: «Реальність – лише один із елементів процесу створення 
фотографії» (1959); портретист Річард Аведон: «Усі фотографії точні, але жодна не є 
істиною» (1985).

Американський теоретик медіа Вільям Мітчелл писав: «складається враження, 
що виникла загроза цілісності оригінальної фотографії, суб’єкта та об’єкта фото-
графії, самого часу і місця»3. Тривога, яку спричинюють цифрові зображення, – ре-
зультат розмивання межі між об’єктивним і суб’єктивним, причиною і наслідком4. 
Специфічною особливістю цифрової фотографії є відсутність відмінностей між ори-
гінальним зображенням, зробленим за допомогою фотокамери, і його копією. Також 
специфіка створення цифрової фотографії зумовлює відсутність фізичного доказу 
існування відображеної події, на відміну від плівкового негатива в аналоговій тех-
нології. У такій ситуації постає питання правомірності цифрової фотографічної ре-
презентації, помножене на постмодерністські сумніви щодо реальності фотографії 
як такої5. Розвінчання або ослаблення віри в правдивість фотографій може підривати 
довіру до зображальної журналістики в усіх її формах.

1 Wheeler, Thomas H. (2002), Phototruth Or Photofiction?: Ethics and Media Imagery in the Digital 
Age, Routledge, Oxford, p. 10-11.

2 Сонтаг, С. (2013), О фотографии, Ад Маргинем Пресс, Москва, с. 15.
3 Mitchell, W.J. (1992), The Reconfigured Eye, Cambridge, МА, p. 8.
4 Ibid., p. 12.
5 Ганюшин, А. А. (2014), «Восприятие и манипуляции в цифровой фотографии в 1990–2000 гг.», 

Медиаскоп: электронный научный журнал, № 1. URL: http://www.mediascope.ru/node/1491 (дата 
перегляду 01 листопада 2019)
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З іншого боку, великим викликом для зображальної журналістики як части-
ни суспільного життя стала інформаційна війна як інструмент потужної гібридної 
війни. Протягом останніх 5 років російської агресії проти України спостерігаємо 
значну трансформацію медіа й зокрема – фотожурналістики. Медіа та соціальні ме-
режі перетворюються на канали відкритої чи завуальованої пропаганди, поширення 
дезінформації, фейків, мови ворожнечі, маніпуляцій суспільною свідомістю, смис-
лових диверсій. Фотографія стає дієвим інструментом дезінформації, дезорієнтації, 
фактором спотворення «дійсності» та зброєю тепер вже не лише інформаційної, а й 
смислової війни. За допомогою візуального контенту відбувається не лише маніпу-
ляція неправдивою інформацією, а й впровадження ворожих символів та смислів. 
Ставлення до фотозображення як до копії дійсності стає небезпечним.

Відомий фахівець у галузі інформаційної війни Георгій Почепцов зазначає: 
«це вже не інформаційна, а смислова війна. Достовірність факту тут не є настільки 
важливим параметром, як у випадку з інформаційним простором. У крайньому разі 
завжди можна знайти інший факт, якщо цей не підійде. Факт – вторинний, первин-
ним є необхідний образ-смисл»6. Оскільки образ у сучасному інформаційному про-
сторі обігнав за ступенем реальності факт, факт виявляється вторинним. Машина 
інфовійни працює з образом окремо, а з фактом окремо; потрібний образ робить 
яскравим, а непотрібний факт – каламутним і суперечливим. При цьому найбільш 
ефективним інструментом у контексті створення таких образів виступає саме зобра-
жальна журналістика.

Стаття має на меті узагальнити та систематизувати основні різновиди викори-
стання візуального (фотографічного) контенту медіа як об’єкта та інструмента мані-
пуляцій у контексті інформаційно-смислової війни.

Методологія дослідження спирається на концепцію інформаційно-смислової 
війни Г. Почепцова, теоретичні розвідки С. Зонтаґ з філософії фотографії, базується 
на системному підході, загальнонаукових методах аналізу, синтезу, порівняння.

Виклад основного матеріалу дослідження. Документальна природа фотогра-
фії переконує глядача в тому, що зображення є таким, якою була дійсність. Відповід-
но, її цінність – в унікальній фіксації моментів подій, які неможливо організувати чи 
підлаштувати. Вона викликає довіру. Не дивно, що саме цю властивість фотографії 
неодноразово використовували для управління суспільною свідомістю.

Український воєнний фотожурналіст Олексій Фурман, узагальнюючи різні 
способи маніпуляції з фотозображенням, поділяє їх на три групи: 

1) маніпуляції на етапі зйомки, якщо автор робить постановку;
2) маніпуляції на етапі постобробки, коли можливими є ретуш і монтаж зобра-

ження;
3) маніпуляції на етапі контексту, коли світлина отримує заздалегідь хибний 

підпис або заголовок7.
Іноді маніпуляції можуть відбуватися на двох або на трьох етапах одразу, поси-

люючи загальний ефект фейкового повідомлення.

6 Почепцов, Г. (2016), Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смислових війнах, 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», Київ, c. 5-6.

7 Тимошенко, Д. (2018), «Как фотофейки работают на войне», Радіо Свобода, 05 липня. URL: 
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29341812.html (дата перегляду 01 листопада 2019)

https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29341812.html
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За словами воєнного фотокореспондента Едді Адамса, «Фотографії є найпо-
тужнішою зброєю в світі. Люди вірять їм; але фотографії брешуть, навіть без ма-
ніпулювання ними. Вони – лише напівправда»8. Інакше кажучи, найчесніше фото 
може бути нечесним, якщо воно відірване від контексту.

Беручи за основу наведену класифікацію маніпуляцій з фотографічним кон-
тентом, вважаємо за доцільне доповнити її, схематично узагальнити (Таблиця 1) та 
розглянути окремо кожен напрямок класифікації.

Постановний спосіб зйомки історично є найдавнішим у фотографії. Історія фо-
тожурналістики свідчить, що постановки супроводжують новинну фотографію чи 
не з часів її виникнення. Серед дослідників побутує думка, що абсолютно досто-
вірну документальну фотографію зробити неможливо, бо для цього потрібно ви-
ключити з усіх процесів створення фото людину. Зокрема, Михайло Салаєв у статті 
«Документальне та постановне у фотографії» вказує, що документальна фотогра-
фія – це різновид фотожурналістики, де фотограф намагається зробити об’єктивний 
та безпристрасний кадр, який правдиво передає те, що відбувалось. Сюди дослідник 
відносить стріт-фотографію, фото воєнних подій та фоторепортажі. «Документаль-
не – мистецтво факту, а художнє – мистецтво вигадки»9.

Відтак, коли з якихось причин неможливо було зробити світлину – «дзеркало 
дійсності», або треба було навмисно з певних причин чи обставин зробити імітацію 
дійсності, фотографи вдавалися і вдаються до постановки «подій», тобто фальсифі-
кації. Такі постановні кадри порушують документальну природу репортажних фото, 
їх не можна видавати за документальні, і вони мають бути відповідно марковані. 

Розглянемо кілька прикладів фотографічних постановок та їхнє значення в 
історії фотожурналістики. На відомому знімку піонера воєнної фотожурналістики 
Роджера Фентона «Долина смертної тіні» (Кримська війна, 1855 р.) зображене поле 
бою з розкиданими гарматними ядрами. Вони беззаперечно драматизують сцену, 
впливаючи на сприйняття. Але на іншому знімку можна спостерігати ті самі ядра, 
що лежать складені в канаві. Думки щодо того, яка світлина була знята першою, 
різняться. Кінорежисер Еррол Морріс написав серію нарисів, досліджуючи докази, 
та зробив висновок, що фотографію без ядер зробили першою, але невідомо, хто пе-
реносив ядра на дорогу для другого фото – чи їх навмисне розмістив на дорозі сам 
Фентон для посилення картини, чи солдати – у процесі пересування для повторного 
використання?10

У сучасних умовах російської гібридної війни проти України та застосуван-
ня технологій інформаційних маніпуляцій проблема постановних фото знову при-
вертає увагу дослідників медіа. Пропагандистська машина за потреби вдається і 
до постановки, аби сфальсифікувати дійсність і надати «візуальний доказ» фактам, 
яких немає, але вони потрібні для ефективної інформаційної війни. Приклад такої 

8 Сияк, И. (2016), «Казнить нельзя помиловать: Как создаются и наказываются постановочные 
фотографии войны», Bird in Flight, 27 августа. URL: https://birdinflight.com/ru/professiya/20160826-
znamenitye-photo-postanovki.html (дата перегляду 01 листопада 2019)

9 Салаев, М. (2013), «Документальное и постановочное в фотографии», Media-shoot.ru. URL: 
http://media-shoot.ru/publ/30-1-0-301 (дата перегляду 01 листопада 2019)

10 Dicker, R. (2012), “‘Valley Of The Shadow Of Death,’ Famous Early War Photo, A Staged Fake, 
Investigator Says”, Huffington Post, January 10. URL: https://www.huffpost.com/entry/valley-of-the-
shadow-of-death-fake_n_1928760 (accessed 01 November 2019)

https://birdinflight.com/ru/professiya/20160826-znamenitye-photo-postanovki.html
https://birdinflight.com/ru/professiya/20160826-znamenitye-photo-postanovki.html
http://media-shoot.ru/publ/30-1-0-301
https://www.huffpost.com/entry/valley-of-the-shadow-of-death-fake_n_1928760
https://www.huffpost.com/entry/valley-of-the-shadow-of-death-fake_n_1928760
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маніпуляції, зокрема, з використанням образів дітей з метою емоційного впливу на 
глядача, розглянув український блогер Денис Казанський у матеріалі «Как делается 
пропаганда»11.

На жаль, не лише російські медіа вдаються до маніпулювання правдивістю 
фото. Окремим предметом вивчення став аналіз використання фотозображень у ви-
світленні війни на сході України на прикладі публікації постановних фотоматеріалів 
Дмитра Муравського під назвою «Перемир’я в Широкиному» як найбільш резонанс-
ного факту порушення основних засад журналістики в сучасному інформаційному 
просторі. 

На час публікації матеріалів автор обіймав посаду керівника Координаційно-ін-
формаційного центру при Управлінні комунікації і преси Міноборони та радника 
міністра оборони. Світлину з іронічною назвою «Перемир’я в Широкиному», на якій 
зображені двоє українських солдатів, що несуть на собі пораненого побратима на 
тлі вибуху снаряда або міни, називали у мережі «зразковим» прикладом фронтової 
фотожурналістики, а також доказом порушення перемир’я з боку незаконних зброй-
них угрупувань на Донбасі. Водночас професійні фотографи та військові експерти 
засумнівалися щодо правдивості фото, вважаючи його постановним, а вибух – вла-
штований спеціально за допомогою піротехніки12.

Після резонансних суперечок та викриття автор фото зізнався в тому, що фото 
було підготовлене і постановка таки була. Але цей випадок вже встиг зашкодити 
репутації української журналістики та послужити інформаційною зброєю проти 
України в руках Росії, що звинуватила українську сторону в імітації бойових дій 
проти самих себе. Зрештою Муравський був звільнений із посади радника Міністра 
оборони. За словами Степана Полторака, «ми не маємо права допустити сумнівів 
серед світової спільноти щодо справжності бойових дій на сході України»13.

Дискусія на тему, хто має рацію – фотографи чи Муравський – викрила ще одну 
суспільну проблему: відсутність запиту на доступ до правдивої інформації, нерозу-
міння основних стандартів журналістики, позаяк правдивість, відсутність постанов-
ки і заборона ретуші є основоположними принципами документальної фотографії.

Іншим поширеним способом маніпуляції з фотографіями (Таблиця 1) є втру-
чання в зображення на етапі обробки, ретушування або монтажу.

Поширеною є думка, що доступні технології заохочують і провокують нові 
шляхи й способи редагування фотографій. Але понад століття тому було інакше: 
саме обмеженість ресурсів обробки призводила до маніпуляцій в медіа. Спочатку 
більшість публікованих зображень це були гравюри, і для художників звичною була 
свобода їх виконання в найбільш естетично приємному та ефектному вигляді. Попри 
документальну природу фотографії, втручання у зміст фотографічного зображення 
були не лише технічно можливими, а й широко практикованими задовго до цифро-

11 Казанский, Д. (2016), «Как делается пропаганда», Блог Дениса Казанского, 05 декабря. URL: 
http://deniskazansky.com.ua/kak_delajetsa_propaganda/ (дата перегляду 01 листопада 2019)

12 Савченко, Г. (2016), «Украинские фотографы усомнились в правдивости снимков 
Дмитрия Муравского», Bird in Flight, 22 августа. URL: https://birdinflight.com/ru/novosti/
industriya/20160822-muravskiy.html (дата перегляду 01 листопада 2019)

13 Online.ua (2016), «Відставка через скандальне фото війни: Полторак зробив гучну заяву», 
28 серп ня. URL: https://novyny.online.ua/751488/vidstavka-cherez-skandalne-foto-viyni-poltorak-
zrobiv-guchnu-zayavu/ (дата перегляду 01 листопада 2019)

http://deniskazansky.com.ua/kak_delajetsa_propaganda/
https://birdinflight.com/ru/novosti/industriya/20160822-muravskiy.html
https://birdinflight.com/ru/novosti/industriya/20160822-muravskiy.html
https://novyny.online.ua/751488/vidstavka-cherez-skandalne-foto-viyni-poltorak-zrobiv-guchnu-zayavu/
https://novyny.online.ua/751488/vidstavka-cherez-skandalne-foto-viyni-poltorak-zrobiv-guchnu-zayavu/
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вої ери. Хрестоматійним прикладом може бути створений у 1860-х рр. фотопортрет 
президента США Авраама Лінкольна: насправді на фото лише голова Лінкольна, а 
решту зображення взято зі знятого ще у 1840-х рр. портрета віце-президента Джона 
Келхуна, який походив з південних штатів і мав докорінно інші політичні погляди 
як прихильник рабовласництва14.

Так само хрестоматійними є історичні приклади, коли з фотографій за допомо-
гою ретуші видаляли «небажаних» осіб. Ця практика була поширена в урядах бага-
тьох країн, проте найтиповішою вона була для СРСР сталінської доби. Девід Кінг 
присвятив цьому явищу книгу з промовистою назвою «Зниклі комісари»15.

Фотоманіпуляції можуть використовуватися і як засіб «чорного піару» та ком-
прометації політичних опонентів. Наприклад, у 1950 р., у період загострення холод-
ної війни між СРСР і США, американський сенатор Міллард Тайдінгс заперечив 
твердження сенатора Джозефа Маккарті, що нібито в Державному департаменті 
США працювали сотні комуністів. У відповідь співробітники Маккарті виготови-
ли композитну фотографію, на якій Тайдінгс веде розмову з Ерлом Браудером, ко-
лишнім головою Комуністичної партії США. Насправді на той момент ці політики 
жодного разу не зустрічались особисто. Поширення цієї фотографії стало однією з 
причин поразки Тайдінгса на чергових виборах16.

Яскраві приклади політично мотивованого маніпулювання фотографією з’яв-
ляються і нині, в умовах цифрової епохи, що значно полегшила застосування таких 
технік. Зокрема, у 2008 р. в Ірані медіапідрозділ Корпусу вартових ісламської рево-
люції «Сепах» опублікував серію знімків запуску іранських ракет, які зазнали знач-
ної комп’ютерної редактури. Після того, як одна з чотирьох ракет під час запуску не 
злетіла, вона була вирізана з оригінального знімка і продубльована сусідньою, щоб 
у глядачів складалося враження абсолютного успіху тестових стрільб і не виникало 
сумнівів щодо військової потуги держави17.

Інший випадок маніпуляції з фотографією стався у 2000 р. в США, коли Уні-
верситет Вісконсіна-Медісона (The University of Wisconsin-Madison) розіслав по-
тенційним абітурієнтам брошуру, на обкладинці якої була фотографія студентів 
університету – уболівальників під час футбольного матчу 1993 р. Співробітниця уні-
верситетської студентської газети «Daily Cardinal» Анна Ґулд звернула увагу на те, 
що освітлення на фото неоднорідне: обличчя темношкірого студента в лівій частині 
фотографії освітлене яскравим сонцем, тоді як всі інші учасники сцени перебувають 
в розсіяній тіні. Згодом з’ясувалось, що зображення темношкірого студента було взя-
то з іншої фотографії і прилаштоване до натовпу вболівальників, щоб підкреслити 
расову різноманітність студентства університету, оскільки в оригінальному кадрі з 

14 Ворошилова, С. (2017), «Почему знаменитый портрет Линкольна только на 1/8 состоит из 
Линкольна», Bird in Flight, 26 июня. URL: https://birdinflight.com/ru/mir/20170626-lincoln-fake.
html (дата перегляду 01 листопада 2019)

15 King, D. (1997), The commissar vanishes: the falsification of photographs and art in Stalin’s Russia, 
Metropolitan Books, New York, 192 p.

16 The Museum of Hoaxes, “The Tydings Affair”. URL: http://hoaxes.org/photo_database/image/the_
tydings_affair (accessed 01 November 2019)

17 Ганюшин, А.А. (2014), «Восприятие и манипуляции в цифровой фотографии в 1990–2000 гг.», 
Медиаскоп: электронный научный журнал, № 1. URL: http://www.mediascope.ru/node/1491 (дата 
перегляду 01 листопада 2019)

https://birdinflight.com/ru/mir/20170626-lincoln-fake.html
https://birdinflight.com/ru/mir/20170626-lincoln-fake.html
http://hoaxes.org/photo_database/image/the_tydings_affair
http://hoaxes.org/photo_database/image/the_tydings_affair
http://www.mediascope.ru/node/1491
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матчу всі студенти були білими. Згодом керівництво університету спробувало від-
кликати наклад брошур18.

У фотожурналістиці відомі випадки, коли навіть відомі фотографи зловживали 
довірою читачів та фальсифікували важливі моменти історії. Агенції поширювали 
фотоматеріали, не здогадуючись про застосовані маніпуляції. Зокрема, гучний ре-
зонанс отримав епізод з лауреатом міжнародної професійної премії, американським 
фоторепортером Браяном Вальскі, якого газета «Los Angeles Times» відрядила в Ірак 
для висвітлення перебігу воєнної операції у 2003 р. На фото, яке зробив Вальскі, – 
британський солдат на околиці Басри заспокоює схвильованих іракських біженців. 
Щоб підсилити драматизм історії, автор вирішив змонтувати два знімки, зроблені 
з різницею у кілька секунд, які були доволі інформативними і сильними для публі-
кації. Саме це змонтоване фото вийшло в «Los Angeles Times» 31 березня 2003 р.; 
навіть більше, – його використали інші видання. Невдовзі монтаж було викрито. Це 
шокувало редакторів та журналістів, а Вальскі був звільнений з «Los Angeles Times». 
«Те, що зробив Вальскі, абсолютно неприпустимо, він потоптав довіру до нас наших 
читачів, – заявив редактор Колін Кроуфорд. – Якщо читачі не зможуть покладатися 
на нашу чесність, то я не знаю, що у нас взагалі залишиться»19.

Окрім маніпуляцій з фотозображенням на етапі зйомки, коли автор здійснює 
постановку кадра, або на етапі постобробки, коли можна ретушувати зображення, 
поширеними є і маніпуляції на етапі контексту (Таблиця 1), коли світлина отримує 
заздалегідь хибний підпис або заголовок20.

Під фотофейками ми розуміємо саме такі випадки, в яких здебільшого наголо-
шують не на втручанні у зміст світлини, а на її специфічній інтерпретації в комплек-
сі «зображення–текст» – свідомій зміні чи підміні контексту тієї чи іншої фотогра-
фії, внаслідок чого правдивий та об’єктивний знімок стає частиною неправдивого 
повідомлення.

Використання фотофейків як елементів пропаганди та інформаційної війни 
має давню історію. Зокрема, ще у 1913 р. у нью-йоркській газеті «American», що 
належала медіамагнату Вільяму Рендольфу Герсту, з’явилося фото групи дітей, що 
стояли в океані, піднявши руки над головою, – а подали його як нібито свідчення 
воєнних злочинів у Мексиці. У підписі стверджувалось: «Як доказ … варварства … 
у Мексиці, Рассел Гастінгс Мілвард, англійський мандрівник, член Королівського 
географічного товариства Лондона, створив фотографію, показану тут. Батьків цих 
дітей, як стверджує п. Міллард, вбили федеральні солдати. Дітей загнали у воду, 
змусили тримати руки над головою, і застрелили пострілом у спину». Картинка не 
змінилася, але підпис до неї був неправдивим. Мілвард висловив протест, заявивши, 
що насправді діти на знімку просто весело бавилися і що він попросив їх підняли 

18 The Museum of Hoaxes, “Cut-and-Paste Diversity”. URL: http://hoaxes.org/photo_database/image/
cut_and_paste_diversity (accessed 01 November 2019)

19 Irby, K. (2003), “L. A. Times Photographer Fired Over Altered Image”, Poynter Online. Poynter Center 
for the Study of Ethics and American Institutions, April 2. URL: https://www.poynter.org/reporting-
editing/2003/l-a-times-photographer-fired-over-altered-image/ (accessed 01 November 2019)

20 Тимошенко, Д. (2018), «Как фотофейки работают на войне», Радіо Свобода, 05 липня. URL: 
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29341812.html (дата перегляду 01 листопада 2019)
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руки, аби зробити картинку кращою. Ба більше, фото було зроблено в британському 
Гондурасі, а не в Мексиці21.

Зауважимо, що апеляція до образу дітей була та є дієвим прийомом пропаганди 
й емоційної маніпуляції в інформаційно-смислових війнах, оскільки має потужний 
та універсальний вплив на свідомість, шокує та легко увиразнюється в усталених 
мемах, що тиражуються без критичного осмислення.

Дуже активно цей образ використовувався в інформаційно-смислових атаках 
проти України у 2014 р., на початковому етапі російсько-української війни. У соці-
альних мережах активно ширилися такі фотофейки, зокрема з характерним хеште-
гом #savedonbasspeople. На одній із таких світлин зображена дівчинка, що плаче, си-
дячи на землі, поряд з тілом літньої жінки. Знімок подавався як ілюстрація «звірств 
української армії», а дитина – як «жертва бомбардувань». Журналісти знайшли ори-
гінал знімка – кадр із художнього фільму 2010 р. «Брестська фортеця», який росій-
ські пропагандисти видали за фото, нібито зроблене на Сході України22. Тож маємо 
водночас приклад іншого поширеного в той час прийому створення фотофейків – 
використання кадрів з художніх стрічок про Другу світову війну або фото зі зні-
мальних майданчиків цих фільмів як нібито документальних фотографій сучасних 
бойових дій на Донбасі, де українська сторона асоціюється з «фашистами».

Основою іншого типу фотофейків була хибна атрибуція світлин за географіч-
ним та хронологічним принципом. Зокрема, неодноразово фото з «гарячих точок» – 
зазвичай Чечні або Близького Сходу – представлялися як фотографії з Донбасу. 
Стосовно світлин з Чеченських війн це пояснюється деякою схожістю пейзажів, вій-
ськової форми та техніки23. У випадку з Близьким Сходом такої схожості немає, але 
фейки, хоч їх і можна викрити, все одно мають вплив через некритичне сприйняття 
інформації аудиторією, що в емоційній напрузі не зауважує деталей.

Для перевірки фотографії часом вистачає ввести посилання на фото в сервіс 
Google Images, який покаже інші версії цього зображення або подібні до нього. Та-
кож маніпуляцію можна впізнати за підписом до фотографії, в якому є ознаки мови 
ворожнечі та яскраве емоційне навантаження24.

Стосовно фейків, цифрових маніпуляцій, постановних світлин існує визначе-
ність щодо неприпустимості використання їх у документальній фотографії, а розви-
ток медіаосвіти та навичок критичного мислення сприяє розпізнанню та виявленню 
неякісного або маніпулятивного інформаційно-візуального продукту. Використання 
ж засобів художньої виразності у візуальному контенті для формування певних не-
вербальних підтекстів є найбільш тонким інструментом маніпуляцій, який ми вва-
жаємо доцільним виділити в окремий напрямок класифікації (Таблиця 1).

Такий напрямок має свою специфіку. Це не фейки: світлини відповідають події, 
часу та місцю. На цих фотографіях немає факту втручання графічних редакторів і 

21 The Museum of Hoaxes, “Ocean Execution”. URL: http://hoaxes.org/photo_database/image/ocean_
execution (accessed 01 November 2019)

22 StopFake.org (2014), «Кадр из кинофильма «Брестская крепость» представляется как фото 
с Донбасса». 30 мая. URL: https://www.stopfake.org/kadr-iz-kinofilma-brestskaya-krepost-
predstavlyaetsya-kak-foto-s-donbassa/ (дата перегляду 01 листопада 2019)

23 Тимошенко, Д. (2018), «Как фотофейки работают на войне», Радіо Свобода, 05 липня. URL: 
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29341812.html (дата перегляду 01 листопада 2019)

24 Там само.
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постобробки. Вони не постановні. Можна стверджувати, що їм притаманний доку-
менталізм. Але ця категорія фотоконтенту, безперечно, стає ефективним інструмен-
том маніпуляцій та впливу на громадську думку, свідомість та поведінку аудиторії, 
на сприйняття певного образу – це фотографії, в яких застосовані засоби художньої 
виразності, як композиція, ракурс, світлотінь, колір та інші, з метою не стільки за-
фіксувати дійсність, скільки створити певний образ цієї дійсності. Йдеться про зна-
кову систему, в якій знак є не умовним, як у випадку з мовою, а цілком змістовним, 
наочним фактом зображення.

Наведемо приклад, коли тло зображення змінює «конотацію» зчитування ві-
зуального образу. В українському інтернет-виданні «Ракурс» 14 вересня 2018 р. 
вийшов матеріал під назвою «Документального підтвердження смерті немає: ГПУ 
продовжить розслідувати злочини терориста Захарченка». Матеріал проілюстрова-
но фотографією Олександра Захарченка, очільника угрупування Донецька Народна 
Республіка у 2014–2018 рр. На розмитому тлі за спиною Захарченка – зображення 
білого голуба. Якщо не знати, хто саме зображений на фото, то тло світлини диктує 
певну символьну аналогію з «білими голубами миру», що не збігається зі смисло-
вим наповненням заголовка та самого матеріалу, де Захарченко фігурує як терорист. 
Глядач звертає увагу на світлину, зчитує певний образ, потім читає «сенсаційний» 
заголовок, і лише в третю чергу сам матеріал, де йдеться по те, що «генеральна про-
куратура продовжить розслідувати злочини колишнього очільника проросійських 
бойовиків на окупованій частині Донецької області Олександра Захарченка, попри 
повідомлення про його загибель … офіційних документів, які підтверджують за-
гибель лідера терористів, немає. А оскільки територія Донецька наразі не підкон-
трольна українській владі, провести слідчі дії … на місці інциденту неможливо»25. 
Проте вибір (свідомий чи ненавмисний) саме такої світлини для ілюстрування цьо-
го матеріалу сприяє створенню додаткових невербальних підтекстів у комплексі 
«зображення-текст», працює на рівні створення образів, які, за словами Г. Почеп-
цова, в інформаційно-смисловій війні стають вагомішими за факти. Разом із цим, 
такий тип маніпуляцій є дуже тонким, його складно формально кваліфікувати як 
маніпуляцію, оскільки тут немає ні постановки, ні ретуші, ні грубої підміни кон-
тексту фотографії.

Створення певного сприйняття образу через «емоційно забарвлений» візуаль-
ний контент останнім часом трапляється доволі часто. Такої маніпуляції зазнає ча-
сто образ президента США Дональда Трампа, коли як ілюстрації до стилістично 
нейтрального новинного матеріалу медіа використовують «характерну» фотогра-
фію Трампа, що створює комічний ефект26.

Іншим ефективним засобом маніпуляції за допомогою засобів художньої вираз-
ності є використання обмеженого кута поля зору або кадрування світлин, при якому 
змінюється їх сприйняття. З сучасних українських прикладів відомою є фотографія 

25 Ракурс (2018), «Документального підтвердження смерті немає: ГПУ продовжить розслідувати 
злочини терориста Захарченка». 14 вересня. URL: https://racurs.ua/ua/n111031-dokumentalnogo-
pidtverdjennya-smerti-nemaie-gpu-prodovjyt-rozsliduvaty-zlochyny-terorysta.html (дата перегляду 
01 листопада 2019)

26 УНІАН (2018), «Трамп створив командування Космічними силами США», 18 грудня. URL: 
https://www.unian.ua/world/10382259-tramp-stvoriv-komanduvannya-kosmichnimi-silami-ssha.html 
(дата перегляду 01 листопада 2019)
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нібито втечі президента України Петра Порошенка від людей на мітингу в Житомирі 
під час передвиборчої кампанії 2018 р. На сильно кадрованому знімку зафіксований 
момент, коли Порошенко переступає через калюжу, і складається враження, що він 
біжить. Насправді ж, як свідчить повна версія фотографії, політик ішов саме до лю-
дей, але вони не потрапили в поле кадрованого зображення. Інформацію підтвердив 
автор фото, кореспондент УНІАН Леонід Шевчук, опублікувавши повну версію цієї 
сцени. Однак варто зауважити, що кадровану версію також спочатку опублікував і 
поширив сам автор. Вочевидь, хибна інтерпретація кадрованого фото виникла вже 
згодом в соціальних мережах, однак можливість такої інтерпретації було закладено 
саме обмеженням поля фотографії, і автору довелося спростовувати фейк, що виник 
на основі його світлини27.

У редакційному статуті Національної суспільної телерадіокомпанії України, 
у пункті 2.1.1. «Принцип точності подачі інформації. Перевірка як головний спосіб 
забезпечення точності» є кілька рядків, які є настановчими щодо вимог до фото- і 
відеоматеріалів: «Відео-, фото-, аудіоматеріали мають бути автентичними, а засто-
сування монтажу, комп’ютерної обробки чи інших технічних прийомів та художніх 
засобів виразності з метою акцентування уваги чи посилення образу не повинне вво-
дити громадськість в оману щодо справжності цих матеріалів, обставин чи подій, які 
вони зображують. … Архівний матеріал, інсценування (реконструкції), використані 
для ілюстрування актуальної проблеми або події, мають бути марковані контраст-
ним шрифтом або озвучені ведучим»28. Цими вимогами зазначено неприпустимість 
використання технічних прийомів та художніх засобів виразності задля маніпуляції 
сприйняттям. На жаль, не всі редакції мають навіть такі мінімально прописані ви-
моги до фотографічного матеріалу. Звісно, висунути такі вимоги щодо зображення 
складніше, ніж до тексту. Але ж як саму природу фотографічного зображення, так і 
суб’єктивність його сприйняття та оцінювання візуальної інформації важко сформу-
лювати у конкретні претензії.

Результати і перспективи подальших досліджень. Запропонована схема кла-
сифікації дає змогу систематизувати прояви різного характеру маніпулювання з візу-
альним контентом медіа в контексті інформаційно-смислової війни. Виділено новий 
напрямок маніпуляцій – використання засобів художньої виразності та поєднання 
візуальної й текстової інформації для тонкої маніпуляції підтекстом сукупного по-
відомлення, закладення в нього додаткових смислових конотацій при формальному 
дотриманні усталених вимог документальності – відсутності постановки, ретуші 
або фальсифікації контексту. Такий тип маніпуляцій є складним для виявлення, але 
не менш дієвим за інші, оскільки, уникаючи прямої атаки на факти, працює на фор-
мування образів, які в умовах смислової війни важать більше, ніж факти.

Перспективними напрямками розвитку цього дослідження є: а) поглиблений 
аналіз кожної групи маніпуляцій в історичному та сучасному вимірі; б) вивчення 
наявних та розробка нових методик виявлення та протидії означеним різновидам 
маніпуляцій з візуальним контентом медіа в інформаційно-смисловій війні.
27 InfoResist (2019), «Снимок, на котором Порошенко убегает от толпы, оказался фейком: что произо-

шло на самом деле», 12 марта. URL: https://inforesist.org/snimok-na-kotorom-poroshenko-ubegaet-ot-
tolpy-okazalsya-fejkom-chto-proizoshlo-na-samom-dele/ (дата перегляду 01 листопада 2019)

28 UA: Суспільне мовлення, «Редакційний статут ПАТ «НСТУ»». URL: https://suspilne.media/
documents/83 (дата перегляду 01 листопада 2019)

https://inforesist.org/snimok-na-kotorom-poroshenko-ubegaet-ot-tolpy-okazalsya-fejkom-chto-proizoshlo-na-samom-dele/
https://inforesist.org/snimok-na-kotorom-poroshenko-ubegaet-ot-tolpy-okazalsya-fejkom-chto-proizoshlo-na-samom-dele/
https://suspilne.media/documents/83
https://suspilne.media/documents/83
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Висновки
Попри реноме документальності, що супроводжує феномен фотографії від са-

мого моменту його виникнення, технічні та виразні засоби надають широкий спектр 
можливостей для потенційних маніпуляцій. У цифрову епоху розвиток техніки та 
програмного забезпечення значно спрощує схожі втручання в первинне зображення. 
Дистанція, що відокремлює створене зображення від фрагмента світу, який у той 
момент опинився перед об’єктивом, може бути дуже істотною.

Наявні способи маніпулювання зображальним контентом медіа можна розділи-
ти на чотири принципові напрямки:

1. Постановна фотографія (маніпуляції на етапі зйомки), в якій потрібний образ 
конструює сам автор в процесі зйомки і подає його як документальний факт.

2. Ретуш і монтаж (маніпуляції на етапі постобробки), коли за допомогою втру-
чання в зображення цифровими чи аналоговими засобами, порушення цілісності 
факту і моменту, реальність коригується постфактум.

3. Фотофейки (маніпуляції на етапі контексту), в яких фотографію поміщують 
у зманіпульований контекст, один факт видається за інший. У такий спосіб навіть 
правдива фотографія може перетворитися на неправду в хибному контексті.

4. Маніпуляції невербальним підтекстом сприйняття комплексу візуальної та 
текстової інформації за допомогою використання засобів художньої виразності, ра-
курсу, композиції тощо для зміни нюансів сприйняття матеріалу. Цей різновид мані-
пуляцій є найвитонченішим і може формально не суперечити вимогам документаль-
ності фотографії, оскільки не містить постановки, ретуші або явної фальсифікації 
контексту.

Нині фотографія може виступати дієвим інструментом дезінформації, дезорієн-
тації, фактом спотворення «дійсності» та зброєю тепер уже не лише інформаційної, 
а й смислової війни. За допомогою візуального контенту відбувається не лише мані-
пуляція неправдивою інформацією, а й впровадження ворожих символів, емблем та 
смислів. «Документальність» фотографії, ставлення до фотозображення як до копії 
дійсності стають небезпечними для медійного простору та суспільної свідомості.

Таблиця 1
Основні напрямки використання фотоконтенту медіа

як об’єкта та інструмента маніпуляцій

ПОСТАНОВКА
Маніпуляції на етапі зйомки

Потрібний образ конструює сам автор у 
процесі зйомки і подає його як докумен-
тальний факт

РЕТУШ І МОНТАЖ
Маніпуляції на етапі постобробки

Втручання в зображення, порушення 
цілісності факту і моменту, реальність 
коригується постфактум

ФОТОФЕЙКИ
Маніпуляції на етапі контексту

Фотографію, зазвичай правдиву, поміщу-
ють у зманіпульований контекст, один 
факт видається за інший

НЕВЕРБАЛЬНИЙ ПІДТЕКСТ
Маніпуляції підтекстом сприйняття

Використання засобів художньої виразнос-
ті, ракурсу, композиції тощо для зміни 
нюансів сприйняття матеріалу
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The article deals with photo manipulations as objects and instruments of an information 
and semantic warfare. The main objective of the study is to generalize and systematize the 
basic ways of such photo manipulations. The methodology of the study includes the theoretical 
works by Heorhii Pocheptsov on an information and semantic warfare, and Susan Sontag on 
the philosophy of photography. The study was done using the systematic approach, general 
scientific methods of analysis, synthesis and comparison. 

Despite the reputation of its documentalism, photography provides a wide range of 
possibilities for potential manipulations. In the digital era, the development of hardware and 
software simplifies such interruptions into original image and its context. A distance between 
the created image and a fragment of the world in front of the lens can be very significant. 

Nowadays, photography can be an instrument of misinformation and a weapon of 
information and semantic warfare. So, an attitude to photographic content as a copy of reality 
becomes dangerous towards the media space and social consciousness.

As a conclusion, the present ways of manipulating visual media content can be divided 
into four principled directions:

1. Staged photography (a manipulation in the phase of shooting).
2. Retouch and montage (a manipulation in the phase of post-production).
3. Photo fakes (manipulations in the phase of context).
4. Manipulations on non-verbal implication of the content by artistic expressive means etc. 

The significance of this kind is doubtless because it is the most subtle kind of manipulations, 
formally responding the demands of documental photography: no staged photos, no retouch, no 
obviously fake messages. This one is the most difficult to recognize and counteract.

Key words: photography; photojournalism; information and semantic warfare; photo 
manipulations; staged photography; retouch; photo fake.
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У статті проаналізовані безпекові аспекти російсько-українського воєнного та ін-
формаційного конфлікту. Запропоновано шляхи його розв’язання та досягнення миру на 
сході країни. Приділено увагу характеристиці й оцінкам військового протистояння на 
Донбасі та ролі держав Заходу в його подоланні.

Ключові слова: війна, конфлікт, інформація, міжнародні угоди, система, військо, 
компрміс, держава, політика, ідеологія, патріотизм.

Вступ. З моменту проголошення незалежності України національна державна 
ідеологія все ще перебуває на маргінесі зацікавлень її владних інституцій. Тривалий 
час не ухвалювались Закони «Про державні пріоритети інформаційної політики», 
«Про інформаційний суверенітет і державну безпеку України», «Про міжнародний 
інформаційний обмін» та низка інших важливих законопроектів. Такі поняття, як 
стратегічні комунікації, урядові комунікації, кризові комунікації вчасно не набули 
розуміння й застосування. У національному законодавстві навіть було відсутнє ви-
значення терміна «інформаційна безпека». У подальшому це не могло не позначи-
тись на втратах, яких зазнала і зазнає Українська держава та українське суспільство 
внаслідок російської агресії. 

В українському Парламенті Законопроект № 9340 «Про внесення змін до зако-
нів України щодо інформаційної безпеки», в якому запропоновано доповнити понят-
тям «інформаційна безпека» статтю 1 Закону «Про національну безпеку України», 
а також Закон «Про інформацію», було зареєстровано лише 29 листопада 2018 року. 
У грудні Відомості Верховної Ради (2018, № 31, ст. 241) повідомили, що поняття «ін-
формаційна безпека» нарешті впроваджене в Закон «Про національну безпеку Укра-
їни». 

Томас Джефферсон, третій президент США, один із авторів Декларації неза-
лежності США, з причин політичної необхідності порушив Конституцію (часу на 
внесення поправок до її тексту бракувало). У листі від 20 вересня 1810 року він по-
яснив своє рішення: «Строге дотриманння писаного закону – це, без сумніву, один із 
найвищих обов’язків доброго громадянина, проте не найвищий. Закони необхідно-
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сті, самозбереження чи збереження країни, коли вона постає перед небезпекою, – на-
багато вищі. Втратити нашу країну через скрупульозне дотримання писаного закону 
означало би втратити сам закон із життям, свободою, власністю та усіма тими, хто 
разом із нами тішиться цими благами. Так абсурдно можна пожертвувати метою 
задля засобів».

Американський президент продемонстрував державницьку поведінку. Він тур-
бувався про безпеку власної країни. Підстав і причин взяти приклад з Джефферсона 
в українського президента вдосталь, а надто коли йдеться про безкомпромісну бо-
ротьбу з охлократією, корупцією, воєнною бюрократією, саботажем.

Постановка проблеми. Проблеми, які стоять перед українським зовнішньопо-
літичним і військовим відомствами у надскладних умовах сьогодення потребують 
відкритої дискусії, критичного переосмислення й виважених оцінок дій влади.

На початку 60-х років минулого століття Джон Фостер Даллес, тодішній держ-
секретар президента Двайтa Айзенгаверa, через Карибську кризу, що поставила світ 
перед небезпекою ядерної війни, запровадив термін brinkmanship – балансування на 
межі війни.

Аналіз розвитку нинішніх подій на сході України так чи інакше підводить нас 
до логічного питання: хто в цьому світі може ґарантувати, що не настане момент 
некерованої ескалації російсько-українського конфлікту? 

Ситуація вельми схожа на геополітичні процеси в Європі столітньої давнини 
напередодні вибуху Першої світової війни: поведінка тодішніх (як і нинішніх) євро-
пейських керівників держав та політиків багато в чому нагадувала/нагадує поведін-
ку страусів у момент небезпеки. Врешті-решт саме через нерішучу й боязку позицію 
горе-стратегів початку минулого століття процес сповзання до війни став некерова-
ним, його вже ніхто не міг контролювати і зупинити.

Джон Кеннеді полюбляв цитувати репліки двох німецьких політиків (колиш-
нього канцлера і його наступника) про причини Першої світової війни. «Як же це 
трапилось?» – дивувася колишній канцлер. У відповідь його візаві скрушно зітхав: 
«Ах, якби ж то знати!»...

Сучасні європейські політики щодо Московії – явного агресора, теж частень-
ко поводяться мов сновиди: їхні очі начебто й розплющені, але вчинками своїми 
вони не керують. А тим часом воєнні настрої в Кремлі й справді можуть вийти з-під 
контролю. 

Виклад матеріалу. Шість десятиліть тому, досліджуючи причини вибуху Пер-
шої світової війни, американський історик О. Холсті [О. Ноlsti] зазначив, що 1914 рік 
став майже класичним прикладом дипломатичної кризи, яка зазнала надзвичайно 
швидкої ескалації, вийшовши за межі розрахунків і контролю осіб, відповідальних 
за ухвалення рішень у сфері зовнішньої політики.

Вчений, зокрема, з’ясував, що приблизно за місяць перед початком Першої 
світової війни міністерства закордонних справ Австро-Угорщини, Німеччини, Ве-
ликобританії, Франції та Росії отримали від своїх посольств 5620 документів, які 
налічували майже 1,5 мільйона слів. З наближенням кульмінації кризи обсяг лис-
тування між дипломатичними відомствами різко зріс. Кількість питань, що чекали 
оперативних відповідей, збільшувалася, а часу залишалось чимраз менше. Його ка-
тастрофічно бракувало для ухвалення найважливіших рішень, які б унеможливили 
вибух війни.
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Аналізуючи події, що призвели до Першої світової війни, американський істо-
рик Е. Тейлор [E.Taylor] зробив висновок: «Бюрократія старого світу просто сховала-
ся в кучугурах бурі інформації, котра наринула на неї. Найгостріші і найурівнова-
женіші уми не могли більше осмислювати необроблені дані, які в них вводились, і в 
кожній столиці виникла тенденція – рішення відставали від подій. Внаслідок цього 
кожний новий крок з будь-якого боку ставав помилковим кроком, підсилюючи за-
гальне сум’яття». 

Психологи Н. Макворс і Д. Макворс [N. H. Mackworth and J. F. Mackworth] звер-
нули увагу на цікаву закономірність – якщо збільшити потребу ухвалення рішень 
в п’ять разів у заданий конкретний відрізок часу, то кількість помилок зростає в 
п’ятнадцять разів! Обмірковувати рішення просто немає часу, ланцюг умовиводів 
не будується, замість нього вводиться стереотип, що відображає не так об’єктивну 
реальність, як суб’єктивне уявлення, у цьому разі про противника. А все це випадає 
на долю людей, які й без того перебувають у стресі.

«Росія застосовує підривні заходи для ослаблення авторитету Америки в Єв-
ропі, розхитуючи трансатлантичну єдність і послаблюючи європейські інституції 
та уряди. Вторгненням в Грузію й Україну Росія продемонструвала готовність по-
рушувати суверенітет країн регіону. Росія продовжує залякувати своїх сусідів за-
грозливою поведінкою, як-от – демонстрація ядерних намірів і передове розміщення 
наступального потенціалу», – йдеться в оновленій Стратегії національної безпеки, 
яку президент США Дональд Трамп презентував 18 грудня 2017 року.

Яка ймовірність того, що Путін переступить «червону межу»?
Ніхто не прагне третьої світової війни, але все може трапитись… Ніхто не хоче 

війни з Росією, але всі чекають…
Чи є ефективними сучасні міжнародні угоди? Досить згадати нульову ефектив-

ність Будапештського Меморандуму від 5 грудня 1994 року, в якому не було зафіксо-
вано ЖОДНОГО механізму дотримання гарантій суверенітету України. Будапешт-
ський меморандум не захистив Україну від агресії Росії. 

У січні 2018 року на щорічній прес-конференції глава МЗС РФ Сєргєй Лавров 
пояснив, як Росія «виконує» Будапештський меморандум: «Я напомню, мы так и не 
применяли и не угрожали ядерным оружием Украине, поэтому никакого нарушения 
Будапештского меморандума не произошло».

Цинізм головного російського дипломата вражає. Адже у Статті 2 Меморан-
думу сказано: «РФ, Британия и США подтверждают свое обязательство воздержи-
ваться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности 
или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет 
использоваться против Украины». Сформульовано однозначно: НІЯКА ЗБРОЯ, НІ-
КОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИМЕТЬСЯ ПРОТИ УКРАЇНИ.

І з такою країною можливі компроміси? «Росія – екзистенційний ворог Украї-
ни» (Володимир Василенко, Надзвичайний і Повноважний посол України). 

На Заході ніхто не хоче конфронтації з Росією. Захід і НАТО лише традиційно 
висловлюють занепокоєння і тривогу, спричинені діями Москви щодо агресивної 
поведінки Росії стосовно України. 

2018 року тодішній очільник МЗС України Павло Клімкін в ефірі програми 
«Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив, що в Росії є плани захоплення україн-
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ської території від Маріуполя до Придністров’я та подальшого розчленування Укра-
їни.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу 30 листопа-
да 2018 року натякнула, що Росія може анексувати й інші регіони України («Ось у нас, 
наприклад, було генеральне консульство в Сімферополі, а потім стало представни-
цтво Міністерства закордонних справ в регіоні. Трапляється і так»). Ця служка Лав-
рова навіть вдається до неприхованих погроз на адресу України: «Взагалі на Україні 
розуміють, що в якийсь момент у російської громадськості може увіратися терпець? 
І я хочу просто нагадати, що українські дипломатичні консульські представництва 
тут працюють, і тут є українські дипломати. Є межа народному терпінню!»

Можна припустити, що агресивні московити спробують позбавити Україну до-
ступу до Азовського моря. Та найімовірнішою метою проведення військової опера-
ції російського Генштабу є не стільки непогамовне бажання пробити сухопутний 
«коридор» до Криму, як раціональніше прагнення заволодіти Таврійськом, Новою 
Каховкою, Каховською ГЕС і, зрозуміло, витоком Північно-Кримського каналу та 
прилеглими до нього територіями аж до Перекопу. Без дніпровської води Крим при-
речений.

Авраам Лінкольн у своїй першій інавгураційній промові звернув увагу на таке: 
«Припустимо, ви вступаєте у війну, але ви не можете воювати вічно, і тоді, після 
того, як обидві сторони зазнали численних втрат і жодна з них не досягла успіху, ви 
припиняєте військові дії, і перед вами знову постає те саме старе питання: на яких 
умовах будувати взаємини». 

Сформульоване американським президентом питання нині стоїть перед Укра-
їною – на яких умовах налагоджувати стосунки з озброєними колаборантами на 
території ОРДЛО. Не з «повстанцями», як необачно назвав цих людей український 
президент Володимир Зеленський, а принаймні як з представниками «збройних 
формувань окремих районів Донецької та Луганської областей» згідно з терміноло-
гією мінських переговорів.

Свого часу Голда Меїр у схожій ситуації висловилася інакше: «Ми хочемо жити. 
Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для 
компромісів». Сказано влучно, стисло, чітко, жорстко. Хіба Росія не обмежує Україні 
простір для компромісу, підштовхуючи Київ до беззастережної капітуляції? 

2008 року директор Інституту Росії (Україна) Василь Лаптійчук у дослідженні 
«Mein Kampf» Владіміра Путіна» застерігав: «За деякими ознаками, російська сто-
рона вже розпочала перший – інформаційний – етап підготовки й проведення опе-
рацій на терені України, спрямованих на усунення найнекомфортніших для Кремля 
політиків, громадських діячів і, можливо, журналістів. Логічно припустити, що Ясе-
нево чи Луб’янка планують проведення відповідних заходів не тільки в Британії або 
Катарі, але й у «зовнішньополітичному пріоритетові №1».

В інтерв’ю виданню «Тиждень» заступник глави Генерального штабу Зброй-
них сил України Олексій Таран 2019 року заявив: «Росія готується до проведення 
широкомасштабної військової агресії. Ці плани цілком очевидні. ЗСУ відповідно го-
туються до відбиття збройної агресії по всьому кордону України. Це стосується не 
тільки лінії зіткнення, але й інших районів, починаючи з кордону з Білоруссю і далі 
біля Криму і Бессарабії».
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ОРДЛО може послужити детонатором для європейської безпеки. Під споруду 
ЄС Кремль вже заклав не лише економічну вибухівку, але й політичну. Чи розуміють 
це в Парижі й Берліні?

У вересні 2014 року за ініціативи президента Порошенка, всупереч Основно-
му закону Української держави, який не передбачає появу на її території утворень 
з особливими правами (читаємо: Розділ I. Загальні засади. Стаття 2. «Суверенітет 
України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою.Територія 
України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною»), Верховна Рада 
ухвалила (закритість й втаємниченість самої процедури голосування досі викликає 
суперечки) низку законів (так звані закони про особливий статусу для ОРДЛО), згід-
но з якими окупованій частині Донбасу надається широка автономія з правом мати 
власні суди, збройні формування, здійснювати міжнародну політику, а бойовикам – 
амністія. 

Не минуло й шести років війни, як 15 жовтня 2019 року на засіданні Тристо-
ронньої контактної групи в Мінську 15 жовтня українська сторона наголосила, що 
виконання політичного блоку питань мінських угод можливе тільки у разі розпуску 
квазіугруповань «ЛДНР». Вимога цілком логічна: у так званих мінських угодах такі 
абревіатури відсутні. І в так званій «формулі Штайнмайера» – також немає. Згаду-
ється лише ОРДЛО.

У законі «Про міжнародні договори України» чітко зазначено: міжнародні уго-
ди укладаються винятково з суб’єктами міжнародного права. Чи була уповноважена 
приватна особа Леонід Кучма («Второй Президент Украины Л. Д. Кучма») укладати 
та підписувати міжнародний договір від імені України? Про колаборантів А. Захар-
ченка та І. Плотницького взагалі не йдеться. Таким чином, «Мінські угоди» – це 
просто папірці, не ратифіковані Україною. 

Трохи історії. До процедури денацифікації Німеччини у США почали готува-
тися ще до перемовин у Ялті й Потсдамі. Й тільки-но амерканська армія зайняла 
перші німецькі міста, як світ побачила «Настільна книга Військового уряду в Німе-
чині» з усіма інструкціями, спрямованими на ліквідацію НСДАП, адміністративних 
і військових структур, парамілітарних оргнізацій тощо. У британській зоні окупації 
кожен німець, приміром, заповнював анкету з 133-х пунктів. Кілька людей, котрі 
знали анкетованого, мали засвідчити своїми підписами правильність викладеного. 
З місцевих мешанців були сформовані денацифікаційні «комітети», які мали право 
визначати підозрювану особу головним злочинцем, безпосередньо невинним або ча-
стково винним, а також номінальним нацистом, і кого слід виправдати.

Треба усвідомити, що, окрім політичної реінтеграції ОРДЛО (якщо раптом до 
цього дійде), потрібно буде здійснити ще й велетенську економічну, соціальну, ме-
дичну, освітню, екологічну відбудову, провести розміновування чималих територій. 
Розраховувати на новітній «план Маршалла» не доводиться.

Жодні «Мінські угоди» не є правомірним міждержавним документом. Нинішня 
ситуація з перетракціями в мінському «Президент-готелі» насправді поза площи-
ною міжнародного права. Папери, підписані у столиці Білорусі в рамках так зва-
ної Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, кожен з 
учасників дискусій потрактовує довільно. З іншого боку, в ситуаціях, аналогічних 
нинішній, українській, і справді треба керуватися виключно міжнародним правом, 
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яке передбачає відповідальність агресора за свої дії і право країни на самооборону. 
Але не все так просто.

Трохи математики. Славетна теорема Ґьоделя у довільному потрактуванні до-
водить, що перебуваючи в межах Чогось, ми приречені на неповноту наших знань 
про Щось. Інакше кажучи (якщо тлумачити цю теорему максимально популярно), 
коли вивчаємо складну систему зсередини, то, керуючись лише логікою цієї сис-
теми, обов’язково натрапимо на істини, які не зможемо ні довести, ні спростувати. 
Відтак змушені шукати суддю. Поза системою. 

Те саме й з Україною. Якщо всередині держави не можемо дати собі раду, то 
мусимо знаходити своєрідного арбітра ззовні, який взяв би на себе місію наставити 
українців на путь істинний. 

Бог таким арбітром бути не може – людина створила цю ідею як ілюзію самопі-
знання. Покладатись на Бога і Святого Юра у доленосних для держави й нації ситуа-
ціях неприпустимо. Разом з тим в основі нашого життя є речі очевидні й безперечні: 
приміром, закон Ома, який і в Африці є законом Ома. Це стосується багатьох інших 
фізичних та математичних формул і постулатів, які можна перевірити й довести. 

З одного боку, арбітром для України, як уже мовилось, має стати міжнарод-
не право. Перевівши теорему Ґьоделя в політичну площину, доходимо висновку, що 
встановити мир на Донбасі, діючи в межах мінського чи нормандського формату, 
неможливо. Конче потрібен зовнішній суддя. 

Та в політиці все-таки діють дещо інші правила, ніж у математиці. Чи «тяг-
нуть» на роль зовнішніх арбітрів для України фрау Меркель або месьє Макрон? У 
них власні державні інтереси переважають. 

Росія міжнародне право давно розтоптала. Для цієї імперської, совєтської і 
постсовєтської етнічної химери міжнародні норми не існують. У всі часи вона ке-
рувалась лише принципом доцільності. Доведено історією. На Сполучені Штати з 
нинішнім непередбачуваним президентом теж не варто розраховувати. Дедалі ча-
стіше Вашингтон виявляє себе як ненадійний захисник демократичних цінностей – 
скажімо, після агресивного захоплення Росією території Грузії Барак Обама чомусь 
заговорив про перезавантаження стосунків з Москвою. Нині американці дозволяють 
собі нехтувати зовнішньополітичними зобов’язаннями, якщо це суперечить вну-
трішнім політичним міркуваннями. Одним із підтверджень цьому є поведінка Ва-
шингтона і Кремля в близькосхідному конфлікті. Президент США Дональд Трамп 
виходить з одного договору за другим. У нього сформована негативна думка про 
Україну як корупційну державу завдяки спілкуванню з президентом Росії Владі-
міром Путіним і прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Принаймні так 
стверджує Washington Post.

То який міжнародний договір убезпечить Україну від зовнішніх напастей і вну-
трішніх розколів? Як перевірити гіпотетичний аналог Будапештського меморандуму 
зразка 1994 року, такого обнадійливого, на перший погляд, для будуччини Україн-
ської держави? Хто загарантує Україні безпеку? Де перебуває межа та міра відпо-
відальності влади перед власним народом і зовнішнім світом? Пристати на ідею з 
«фінляндизації», маючи розгалужену агентурну мережу і потужну «п’яту колону»?

Найпереконливішим аргументом у захисті національних інтересів залишаєть-
ся сила. Економічна та військова. «Якщо прагнете досягти успіху, не намагайтеся 
бути делікатним чи розумним. Використовуйте грубі прийоми. Бийте одразу в ціль. 
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Поверніться й ударте ще раз. Потім ударте ще – сильним ударом з плеча», – радив 
Вінстон Черчилль.

Не покладаймося на доброго дядечка з-поза меж України. Не плекаймо ілюзій 
на вселюдську Мораль і Добро. Є давнє перевірене, випробуване часом правило: ХО-
ЧЕШ МИРУ, ГОТУЙСЯ ДО ВІЙНИ – Si vis pacem, para bellum. 

1996 року генерал-лейтенант Олексій Лавренюк, тодішній начальник кафедри 
стратегії Академії ЗСУ, екс-заступник начальника Ґенерального штабу констатував: 
«Збройні Сили України, які маємо, не є національною, народною армією. Я наполя-
гаю, щоб армія була етнічною, щоб у військових вузах навчалися переважно укра-
їнці, командні пости займали українці й уряд був – український. Тому що уряд і 
армія – це одне ціле… Ніхто наразі не знає, коли і де доведеться воювати».

Як у воду дивився український генерал.
У 2019 році після зміни політичного керівництва Української держави Москва 

почала ставити «слугам народу» брутальні ультиматуми, вимагаючи їх безумовно-
го виконання. Київ, замість орієнтації на перемогу, починає вдаватися до політики 
компромісів, доволі небезпечних в умовах мілітарного протистояння двох держав і 
вичікувальної поведінки Заходу.

Уже згадуваний Василь Лаптійчук наголошував: «Треба розуміти, що війна 
Росії з Україною буде до кінця – або ми здамося (розчинимося-асимілюємося), або 
переможемо».

Висновки. Коли українська еліта, а з нею й український народ, органічно усві-
домить свою інакшість, свою самодостатність, тоді й щезне імперська пиха Росії. На 
жаль, у нас досі немає реалістичної, фундаментальної концепції розбудови України 
як держави європейського стандарту, досі не сформована чітка система державних 
пріоритетів, ідеологічних цінностей, основних принципів національної ідеології. 
Натомість у ст. 15 Конституції України читаємо: «Суспільне життя в Україні ґрунту-
ється на засадах… ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнава-
тися державою як обов’язкова». Саме через це практично на всіх щаблях державної 
ієрархічної драбини дуже невиразно окреслюються контури власне української дер-
жавної будівлі. На перешкоді ідеї державотворення знову стає світоглядна невизна-
ченість, брак цілісної системи національних орієнтирів. 

Без виразної української, глибоко патріотичної ідеології неможливо згуртува-
ти суспільство в єдиний повноцінний організм, здатний дати належну мілітарну й 
інформаційну відсіч противникові. Патріотизм як основа державної ідеології є фун-
даментом будь-якої державної конструкції.
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In the article the are analyzed the safety aspects of the Russian-Ukrainian military 
and information conflict. There are offered the ways of its solving as well as the ways of the 
achieving peace in the Eastern part of the State. The attention is paid to the characteristics and 
evaluation of the military confrontation in Donbas as well as to the role of the Western countries 
in its overcoming.

When the Ukrainian establishment and the Ukrainian nation realize their otherness, their 
self-sufficiency then the imperial pride of Russia will disappear. Unfortunately we still don’t 
have a realistic, fundamental conception of the development of Ukraine as a State in accordance 
with the European sample. And a clear system of the state priorities, ideological values, main 
principles of the national ideology is not formed yet. 

Instead in the article 15 of the Constitution of Ukraine we can read as follows: «The social 
life in Ukraine is based on principles of the… ideological diversity. No one ideology can be 
recognized as a mandatory one by the State». Due to this almost on all of the levels of the state 
of the hierarchical ladder the outlines of the Ukrainian state building seem to be very indistinct. 
As an obstacle for the idea of the state building again arises an worldview uncertainty. Besides, 
there is a lack of the holistic system of the national landmarks. 

Without a clear Ukrainian, deeply patriotic ideology it is impossible to rally and combine 
the society in an only full-fledged organism, that would be able to give a proper military and 
informational repel to the enemy. Patriotism as a basis for the state ideology is a foundation of 
every state construction.

Key words: war, conflict, information, international agreements, system, army, compro-
mise, state, politics, ideology, patriotism.
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У статті професора М. Житарюка акцентовано на актуальності філософічності ду-
мок і поглядів Петра Чаадаєва про російський імперіалізм (відсталість, реакційність), 
російське православ’я (політичний інструмент), російську культуру (вторинність супро-
ти першоджерел). Йдеться про те, що вади ХІХ ст. реанімовано у ХХІ ст. Без осмислення 
помилок історії, в т. ч. світоглядних та морально-етичних, через мас-медіа, не збудуєш 
щасливе майбутнє.

Ключові слова: Петро Чаадаєв, «Філософічні листи», націонал-шовінізм, європо-
центризм, публіцистика, глобалізм.

1. Постановка проблеми. У одному з листів до Фрідріха Вільгельма Шеллінга1 
Петро Чаадаєв, захоплюючись поєднанням філософії одкровення й релігійної філо-
софії, зізнався, що він загубився в розумових пустелях своєї країни і довго вважав, 
що тільки він один витрачає свої сили в цій праці або має тільки кількох товаришів, 
які розлетілися по землі. Потім він побачив, що увесь мислячий світ рухається в тому 
самому напрямку. «Великим став для мене той день, коли я зробив це відкриття»2.

Сказати, що на П. Чаадаєва вплинули твори В. Шеллінга, – не сказати нічого. 
П. Чаадаєв зізнається, що вивчення творів німецького філософа відкрило йому но-
вий світ: «завдяки вашому розуму в царстві думок мені прочинилися такі сфери, які 
досі були для мене цілком закриті; це вивчення стало для мене джерелом плідних і 
чарівних розмислів...»3.

1 Чаадаев, П. (1832), Письма. Шеллингу, Москва, с. 2. URL: http://russianway.rhga.ru/upload/
main/21_Chaadaev2.pdf (дата перегляду 07 грудня 2019 р.). Переклад М. Житарюка.

2 Там само.
3 Там само.
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У такий спосіб Петро Якович Чаадаєв (1794-1856) і формувався як європеєць, 
який став непересічною постаттю в європейській історіософській думці першої по-
ловини ХІХ століття, твори якого й досі популярні в Західній Європі, хоч за життя 
царський режим визнав його божевільним (“через потребу”, – як напише згодом сам 
філософ та публіцист). П. Чаадаєв – не просто своєрідний камертон любові, христи-
янства, гуманізму, який не визнає вищості однієї особи над іншою, бо від народжен-
ня – всі рівні. П. Чаадаєв – також більмо на оці московщини, попівства й царату. Він 
не такий, як вони, він чужий для них. У прагненні зберегти інакшість, у нього не 
залишилось вибору, окрім як втекти з рідного пекла.

Путінська Росія – це намагання поєднати авторитарні химери й гримаси ца-
рату (ХІХ ст.), тоталітаризму й репресій більшовизму (ХХ ст.) і маніпулятивність 
та гібридність (ХХІ ст.). Це спроба зібрати в одне ціле уламки минулого, щоб з них 
сконструювати пародію майбутнього. Методи і засоби необмежені: брехня, шантаж, 
міфотворчість, використання нетрадиційної зброї (психотехніки, мас-медіа, інсти-
тут церкви). 

Український філософ російського походження Микола Сергеєв (Львів) переко-
наний, що Росія може існувати тільки як імперія, а без України – вона не є повноцін-
ною імперією, тому не має майбутнього як держава4.

Отже, Кремль завжди (коли агресивно, вульгарно, коли завуальовано, толе-
рантно) намагатиметься «склеїти» відколені черепки і зшити розірване лахміття, він 
завше рухатиметься ніби вперед, озираючись на темне минуле, навіть якщо це при-
зведе до остаточної руйнації – як самого себе, так і своїх сусідів. Тут як аргументи і 
«ядерна» кнопка, і вихід з чинних міжнародних угод, і намагання прищепити світу 
думку про збереження християнства… Але поки існуватиме РФ, доти існуватимуть 
інакомислячі, ті, що мають життєвий і моральний стрижень, послідовники П. Чаа-
даєва. Так само, доки існуватиме РФ, доти знаходитимуться національні зрадники, 
у т. ч. і з-поміж європейських правителів, які обиратимуть власну вигоду (газо- й 
нафтодолари), а не державну перспективу.

Актуальність цієї статті випливає із її мети – потреби переосмислення влас-
ної сутності на прикладі однієї особистості (П. Чаадаєва) й утвердження віри у здат-
ність змінити ситуацію з негативу на позитив.

Головним своїм завданням вбачаємо донести до мислячих кіл думку про те, 
що, на цивілізаційному роздоріжжі, Росія, як і раніше (доба монголо-татарського 
іга), протистоятиме західній цивілізації, братиме участь у її знищенні, допомагаючи 
утвердити новий центр світу на чолі з Китаєм, який цю ж РФ і поглине.

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Завдячуючи тому, що зараз 
інформаційна доба, текстів П. Чаадаєва і про П. Чаадаєва, попри деякі намагання 
контролювати й обмежувати до них доступ, сьогодні аж ніяк не бракує. Є чимало 
й наукових спроб, як-от монографія 1908 р. Михайла Гершензона5, яку також варто 
переосмислити, багато критичних закидів (щодо нігілізму, невдячності П. Чаадає-
ва)6, є деякі й наші напрацювання (переклад творів П. Чаадаєва українською, статті в 
4 Сергеєв, Микола (2018), Власний архів: про Росію, Львів.
5 Гершензон, Михаил (1908), П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление, Санкт-Петербург, Типография 

М. М. Стасюлевича, 325 с. URL: https://imwerden.de/publ-2493.html (https://imwerden.de/pdf/
gershenzon_chaadaev_1908.pdf)

6 Їх абсолютна більшість, т. зв. античаадаєвський лютий треш.

https://imwerden.de/razdel-1129-str-1.html
https://imwerden.de/razdel-1129-str-1.html
https://imwerden.de/publ-2493.html
https://imwerden.de/pdf/gershenzon_chaadaev_1908.pdf
https://imwerden.de/pdf/gershenzon_chaadaev_1908.pdf
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журналі «Нова філологія», Запоріжжя, та у збірнику «Українська періодика: історія 
та сучасність», Львів, в авторському блозі «Теорії та моделі журналістики», виступ 
на презентації книги перекладів в Бібліотеці української літератури в Москві)7.

3. Методологічна основа дослідження охоплює осмислення текстів П. Чаадає-
ва, текстів про П. Чаадаєва та їх накладання на минуле, сучасне й майбутнє Європи. 
Йдеться про історичний аналіз, концептуальний аналіз, порівняння, метод ілюстру-
вання.

4. Виклад основного матеріалу дослідження. 
Твори родоначальника російської релігійної філософії П. Чаадаєва, які можна 

назвати сміливими спробами (чи не вперше!) об’єктивно осмислити російську іс-
торію та російську національну ідентичність, не пішли Росії на користь. Вони ви-
кликали в російській громаді небачене обурення, осуд, прокляття. Образи перева-
жили Правду, гонор – не дозволив розмислювати над простими питаннями... Хто 
знає, можливо, якби в Російській імперії бодай трохи прислухались до голосів своїх 
пророків, світ ніколи не знав би Жовтневого перевороту 1917 року, а такі злі генії, як 
В. Ульянов (Лєнін), не писали б криваві сценарії переділу світу й не розбудовували б 
Росію, а згодом – СРСР, за утопією Платона («Закони»).

Так, П. Чаадаєв, можливо, був різким. Але хіба Правда завжди солодка і при-
ємна? Ось уривки з першого філософічного листа: «Ми (росіяни. – М.Ж.) живемо 
лиш найобмеженішим сьогоденням, без минулого й майбутнього, серед мертвого 
застою», «...у нас немає нічого індивідуального, на що могла б опертись наша думка, 
але, відособлені дивною долею від всесвітнього руху людського, ми також нічого не 
сприйняли і зі спадкоємних ідей людського роду». Цьому теж є пояснення: «Наро-
ди – настільки ж моральні, як і окремі особистості. Їх виховують віки, як окремих 
людей – роки. Але ми, можна сказати, – народ винятковий. Ми належимо до тих 
націй, які мовби поза родом людським, а існують лишень для того, щоб дати світові 
який-небудь важливий урок»8.

Чи почули П. Чаадаєва в Росії хоча б сьогодні? Без сумніву, ні. Інакше Кремль 
не розпочинав би того, що офіційні інформаційні рупори бездумно і з байдужою хо-
лодністю називали «антитерористичною операцією», «спецзачистками» тощо, ніби 
йшлося не про чеченський народ, не про матерів, дітей та старих, а, наприклад, про 
щось дуже буденне, як-от: «світить сонце» чи «йде дощ». Інакше В. Путін не пішов 
би на анексію українського Криму, не розв’язував би війну на українському Донбасі, 
у Сирії. Окремі інтелігентні кола – це виняток, це контреліта. Попри видання творів 
Чаадаєва і їхнє поширення в інтернеті, російський пророк у рідній вітчизні й далі 
чужий.

За життя П. Чаадаєва надруковано лише один твір – перший філософічний 
лист. Цю подію було висвітлено у журналі Надєждіна «Телескоп» (1836). Як наслі-
док – журнал закрито, редактора ув’язнено, а автора проголошено (не діагностова-
но!) божевільним. Твори енциклопедиста П. Чаадаєва, який об’їздив цілу Європу, 
виходять переважно французькою, англійською, німецькою, проте вони заборонені в 
Росії. Лише напередодні Першої світової війни було видано двотомник «Сочинения 

7 Докладніше подано у списку літератури.
8 Чаадаєв, П. (2005), Лист Перший, у кн.: П. Я. Чаадаєв. Філософічні листи. Апологія божевільного. 

Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки), упорядник М. Житарюк, Львів, с. 6-20.
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и письма» (Т. 1-2. – 1913-1914). Та й за часів СРСР нам дозують правду, спотворю-
ють уявлення про нього. Можна сказати, для широкого загалу П. Чаадаєв – постать 
майже невідома, навіть не всі гуманітарії до ладу можуть щось про нього сказати. А 
він заслуговує на визнання, осмислення, мабуть, не менше, ніж більшість загально-
визнаних мислителів – від античних часів до сьогодення. І це – не високі слова. Щоб 
переконатись у глибокодумності, освіченості П. Чаадаєва, варто прочитати його тво-
ри, які – не данина часові, не замовлення академічної установи, не графоманство з 
метою заробити. Ні. Це – стан, порив душі, очищення сумління, і біль, і розпач, і 
надія, і віра, і любов. Його тексти народжені не хворобливою уявою, яку припису-
вали сучасники, а глибоким аналізом (часто першоджерел) літературних, біблійних, 
культурно-мистецьких пам’яток давнини і свого часу – від грецької та римської ан-
тики, Китаю, Індії, Єгипту – до сучасної (початок ХІХ ст.) Європи та Росії.

І

Російський націонал-шовінізм відображає не тільки перманентний стан речей, 
а є також синонімом до російського імперіалізму, комуністичної ідеології ХХ ст. 
чи великодержавного шовінізму. Актуальність проблеми посилюється не стільки 
звичайним нашим сусідством (хоч і цього було б досить, щоб про це говорити), а 
окресленням шляхів розвитку на величезних географічних просторах (майже шоста 
частина світу) понад сотні народів і народностей та їхнім впливом на загальносвітові 
процеси.

Цивілізаційний європоцентризм цікавить нас теж двояко. По-перше, хоч це і не 
панацея від усіх бід, проте російський мисленнєвий потенціал, максимально скон-
центрований у творчості та діяльності П. Чаадаєва, розвинений і дещо спримітиві-
зований та звульгаризований західниками, спромігся на інтелектуальний прорив і 
непопулярну, небезпечну для імперіалізму громадянську позицію. По-друге, в кон-
тексті без п’яти років двохсотліття від сформування платформи, цивілізаційний єв-
ропоцентризм не тільки не перестав бути життєвою концепцією, а й постає перед 
російством і світом у значно ширшому, обнадійливішому контексті. Скористатися б 
цим шансом!

Постать П. Чаадаєва цікава для нас, українських дослідників публіцистики, не 
тільки тому, що він – досі не визнаний пророк своєї вітчизни – Росії, один із не-
багатьох чесних високоосвічених християнських філософів і публіцистів світового 
значення, дуже популярний сьогодні у прогресивних наукових колах, зокрема серед 
молоді. Принципово важливе інше – історична правда. Ця правда полягає в тому, що 
не тільки представники пригноблених російським імперіалізмом націй були спро-
можні (і спромоглись) на жертовність на благо націй (як, наприклад, Т. Шевченко), 
що не всі росіяни, які мають добру освіту і певне становище в суспільстві, навіть 
знайомі з царем, по-перше, шовіністи, по-друге, здатні на сумнівні угоди (так звані 
компроміси) із власною совістю та гідністю.

Визначальним моментом, таким собі лакмусовим папірцем усвідомлення наці-
ональної шляхетності і готовності (здатності) зробити черговий, позитивний, крок 
для розбудови Росії, є справедливе і чесне ставлення (насамперед у науковому серед-
овищі, потім – представниками влади і ламанням старих стереотипів серед громад-
ськості з допомогою ЗМІ, художньої літератури, кінокультури тощо) до своїх, росій-
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ських умів, позбавлення їх численних тавр, у т. ч. й «божевілля». Як на мене, наївно 
сподіватись від кремлівських владоможців на чудо – адекватно оцінювати зміни у 
світі, насамперед, у слов’янському світі, і тим паче ставитись до них з повагою, допо-
ки не буде поставлене й реалізоване просте і водночас дуже складне завдання – стати 
чесними бодай перед собою (як у минулому, так і в сьогоденні). Допоки не почуємо 
каяття за російських «божевільних», за злочини спочатку імперіалізму, а потім біль-
шовизму (нищення націй, заборона інших, крім російської, мов, культур, традицій, 
спустошливі війни, голодомори-геноциди, репресії тощо), марно сподіватись від ро-
сійського владної та науково-презентаційної еліти бодай якогось розвитку гуманіз-
му, християнства, свобод і прав людей.

Відхід від прописаних ще 11 століття істин у «Слові про Закон і Благодать» 
Іларіона та «Повчанні дітям» Володимира Мономаха (у першому творі йдеться про 
Старий і Новий заповіти, про П’ятикнижжя Мойсеєве, яке віджило, бо базувалось на 
ненависті, і про Христову віру, основану на любові до ближнього; ближній – не тіль-
ки володар, а навіть бідняк, бо перед Господом усі рівні; Мономахова праця-пам’ят-
ка – це кодекс середньовічного монарха) дозволяє припустити, що для правлячої Мо-
скви (Петербурга) ці писання завжди були чужими, недолугими, непристосованими, 
а часом непристойними. Парадокс, але політично витримані і кон’юнктурні гасла: 
«ми – брати-слов’яни», «Київська Русь – колиска трьох братніх народів» тощо ста-
ли домінантами історичного розвитку, навіть попри ігнорування глибинних думок 
Іларіона й Мономаха, попри спалення Батурина і знищення Запорозької Січі, попри 
великі переселення (українців на північ та схід, а росіян та інших, слухняніших, на 
південь (в Україну)...

Я схиляю голову перед усіма національними пророками в Російській імперії. 
Вони розуміли, що їхні вчинки переважно тотожні биттю голови об скелю, але за 
жодних обставин не втрачали віру. На відміну від правителів, які ніколи не знали, 
що таке Віра, що таке Надія, що таке Любов. І не хотіли знати. Тому й не розуміли 
жертовності, справжньої, не для слави. Я з тих, хто вважає, що Віра, помножена на 
діяльну Волю, здатна здолати найміцніші мури. Прикладів дуже багато – Т. Шев-
ченко і Україна, Берлінська стіна, крах, здавалося б, вічних імперій... Водночас, я 
не такий ідеаліст, щоб стверджувати, буцімто Росія вже готова почути своїх проро-
ків, змінитись і побачити світ по-новому, не з захмарної висоти, з точки зору націо-
нал-шовінізму, а як рівний із рівним.

Отже, на мою думку, однією з таких лікувальних «пігулок» насамперед для 
Росії, а для нас це швидше приклад, може бути творча і життєва діяльність П. Чаа-
даєва.

Глобалізація давно стала об’єктивною реальністю, незважаючи на те, що не всі 
готові навіть зараз це визнати. Для одних ера глобалізації почалася з винаходом ін-
тернету, для інших – з початком ери сателітарного телебачення, ще інші називають 
«початком кінця» створення кінематографа або електронних ЗМІ... Насправді ж це 
не зовсім так. Адже названі критерії ідентифікації поняття – це лише трансформа-
ційно-цивілізаційні ознаки розвитку феномену, найвиразніші сегменти осучаснених 
форм, які, по-перше, стрімко розвиватимуться й надалі, по-друге, змінюватимуть 
світовий розвиток, по-третє, не оминуть нікого й ніде, незалежно від бажань, актив-
них дій чи повного ігнорування окремих людей, етнічно-культурних груп, націй та 
континентів.
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Я з тих, хто не завжди і не всім захоплюється через посилення глобалізаційного 
фактору, однак я не можу поділяти позицію тих, котрі вважають, начебто можна у 
якийсь спосіб «зберегти нейтралітет». Вже сама історія показала, що «зберегти ней-
тралітет» практично не вдалось жодній нації, хіба що деяким тубільцям чи сніговій 
людині. Винайдення письма, пісні, печерні написи (малюнки) – ніщо інше, а зародки 
глобалізації, так звана нульова або початкова стадія глобалізації. Звісно, не до кінця 
осмислена. Першою фазою глобалізації я б назвав появу релігій, перших книг, напи-
саних на стилеті чи пергаменті, наприклад, уставом, згодом – скорописом, і перших 
бібліотек. Не так важливо, який відсоток населення мав до цих творів доступ. Вод-
ночас царі-королі-імператори і частина їхньої свити були не просто грамотними, а й 
доволі освіченими людьми, які не тільки читали, а й самі писали – і в такий спосіб 
впливали не тільки на своїх сусідів-лідерів, а навіть на інші народи. Якщо це не до-
помагало, закріплювали свої дії численними війнами, водночас творячи культурні 
інтервенції за допомогою сили, насилля, грабунку... Друга фаза глобалізації – ви-
найдення, з одного боку, гусячого пера, з іншого – друкарського верстату. Третя 
фаза – поява газет і журналів. Четверта – винайдення радіо, п’ята – кінематографа, 
шоста – телебачення, ядерної зброї, сьома – супутникового телебачення, восьма – 
інтернету... Зрозуміло, що нумерація тут радше символічна. Це ж стосується і харак-
теристик.

Умовно кажучи, розвиток планети має свої фази розвитку, як і будь-якого жи-
вого організму. Нині стверджувати свою непричетність до глобалізації, це те саме, 
що відмовлятись од власної руки або голови, себто доводити щось неймовірне на 
кшталт: ноги самі по собі і не залежать від думок, продукованих головою. Навіть 
найбільші заперечувачі глобалізації ніяк не доведуть власного офсайду, адже не 
відмовляються від читання книжок, написання статей (чи пером-ручкою, чи на 
комп’ютері), оприлюднення власної позиції, не проміняють власне помешкання, об-
ладнане радіо і телебаченням, на скитське існування, без надлишку, попри еколо-
гічну катастрофу і вичерпність традиційних видів енергоресурсів не відмовляться 
від пересування в авто(бусах), поїздами, кораблями, літаками, – на зміну газові й 
нафті невдовзі прийдуть термоядерні капсули, екологічно безпечніші та економіч-
но доцільніші, що здешевлюватимуть енергоресурси майбутнього, порівняно з тра-
диційними, у десятки, сотні разів. Тобто нині вже очевидно, що людина не здатна 
зупинитись на досягнутому і вдовольнитись існуючим. Людині завжди мало, вона 
завжди жадібна й незадоволена. Зрештою, це можна назвати агонією цивілізації. На 
жаль, це – теж факт, який, завдяки багатотисячолітній історії, вже незворотній, хоч 
до повного кінця можуть пройти ще десятки тисяч років. Як і людині, яка проходить 
свій земний шлях (цикл) розвитку – від народження до відходу в інші форми, так 
і планеті Земля цей шлях призначено. Який він – багато в чому залежить саме від 
людини.

Отже, підтверджую свою думку: ми всі в системі світової глобалізації. Запере-
чувати це – не розуміти людського покликання, не бажати долучитись до створення 
глобалізаційного позитиву, який унеможливив би принаймні на певний час тотальне 
самознищення.

Боги були першими, хто своїм прикладом, навіть через самопожертву, показав 
справжнє покликання людини – не кажу «людини розумної», маю на увазі «люди-
ну живу», діяльну. Далі були пророки, апостоли, святі, священнослужителі, окремі 
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громадяни. Нині, у світі максимально інтенсифікованому та прискореному, надзви-
чайно збайдужілому та релятивізованому, тобто безпринципному, великою мірою 
обов’язки сіячів діяльності, творців позитиву мають виконувати і журналісти, 
які не тільки мають себе відокремити від усього довкола, мовляв, «ми тільки ретран-
слятори» – чужих слів, думок, вчинків, а й мають бути творцями, ґенераторами фі-
лософії любові, домінування життя. Себто мають взяти на себе обов’язки сучасних 
апостолів правди, хоч як важко це не було б. Щойно матимемо такі добрі паростки, 
можна буде трохи зітхнути. Бо це означатиме, що народжується Нова Людина, яка не 
протиставлятиме себе всім, а об’єднуватиме всіх довкола себе, що не задкуватиме і 
не ховатиметься від інших, а відкрито, щиро і жертовно творитиме для інших, тобто 
змінюватиме усе негативне, що назбиралось у глобалізаційному процесі за тисячо-
ліття, на позитивне, тобто людина як мізерна, крихітна істота матиме унікальний 
шанс позбавитись власних численних недуг (не стільки фізичних, скільки мораль-
них) і вилікувати, себто відродити щасливе життя (не те, що нині, коли всі довкола 
плачуть – від голоду, воєн, терору) на Землі.

Розумію, що ці думки можуть бути не надто популярні, дуже несподівані, на-
віть шокуючі. Розумію, що, можливо, не всі готові їх прийняти і схвалити – я не 
прагну цього. Значно важливіше, бодай на цьому етапі, – дати поживу для розмислу, 
ніж стверджувати істину. Істину не знає ніхто.

ІІ

Працюючи над текстами П. Чаадаєва, довгий час ігнорованого на його батьків-
щині – Росії, неправильно трактованого в тоталітарну добу СРСР, мимоволі ловиш 
себе на думці: наскільки сучасним, містким, позитивним з точки зору глобалізації 
було, є і буде його Слово. Ця людина або зарано (на кількасотліт), або запізно (ана-
логічно) народилась, бо сучасники його або ще, або вже не могли зрозуміти. І досі, 
як на мене, нащадки П. Чаадаєва не готові адекватно сприйняти написане в першій 
половині 19 ст. Якщо це було б не так, Росія не мала б таких царів (з «тупим вигля-
дом», «олов’яними очима» – Чаадаєв про Олександра ІІ), не допустила б панування 
«геніальних» тиранів (Леніна, Сталіна), та й зараз заслуговувала б не на самозако-
ханого і мізерного правителя (та й узагалі не на правителя), що не приховує (часом 
хизується ними) власних маніакальних комплексів...

Уже нині можна стверджувати, що російська наукова думка у сфері філософії, 
публіцистики, політології не матиме значного розвитку без переоцінки та осмислен-
ня своїх видатних «божевільних», представників антиімперського дискурсу, при-
наймні починаючи з 19 ст., з П. Чаадаєва.

У всіх своїх творах (чи то написаних у Росії, чи то за кордоном, зокрема у Фран-
ції) П. Чаадаєв постає вірним сином своєї землі, справжнім патріотом, схвильова-
ним і небайдужим, інтелектуалом і християнином, людиною самовідданою у своїй 
праці та любові до інших (незалежно від віри і країни) і безкомпромісною до брехні, 
словоблуддя, псевдоосвіченості... П. Чаадаєв не визнає фальшивих авторитетів, він – 
незламний у своїй вірі та переконаннях, хоч готовий до самопожертви задля істини 
і справедливості, задля передачі «зерен» правди і науки. П. Чаадаєв своїм життям і 
вчинками відкидає релятивне, хоч і Шекспірове, – «підпорядковуйся навіть собаці, 
коли вона при виконанні службових обов’язків», йому значно ближче Сковородин-
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ське – «найдобріша людина тим неспокійніша і нещасніша, чим більшу посаду вона 
займає, але для неї не народжена».

Як і Г. Сковорода, якого називали українським Езопом, Сократом, Горацієм, 
П. Чаадаєв вважає, що не все отрута, що неприємне на смак. У «Філософських лис-
тах», під час своєрідної переписки з Катериною Паніною, освіченою та небайдужою 
молодою особою, яка «не заглядала в Євангеліє» і «не ходила до церкви», оголюючи 
загальнолюдські і конкретно російські проблеми віри, культури, мистецтва, історії 
тощо і прагнучи донести до її серця власні відчуття і знання («не отруту, хоч і не-
приємну», а правду, щоб виправити ситуацію), Петро Якович натикається на грізну 
скелю – холодну й непоступливу, черству і байдужу, войовничу і безкомпромісну. 
Звісно, після публікації першого і єдиного філософського листа ніщо не могло поря-
тувати його від царської люті Олександра ІІ.

Хоч наш герой і не цитує Сковороду, все ж своїм характером він дуже схожий 
на великого Українця. Щоправда, Сковорода живе і творить у 18 ст., а Чаадаєв – у 
19 ст., різні царі (там – цариця, а тут – цар), але імперіалізм однаково неприємний 
на запах, дотик, вигляд. Він – нестерпний. Для російських цариць Сковорода – це 
тільки непоганий співак у придворному хорі, але погана людина, яка відмовилась 
від життя в палацах, «не оцінила доброти», а Чаадаєв – навіть не співак, а нахабний 
вульгаризатор «його пресвітлості».

«Апологія божевільного» (1837, опубліковано лише по смерті в Парижі зусил-
лями князя Гагаріна) – певне пом’якшення тональності, виголошення жалю стосовно 
того, що його не зрозуміли, звинуватили, зробили хворим, а більше – що не сприй-
мали серйозно. Це – певний розпач не через те, що його розуміння християнства, 
історії спотворене, а через те, що від початку дискусії справа не зрушила з мертвої 
точки, що губиться час... Так, тут теж глибинне Сковородинське – «більше думай і 
тоді вирішуй!».

Публіцистика П. Чаадаєва – це не тільки розвідки на актуальні теми (як, на-
приклад, «Декілька слів про польське питання», де чимало тез витримано у стилі 
слов’янофільства), а й оцінка та аналіз розвитку й надбань цивілізації, місця Росії у 
світі, гірка, але об’єктивна правда («Про культуру», «Філософські листи» – з погляду 
західництва), яка багато в чому збігатиметься з тезами пізнішої праці М. Костома-
рова «Дві руські народності», опублікованої у петербурзькому журналі «Основа».

Попри всю значущість, планетарність мислення (звісно, були в П. Чаадаєва і 
слабкі місця, насамперед позитивна оцінка значення Петра Першого), ні громад-
ськість, ні культурно-мистецький світ, ні влада не прагнули прислухатись і тим паче 
визнати слушність голосу, волаючого в пустелі. Для перших і других таке визнання 
означало б, по-перше, зайняти позицію переслідуваних і непопулярних, по-друге, 
визнати власну слабкість, для влади ж це був би початок кінця. Отже, ніщо інше – 
тільки егоїзм та пиха стають на заваді зародженню і розвитку російської держав-
ності не за імперською, а європейською моделлю, запропонованою П. Чаадаєвим ще 
190 років тому. Натомість глобалізаційні процеси у світі через російський чинник, 
один з надпотужних на той час, розвиваються й інтенсифікуються зі знаком «мінус», 
себто як суцільний негатив.

Звісно, що пізніше, у ХХ ст., Росія посилила свій імперіалізм через більшовиць-
кий тоталітаризм, а всі сателітні народи не могли визволитись до розвалу СРСР не 
тільки через ігнорування П. Чаадаєва (деякий виняток – 1913-1914 рр., коли все-таки 
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побачив світ двотомник «Сочинения и письма»), через відкидання позитиву глобалі-
зації, запропонованого так давно у вигляді цивілізаційного європоцентризму.

Крім Чаадаєва, були й інші особистості, так звані пункти, рятівні соломинки, 
відліку розвитку за іншою моделлю. Але імперросійство більше було готове до того, 
що потім призвело до Жовтневого перевороту, в радянській історії відомого як Ве-
лика жовтнева соцреволюція, до пошуків і продовження себе у вигляді нового, ще 
централізованішого, мілітаризованішого й агресивнішого полідержавного утворен-
ня, своєрідного спрута – СРСР. Водночас великоросійський шовінізм (націонал-шо-
вінізм) не щезає, він трансформується, адаптується і навіть зміцнюється. У цьому 
велика загроза для цивілізованого світу, для світу християнського, європейського, 
базованого на європейських традиціях, загалом європоцентричного, відкритого і не-
захищеного (як за часів Гітлера). Оскільки новітня російська «демократія» в особі 
своїх керманичів обирає шлях «мочіть в сортірє», «дєлать зачісткі», «ліквідіровать 
бандформірованія» тощо, то, звісно, для білокам’яної думки, щирість і розпач одно-
го зі своїх визначних пророків і речників антиімперіалізму, того, хто задля іншого, 
позитивного і духовно-морального шляху розвитку вітчизни не зважав на себе, на 
жаль, і далі залишається «божевільним» розпачем, слабкістю, бо сила, вочевидь, це – 
невичерпні природні багатства і ядерна зброя.

* * *
Звісно, про проблеми глобалізації і її розуміння, про завдання журналістики 

майбутнього можна було б написати цілу книжку. 
Для повнішої аргументації власної позиції (не наполягаю, що правильної) по-

даю деякі цитати П. Чаадаєва, наче кров’ю писані, з його єдиної прижиттєвої публі-
кації в Російській імперії («Філософські листи. Лист 1»)9:

«Ми ж (росіяни. – М.Ж.), прийшовши у світ, як незаконні діти, без спадку, без 
зв’язку з людьми, що жили на Землі до нас, ми не маємо у своїх серцях нічого з тих 
уроків, які передували нашому існуванню. Кожному з нас доводиться самому зв’я-
зувати порвану нитку спорідненості. Що в інших народів є звичкою, інстинктом, 
це нам доводиться вбивати в голови ударами молота. Наші спогади не виходять 
за вчорашній день; ми, так би мовити, дивні (кумедні) самі для себе. Ми так дивно 
мандруємо у часі, що з кожним нашим кроком вперед минула мить щезає для нас на-
завжди. Це – закономірний спадок культури, що цілковито базується на запозиченні 
та наслідуванні. У нас зовсім немає внутрішнього розвитку, природного прогресу, 
кожна нова ідея безслідно витісняє старі, адже вона не є їхнім наслідком, а з’явля-
ється до нас Бог знає звідки. Оскільки ми сприймаємо завжди лише готові ідеї, то 
в нашому мозку не утворюються ті невиправні борони, які розвивалися б послідовно 
і які складали б їхню силу. Ми ростемо, та не дозріваємо; рухаємось вперед, та по 
кривій, тобто так, що не дійти до мети. Ми схожі на тих дітей, яких не привчили 

9 «Філософські листи» написано з 1826 до 1830. Усього їх вісім, хоч раніше вважалось, що лише 
три, решту, мовляв, або не встиг написати, або вони не дійшли до нас. Обмежуємось цитуванням 
лише першого листа, бо, по-перше, і цього достатньо для осягнення глибини думки і розмислу, 
по-друге, щоб зекономити площу публікації. Процитовано за виданням: Чаадаєв, П. (2005), 
Лист Перший, у кн.: П. Я. Чаадаєв. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні 
думки (1828-1850-ті роки), упорядник М. Житарюк, Львів, с. 6-20.
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думати самостійно; у зрілому віці в них немає нічого свого; усе їхнє знання – в їхньо-
му зовнішньому побуті, вся їхня душа – поза ними. Саме такі ми».

«Історичний досвід для нас не існує, покоління і століття минули для нас мар-
но. Дивлячись на нас, можна було б сказати, що загальний закон людства відмінено 
щодо нас. Одинокі у світі, ми нічого не дали світові, нічого не навчили його; ми не 
запропонували жодної ідеї до чисельних ідей людських, нічим не сприяли прогресові 
людського розуму, і все, що отримали від цього прогресу, ми спотворили. З першої 
хвилини нашого суспільного існування ми нічого не зробили для загального блага лю-
дей; жодна корисна думка не народилась на безплідному ґрунті нашої батьківщини; 
жодна велика істина не вийшла з нашого середовища; ми не утруднювали себе щось 
придумати самі, а з того, що вигадали інші, ми переймали тільки оманливу зовніш-
ність і даремну розкіш».

«Якщо б дикі орди, що обурили світ, не пройшли по країні, в якій живемо, перед 
тим, як прямувати на Захід, нам ледве була б відведена сторінка у всесвітній істо-
рії. Якщо б ми не розкинулись від Берінгової протоки до Одера, нас і не помітили б...»

«Хоч ми й називались християнами, плід християнства для нас не дозрівав...»
«Уся історія найновітнішого суспільства (про Європу. – М.Ж.) здійснюється 

на ґрунті думок. Таким чином, вона і є справжнім вихованням. Утверджене спочат-
ку на цій основі, суспільство розвивалось лише з допомогою думки. Інтереси завжди 
були після ідей, а не перед ними. Переконання ніколи не випливали там з інтересів, а 
завжди інтереси породжувались переконаннями».

ІІІ

Чи була б актуальною проблема російського націонал-шовінізму, за інших, не 
авторитарних, а гуманістичних та християнських цінностей, які, на жаль, нині більш 
віддалені у РФ, ніж в роки перебудови в СРСР? Мабуть, що так, але не стояло б пи-
тання настільки гостро, якби не було кривавих подій у Прибалтиці у січні 1990 р., 
Карабаського, Придністровського конфліктів, Першої і Другої російсько-чеченської 
воєн, анексії Криму, окупації Донбасу, війни в Сирії тощо. Змушений констатувати, 
що визволення з радянської імперії Росії і набуття нею самостійності не тільки не 
гарантувало переосмислення себе як колонії, а й посилило б внутрішню реакцію 
федерації щодо інших націй. Звісно, що за таких обставин П. Чаадаєв, А. Мєнь, Г. Но-
водворська, Г. Політковська (Мазепа), Б. Нємцов та інші залишатимуться проблем-
ними постатями для утвердження автократизму як перехідної форми існування та 
збереження тоталітаризму.

На прості запитання («Чи потрібна Росії така “демократія”?», «Чи хочуть росія-
ни такої Росії?», «Чи потрібна світові така Росія?») відповідей чимало, різних. Якщо 
невизначеність (брак сміливості чи позиції) самих росіян більше дивує, ніж обурює, 
то релятивістська позиція світу – від найближчих сусідів до Заходу чи Сходу – нез-
розуміла навіть для російських прогресивних кіл. Адже налагодження утопічної 
моделі в окремій країні, утвердження безкарності спонукатиме до її поширення 
на інших, набагато ширших, просторах (це вже робили і Гітлер, і Сталін). Ніхто не 
гарантує недоторканість Євросоюзу в майбутньому, як і те, що НАТО існуватиме 
вічно. Як і будь-який союз, утворений штучно, не на національній основі, ЄС прире-
чений рано чи пізно розпастись (хіба можна було собі уявити, в який спосіб зникне 
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СРСР?) – ось де справжній клондайк для поширення російського (можливо, у спілці 
з китайським) автократизму, зміцнюваного щораз сильніше націонал-шовінізмом!

У контексті формування геополітичної карти на межі тисячоліть пригадую ге-
ноцид, голокост щодо українства у 1932-1933 рр.10, донедавна не трактований спра-
ведливо навіть в Україні – щоб не образити євреїв та росіян. Насправді ж не має 
значення національність злочинців (серед них було чимало й українців), потрібно 
засудити, дати об’єктивну оцінку системі, більшовицькому тоталітаризму.

Західна цивілізація вабить нас культурними традиціями, свободами і правами, 
ціннісними орієнтирами, проте вона прогнила через самолюбство, надситість, заро-
зумілість, втратила форму, не продукує нових ідей... Якби бодай одну європейську 
націю спіткало те, що Україну (йдеться не тільки про ХХ ст., ні! Йдеться про час, 
коли Ф. Прокопович поміняв Україну на Росію, наче хатні капці), ця країна навряд 
чи вижила б і чи відродилася б, як фенікс. Невідомо, чи було б ЄС, чи загравали б 
європейці в любов до росіян. Але зараз важливе не це.

Чому, на мою думку, все ж потрібно самій Росії змінити вектори розвитку з 
великодержавного шовінізму, який начебто її зміцнює, а насправді руйнує, на циві-
лізаційний європоцентризм, на життя на християнських засадах? Відповідь проста: 
Україна нарешті спромоглась на самостійність у виборі стратегічних і культурних 
шляхів розвитку, Україна не входитиме в Європу прохаючи (хоч часом це так і ви-
глядатиме), а повертатиме собі Європу, бо саме Європа була її органічним середови-
щем задовго до виникнення Росії і появи останньої на будь-яких мапах. Справжня, 
перспективна, цивілізована й гармонійна Росія неможлива без України ніколи. Кня-
зівські міжусобиці й напади орд зі сходу, тотальні асиміляції зміцнили майбутню 
Росію, прищепили імунітет на витривалість і живучість, але ж і закодували нена-
висть, агресію, самоліквідацію. Росію завжди рятувала-живила Україна, навіть ко-
заками-петроградобудівниками, багатомільйонними в’язнями, чарівними жінками...

Чаадаєв не давав оцінки Україні і не осмислював її значення (принаймні пись-
мово), але, критично ставлячись до історії Росії, просто волав про європейський век-
тор розвитку Росії як єдино правильний, безальтернативний, бо це шлях, на який 
треба стати якнайшвидше. Як відомо, за висловлення власної позиції, його оголоси-
ли «божевільним» і заборонили публікувати. Чаадаєв був непопулярний на батьків-
щині протягом усього часу від оприлюднення першого філософського листа.

Чи почує Росія свого мислителя, письменника, публіциста («Інтереси завжди 
були після ідей») бодай зараз, і чи спроможеться вона нарешті змінитись, відійти від 
націонал-шовінізму – питання все ще відкриті, хоч і більше риторичні, але від цього 
не менш актуальні ні для української, ні для європейської, ні тим паче для російської 
публіцистики.

Тут важко не погодитися з О. Пахльовською, чиї концептуально-образні спо-
стереження допомагають зрозуміти: суть справи в іншій, не владно-політичній, а 
світоглядно-орієнтаційній площині: «Саме в Києві, серці гіпотетичного «слов’ян-
ського братства», розділені міліцейським кордоном, на майдані Незалежності та на 
Європейській площі стоять один проти одного два некомунікабельні світи. Дві не-

10 Житарюк, М. (1997), Московська режисура голокосту: слов’янська любов чи азійська ненависть? 
Трактування проблеми в українській та закордонній журналістиці довоєнного періоду: 
історико-публіцистичний аспект: наукова брошура, Львів, За вільну Україну, 56 с.
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примиренні цивілізації. Саме в Україні схід наступає на захід. Саме в Україні вияв-
ляється їхня цілковита нездатність не лише до співіснування та співпраці, а просто 
до елементарного прагматичного діалогу. Саме в Україні Росія остаточно доводить, 
що вона не є Європою. Не збирається нею бути. І не відчуває в цьому жодної потре-
би»11.

5. Результати і перспективи подальших досліджень. Концептуальна публі-
цистика П. Чаадаєва завжди матиме попит. Її можна вивчати окремо, можна в кон-
тексті сучасників, можна крізь майбутню візію – і як аргументацію, і як ілюстрацію, 
і як смислоконструювання. Тому доречно перечитувати П. Чаадаєва, використову-
вати його тексти для формування хрестоматійної бази з зарубіжної публіцистики та 
навчання журналістів.

6. Висновок. Вважаю, варто якнайшвидше і якнайширше актуалізувати мис-
леннєву журналістику, несправедливо витіснену примітивно-бездумним репортер-
ством і комп’ютерним клонуванням, повсюдно трактованими як панацея. У світлі 
останніх десятиліть ми остаточно переконались у тому, що одне з найважливіших 
покликань справжньої журналістики (і це давно пора нарешті взяти за правило у 
повсякденні) – не висвітлювати (переказувати прес-конференції, релізи, виступи), не 
оцінювати (з погляду пропагування зла або спецтехнологій «чорних» паблік рілейш-
нз), не розважатись (танцювати на цвинтарі), а змінювати людину, робити її кращою, 
милосерднішою, освіченішою. Як на мене, нині це – щось важливіше за просто сло-
ва, вочевидь, це – потреба: самоусвідомлення, становлення і розвитку національного 
журналізму.

Першочерговим, як на мене, залишається не питання надуманості/ реальності 
глобалізму як явища виключно «кінця 20 – початку 21 століття», а переродження 
людини і, відповідно, її спонукально-дієве одухотворення – творити добро, радіти 
життю, любити світ... Тільки-но таку життєву платформу серйозно сприйме, за осно-
ву, не на кпини більшість людей, з’явиться надія на глобалізаційні процеси зі знаком 
«плюс». Шлях непростий, але реальний.

Стосовно ж сфери журналістики, то тут закони ті самі. І коли розмови про оду-
хотворення людини, про пробудження людського в людині, ініційовані багатьма лю-
динолюбцями і на різних континентах, і пропаговані в нас, перестануть дратувати 
чи навіть виводити з себе наших колег-журналістів та їхніх власників, можна буде 
сказати дві речі: по-перше, нарешті ми (і людство) маємо шанс перестати залишатись 
залежними від глобалізації, оскільки глобалізація залежатиме від нас, а ми її твори-
тимемо зі знаком «плюс»; по-друге, ми, науковці-журналістикознавці, працювали 
недарма...

Нині ж про все це говоримо в контексті нереалізованих, але ще не втрачених 
можливостей – «contra spem spero!».
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Professor M. Zhytaryuk’s article focuses on the urgency of the philosophical thoughts and 
views of Petro Chaadaev about Russian imperialism (backwardness, reactionary character), 
Russian Orthodoxy (political instrument), Russian culture (minority about primary sources). It 
is said that defects of the nineteenth century are reanimated in the 21st century. It is impossible 
to create a happy future without comprehension of history mistakes, including outlook and 
moral and ethical ones.

The topicality of this article follows from its purpose - the need to rethink the own essence 
on the example of one person (P. Chaadaev) and to assert belief in the ability to change the 
situation from negative to positive.

The main author’s task is to report to the thinking circles that, at civilizational crossroads, 
Russia will still (as in the Western Mongol-Tatar yoke time) resist Western civilization, will 
participate in its destruction, helping to establish a new center of the world, headed by China, 
what will engross the RF.

The author uses his previous works, including translation of writings by Petro Chaadaev 
from Russian into Ukrainian (together with his wife Victoria), articles in the journal “New 
Philology” (Zaporizhzhia) and in the collection of scientific works “Ukrainian Periodicals: 
History and Modernity” (Lviv), in the author’s blog “Theories and Models of Journalism”, a 
speech at the presentation of a book of translations at the Library of Ukrainian Literature in 
Moscow.

Results and prospects for further research. The conceptual journalism of P. Chaadaev will 
always be in demand. It can be studied individually or in the context of contemporaries. It can 
be studied through the future vision – both as argumentation, as illustration, and as meaning-
making. Therefore, it is appropriate to read P. Chaadaev, to use his texts to form a textbook base 
on foreign journalism and to train journalists.

Key words: Petro Chaadaev, Philosophical Letters, National Chauvinism, Eurocentrism, 
Publicism, Globalism.
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У статті окреслено протистояння проукраїнського та проросійського трактування 
українського питання на матеріалі латиноамериканської преси. За приклад взято про-
відний мексиканський щоденник El Universal та офіційний орган Центрального комітету 
Комуністичної партії Куби Granma. Контраст між інтерпретаціями обох видань, явно 
проукраїнським та явно проросійським, відображає безкомпромісність російсько-укра-
їнської інформаційної війни у глобальному масштабі.

Ключові слова: латиноамериканські медіа, українське питання, війна на Донбасі, 
El Universal, Granma.

Постановка проблеми. До 2014 р. Україна не мала свого унікального образу у 
таких віддалених регіонах світу, як Латинська Америка. Як на рівні масової свідо-
мості, так і на рівні медіа вона зливалася з Росією, у кращому разі – із доволі одно-
рідним пострадянським простором. У 2014 р. все змінилося: отримавши свій бренд 
“Майдан”, а після анексії Криму та війни на Донбасі – статус жертви російської агре-
сії №1, Україна вийшла з-під тіні північного сусіда, вперше зарекомендувала себе як 
самостійний суб’єкт, одразу вступивши із цим сусідом в інформаційну війну.

На прикладах таких регіонів, як Латинська Америка, є сенс перевірити, як до-
носяться до різних закутків планети голоси обох учасників цієї інформаційної війни: 
російський, в розпорядженні якого потужні інформаційні ресурси, та український, 
значно слабший, але підтримуваний США та Західною Європою.

Екзистенційна важливість прихильного до України трактування подій не лише 
у Європі і США, але й у Латинській Америці, Азії та Африці, проявляється у ключові 
моменти на зразок голосування за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про тери-
торіальну цілісність України 27 березня 2014 р. На цьому голосуванні Латинська 
Америка виявилася розділеною: Куба, Нікараґуа, Венесуела, Болівія проголосували 
проти, підтримавши у такий спосіб Росію; Колумбія, Перу, Чилі, Мексика, Панама, 
Домініканська республіка, Гаїті та інші країни регіону навпаки підтримали терито-
ріальну цілісність України; значна частина членів ООН із цього регіону утрималася: 
Бразилія, Парагвай, Уругвай, Аргентина.
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Мета статті – окреслити межі латиноамериканського медійного дискурсу щодо 
подій в Україні у 2014–2019 рр.

Джерельна база. Реалізація мети передбачає вивчення підходів до української 
проблематики у двох авторитетних латиноамериканських виданнях із протилежни-
ми позиціями. Прикладом прихильного до України висвітлення подій є сума ана-
літичних та публіцистичних текстів, опублікованих у мексиканському щоденнику 
El Universal. Проросійською противагою El Universal може бути Granma, газета Цен-
трального комітету Комуністичної партії Куби.

Хронологічні рамки дослідження – період збройного протистояння в Україні 
(2014–2019 рр.).

Методологічна основа дослідження. Використані для дослідження журна-
лістські тексти були знайдені на офіційних сайтах відповідних видань за ключовим 
словом “Україна” (ісп. “Ucrania”) у рубриці “Opinión”. Матеріали із нерелевантними 
згадками України були відсіяні, усі інші – проаналізовані шляхом застосування ін-
дукції, порівняння, класифікаційного аналізу, контент-аналізу, аналізу лексики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Візія мексиканського El Univer-
sal. Розбираючи українське питання у своїх публікаціях починаючи з 2014 р., El Uni-
versal доволі однозначно характеризує ситуацію, приймаючи трактування Києва та 
більшості міжнародної спільноти: дестабілізація України, «інтервенція в Україну», 
«вторгнення в Україну», «окупація сходу України», «анексія Криму», – з боку Росії, 
Москви, Путіна.

Автори видання констатують «російську присутність в Україні та вторгнення 
у Крим» (Луіс Ернесто Дербес1), звинувачують Путіна в анексії Криму та підтримці 
українських сепаратистів на сході України (Ектор Карденас2), засуджують Росію за 
вторгнення в Україну та окупацію Криму, сіяння хаосу та дезінформації через ферми 
ботів всередині України (Артуро Сарухан3), дорікають Росії Путіна за повернення 
до «історичних імперських претензій», продемонстрованих у Криму та в інших 
регіонах України (Луїс Еррера-Лассо4).

Щоденник наводить промову президента України Порошенка на День 
незалежності («Ворог не зумів поставити Україну на коліна»5); цитує нобелівську 
лауреатку Світлану Алексієвич, яка «не відчуває поваги до русского міра Сталіна 
і Путіна», зате «визнає, що “дуже” любить Україну», «була на Майдані і плакала 
перед фотографіями небесної сотні»6.

Одне з типових висловлювань на цю тему авторства Луїса Еррери-Лассо [Luis 
Herrera-Lasso]: «У 2015 році Росія застосувала військову модель територіального 
завоювання в Україні. Всьому передували дії недержавних суб’єктів, але у випадку 

1 Derbez, L. E. (2017), “Trump se lanza al mundo”, El Universal, 21 de mayo, disponible en: t.ly/JwMOB
2 Cárdenas, H. (2017), “Una ruptura que a nadie conviene”, El Universal, 9 de abril, disponible en: t.ly/

ZkRw8
3 Sarukhán, A. (2017), “Guerra Fría 2.0”, El Universal, 5 de abril, disponible en: t.ly/BO5q2
4 Herrera-Lasso L. (2017), “Siria: sin rumbo y sin timón”, El Universal, 14 de abril, disponible en: t.ly/

dbDmY
5 El Universal (2016), “«Enemigo no ha podido poner de rodillas a Ucrania»: Presidente”, 24 de agosto, 

disponible en: t.ly/y01x2
6 El Universal (2015), “No siento respeto por el mundo de Putin: Alexiévich”, 8 de octubre, disponible 

en: t.ly/20yrN

http://t.ly/JwMOB
http://t.ly/ZkRw8
http://t.ly/ZkRw8
http://t.ly/BO5q2
http://t.ly/dbDmY
http://t.ly/dbDmY
http://t.ly/y01x2
http://t.ly/20yrN


240
Мельник Ю.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

Росії чітко йшлося про державу, яка, щоб замаскувати свою загарбницьку війну, 
послала солдат без розпізнавальних знаків»7.

Публіцисти, які регулярно пишуть на тему України на сторінках El Universal, – 
це Жан Меєр, Маурісіо Мешулам, Вальтер Астіé-Бурґос, Енріке Берруґа Філлой та 
деякі інші.

Заводячи мову про Україну у своїй публіцистиці, мексиканський історик 
французького походження Жан Меєр систематично характеризує Росію як агресора 
і Україну як жертву агресії: Україна розірвала свої історичні зв’язки з Росією, втекла 
з-під московського впливу і наблизилась до Заходу, чим спровокувала Путіна на 
агресивні кроки8. Російська армія працювала проти Грузії у 2008 р., і проти України – 
починаючи з 2013 р.9. Москва анексувала Крим та підготувала сепаратистські рухи 
на сході країни10. Владімір Путін «продовжує рухати свої фігурки, а останній його 
крок – це війна проти України, і ніхто не зможе йому відповісти»11. Він використовує 
обставини, серед інших – помилки українського уряду12.

У листопаді 2015 р. у статті “А Крим?” Меєр описує історію переходу з рук 
в руки, а також сучасні реалії окупованого Росією півострова, на якому зазнають 
утисків кримські татари: «Їхні релігійні школи закрили. Усі крім однієї, іноді 
із застосуванням насильства». Страждають і християнські конфесії, усі крім 
Московського патріархату13. Кримчанин Олег Сенцов – приклад нового дисидента, 
який вписується як у традицію радянських політичних в’язнів, так і сучасних 
російських. Йому Меєр восени 2018 р. присвячує дві статті, у яких детально описує 
Сенцова як героя, згадує про сфабриковані звинувачення проти нього, про геройське 
голодування впродовж 145 днів, про світову солідарність митців та інтелектуалів, 
які підписали петицію за його звільнення14. Констатуючи безсилля Європи, Меєр 
співчуває Україні у її скрутному становищі: «Москва заперечує, всупереч усім 
фактам, своє вторгнення. [Європейський] союз нездатний на адекватне зусилля і 
Україна мусить почуватися покинутою, якщо не зрадженою»15.

Жан Меєр є автором двох статей, спровокованих наданням томосу Православній 
церкві України. У них – міркування про те, як політики (і Путін, і Порошенко) 
інструменталізують релігію16, та «використовують церкви як батальйони підкріп-

7 Herrera-Lasso L. (2017), “Las guerras del siglo XXI”, El Universal, 22 de diciembre, disponible en: 
t.ly/x1e2Y

8 Meschoulam M. (2018), “Ucrania-Rusia y la cancelación de la cumbre Trump-Putin”, El Universal, 
1 de diciembre, disponible en: t.ly/L93rA

9 Meyer J. (2017), “Operación Trump”, El Universal, 6 de agosto, disponible en: t.ly/edkwN
10 Meyer J. (2019), “La religión al servicio del Estado”, El Universal, 20 de enero, disponible en: t.ly/

dbDm1
11 Meyer J. (2018), “Previsible, imprevisible”, El Universal, 30 de diciembre, disponible en: t.ly/G8VEr
12 Meyer J. (2018), “¡Vaya, vaya, Vladimir Vladimirovich!”, El Universal, 28 de agosto, disponible en: 

t.ly/20yrd
13 Meyer J. (2015), “¿Y Crimea?”, El Universal, 30 de noviembre, disponible en: t.ly/x1e2q
14 Meyer J. (2018), “Un héroe va a morir”, El Universal, 9 de septiembre, disponible en: t.ly/OWErJ; 

Meyer J. (2018), “Los nuevos disidentes”, El Universal, 4 de noviembre, disponible en: t.ly/OWErJ
15 Meyer J. (2019), “Europa al pie del muro”, El Universal, 19 de mayo, disponible en: t.ly/RWyJV
16 Meyer J. (2019), “La religión al servicio del Estado”, El Universal, 20 de enero, disponible en: t.ly/

dbDm1

http://t.ly/x1e2Y
http://t.ly/L93rA
http://t.ly/edkwN
http://t.ly/dbDm1
http://t.ly/dbDm1
http://t.ly/G8VEr
http://t.ly/20yrd
http://t.ly/x1e2q
http://t.ly/OWErJ
http://t.ly/OWErJ
http://t.ly/RWyJV
http://t.ly/dbDm1
http://t.ly/dbDm1
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лення»17. Пишучи про зустріч папи Франциска і патріарха Кирила на Кубі, Меєр 
пояснює вибір місця віддаленістю від Європи, від України, яка «символізує 
антагонізм між обома церквами»18.

Вальтер Астіé-Бурґос у 2017-2018 рр. на сторінках El Universal кілька разів 
коментує ситуацію з Кримом. У всіх випадках автор розцінює Україну як жертву, 
яка втратила територію, а Росію – як агресора: «Згідно зі зманіпульованим 
Москвою плебісцитом, [Крим] відокремився від України і приєднався до Російської 
Федерації»19; Путін «повів наступ на Україну, країну, яка хотіла зблизитися з 
Європейським Союзом і НАТО. У 2014 році ефективним мак’явелістським ходом 
приєднав Крим і Севастополь до Росії, і зупинив проєвропейські прагнення 
розчленованої України»20; «У 2014 проєвропейські аспірації України були зупинені 
референдумом, який інкорпорував Кримський півострів у Федерацію Путіна., як і 
через “спонтанні” сепаратистські рухи у Донецьку та Луганську»21.

В контексті венесуельської кризи Астіé-Бурґос згадує Україну як імовірну 
розмінну монету у торгах Вашингтону і Москви: Путін не підтримуватиме Мадуро 
в обмін на зміну політики ЄС щодо України, Криму та санкцій22. Такою ж розмінною 
монетою бачиться іншому автору El Universal, Нухаду Махмуду, Сирія, де Росія 
нарощує присутність, аби використати її у переговорах щодо України23.

Карлос Лорет де Мола [Carlos Loret de Mola] прохолодно описує правління 
у Росії Путіна, «наймогутнішого чоловіка у світі»24, який «кинув виклик світу, 
вторгнувшись у пострадянську республіку Україну»25. Розмірковуючи над 
потенціалом Росії, автор констатує, що ця країна далека від можливостей СРСР, 
адже не володіє «надзвичайно родючими землями України»26. Де Мола також 
критикує Росію на фоні чемпіонату світу з футболу, зауважуючи, що їй пощастило, 
адже Україна, «постійне нагадування про її свавілля», не кваліфікувалася на цей 
чемпіонат27.

Хав’єр Техадо Дондé [Javier Tejado Dondé] згадує Україну в контексті боротьби 
проти дезінформації – як країну, яка, поряд із Фінляндією, демонструє успіхи у 
цій боротьбі, хоча «обидві оточені росіянами та їхньою вражаючою машинерією 

17 Meyer J. (2018), “Guerra entre iglesias”, El Universal, 11 de noviembre, disponible en: t.ly/WDLkP
18 Meyer J. (2016), “Del papato”, El Universal, 21 de febrero, disponible en: t.ly/YW1E5
19 Astié-Burgos, W. (2017), “Ciberataques rusos contra México en 2018”, El Universal, 9 de diciembre, 

disponible en: t.ly/5mOrp
20 Astié-Burgos, W. (2018), ¿Títere del triunfante Putin?, El Universal, 21 de julio, disponible en: t.ly/

lL3dR
21 Astié-Burgos, W. (2017), “Los turbios nexos entre Trump y Putin”, El Universal, 9 de diciembre, 

disponible en: t.ly/OWEBJ
22 Astié-Burgos, W. (2019), “El embrollo geopolítico de Venezuela”, El Universal, 10 de mayo, disponible 

en: t.ly/1JGdA
23 Mahmoud, N. (2017), “Señales confusas”, El Universal, 9 de marzo, disponible en: t.ly/dbDvz
24 Loret de Mola, C. (2018), “El hombre del que nos deberíamos ocupar más en México”, El Universal, 

19 de septiembre, disponible en: t.ly/pGdeO
25 Loret de Mola, C. (2018), “El conejo blanco y el zorro rojo”, El Universal, 19 de julio, disponible en: 

t.ly/1JGd7
26 Loret de Mola, C. (2018), “El hombre del que nos deberíamos ocupar más en México”, El Universal, 

19 de septiembre, disponible en: t.ly/pGdeO
27 Loret de Mola, C. (2018), “El paraguas del campeón”, El Universal, 16 de julio, disponible en: t.ly/6mpOz

http://t.ly/WDLkP
http://t.ly/YW1E5
http://t.ly/5mOrp
http://t.ly/lL3dR
http://t.ly/lL3dR
http://t.ly/OWEBJ
http://t.ly/1JGdA
http://t.ly/dbDvz
http://t.ly/pGdeO
http://t.ly/1JGd7
http://t.ly/pGdeO
http://t.ly/6mpOz
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дезінформації». Автор відзначає, що «Україна щорічно тренує 15 тис. осіб, а ці, в 
свою чергу, готують інших людей»28. Енріке Берруґа Філлой теж чітко говорить про 
те, що Росія захопила частини території України29 та про «присутність російських 
бойовиків на Сході України»30. Він вважає колосальні витрати США на озброєння 
марно витраченими грішми, адже вони не допомогли закінчити конфлікту у Сирії, 
досягнути денуклеаризації Північної Кореї чи «вигнати росіян із територій, забраних 
в Україні»31.

У 2017 р., характеризуючи дії Росії, Маурісіо Мешулам пише: «Росія вирішила 
діяти твердо у своїх сферах впливу, рішуче вторглася в Україну, спершу захопивши 
та приєднавши Крим, пізніше підтримавши озброєне повстання у цій країні, яка, 
як здавалося Путіну, вислизала йому з рук»32. В іншій своїй статті цей автор доволі 
вдало визначив трагедію України: «Російська анексія Криму та російська інтервенція 
в Україну є для Путіна темами “внутрішньоукраїнськими”, а для Трампа – темами 
поза межами його сфери компетенції»33. Оцінюючи протистояння Москви та НАТО, 
яке підійшло до рівня, небаченого з часів Холодної війни, Мешулам вчергове 
згадує «анексію Криму» та «підтримку сепаратистського повстання на українській 
території»34.

Разом з тим, у Маурісіо Мешулама є матеріал, у якому він описує інцидент 
у Азовському морі, внаслідок якого Росія захопила 24 українських моряків: 
«Інцидент, про який я кажу, трапився в Азовському морі, у Керченській протоці, 
що з’єднує морем російську територію із Кримським півостровом, територією 
українською. Ну, в теорії, адже після того, як Росія окупувала і анексувала Крим 
у 2014 році, для Москви це протока, яка об’єднує, тепер уже мостом, дві частини 
своєї території». Далі йде короткий опис конфлікту в обох версіях, зауваження 
про важливість Кримського півострова та історію його переходу із рук в руки. 
Очевидно, з огляду на свої уявлення про журналістські стандарти, Мешулам дає 
підкреслено безсторонню оцінку української проблеми, викладаючи обидві версії 
інциденту, як російську, так і українську: «Згідно з російською версією... За версією 
Києва ...». Із такою ж безсторонністю він передає обидві популярні у світових 
медіа інтерпретації мотивів сторін: «Відповідно до деяких текстів, Київ навмисно 
провокує ескалацію напруження, з метою реанімувати та поставити на порядок 
денний цю серію невирішених питань, про які багато хто, як видається, забув... 
Згідно з іншим тлумаченням, можливо, що саме Росія спровокувала і користається 
цим інцидентом... Не вперше російський президент використовує націоналістичні 
настрої, які у минулому видавалися напрочуд плідними для катапультування його 

28 Tejado Dondé, J. (2017), “Secretos del pasado sismo 19-S”, El Universal, 26 de septiembre, disponible 
en: t.ly/bN5Dk

29 Filloy, E. B. (2016), “El preferido del zar”, El Universal, 11 de agosto, disponible en: t.ly/YW1LY
30 Filloy, E. B. (2018), “Un nuevo ejército”, El Universal, 20 de septiembre, disponible en: t.ly/zrRwj
31 Filloy, E. B. (2018), “Autoritarismo digital”, El Universal, 27 de diciembre, disponible en: t.ly/DBDry
32 Meschoulam, M. (2017), “El mundo que deja Obama”, El Universal, 21 de enero, disponible en: t.ly/

lL3OD
33 Meschoulam, M. (2017), “Ecos de Helsinki: La ambigüedad en la relación Trump-Putin”, El Universal, 

17 de julio, disponible en: t.ly/7qLMw
34 Meschoulam, M. (2017), “EU-Rusia: las tensiones crecen a pesar de Trump”, El Universal, 29 de julio, 

disponible en: t.ly/M6jmZ
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образу...»35. Висновок автора теж підкреслено незаангажований, безсторонній, 
із акцентом на вибухонебезпечному потенціалі ситуації та потребі «зробити все 
необхідне для послаблення мотузки, негайної деескалації кризи»36.

Це не єдиний матеріал El Universal із альтернативним трактуванням української 
проблеми. У червні 2016 р. газета взяла інтерв’ю у Рубена Руїса-Рамаса37, який, 
уникаючи симпатій до будь-якої зі сторін, оцінює природу конфлікту на Донбасі: 
«Хоча більшість повстанців – українці, народні республіки не життєздатні без 
підтримки Росії. Але ми повинні розрізняти підтримку Росії і підтримку окремих 
росіян, які там воюють і працюють там, ймовірно, за сприяння Москви, але без 
організаційної підтримки»38.

Візія кубинського щоденника Granma. Як і мексиканська El Universal, 
кубинська Granma впродовж останніх п’яти з половиною років пише про Україну 
у зв’язку з Майданом, Кримом та війною на Донбасі. От тільки оцінки ситуації у 
матеріалах Granma мають кардинально протилежний, проросійський характер.

Показовим є вже словник, яким послуговуються автори публікацій, характерна 
російська медійна стилістика: Київ «бомбардує східні міста на прикордонні з 
Росією»39; Росії «накидають – без жодної на те підстави – відповідальність за те, 
що відбувається в Україні» (в тому числі – за MH17)40; Росію піддають санкціям 
«за її тверду позицію щодо України»; Росія «виступила за пошук мирного рішення 
шляхом діалогу між українською владою та непокірними жителями у кількох містах 
цієї нації»41.

В той час як Росія, в інтерпретації газети, – борець за мир в Україні, з одного 
боку, та жертва несправедливих санкцій – з іншого, джерелом крові та нестабільності 
в Україні бачаться західні сили: «Вашингтон спорядив фашистів Майдану на площі 
в Україні, розв’язавши конфлікт, якому не видно кінця»42; «Нинішня військова 
присутність НАТО та Сполучених Штатів у цій зоні у час, коли в Україні відбувається 
громадянська війна з іноземним втручанням, будучи замаскованою під “гарантію 
демократичних виборів”, є нічим іншим, як посиленням втручання Заходу та явним 
бажанням оточити Росію своїми ракетами»43.

Видання розлого цитує російську експертку Вероніку Крашеннікову: «...Не-
конституційний державний переворот та незаконне відсторонення президента 

35 У сенсі: «підвищення рейтингу».
36 Meschoulam, M. (2018), “Ucrania-Rusia y la cancelación de la cumbre Trump-Putin”, El Universal, 

1 de diciembre, disponible en: t.ly/L93rA
37 Іспанський дослідник пострадянської дійсності, зокрема українського питання, автор книги 

“Україна: від революції на Майдані до війни на Донбасі’ (2016) та інших текстів на цю тему. 
Ruiz-Ramas, R. (2016). Ucrania. De la Revolución del Maidán a la Guerra del Donbass, Comunicación 
Social, Salamanca, 401 p.

38 El Universal (2016). “La escalada militar en el Este de Europa no ha terminado”, 21 de junio, disponible 
en: t.ly/302wW

39 Pérez, E. C. (2014), “Otra apuesta por la guerra”, Granma, 5 de septiembre, disponible en: t.ly/jOM2P
40 Pérez, E. C. (2014), “Enfermiza geopolítica”, Granma, 20 de julio, disponible en: t.ly/EekDJ
41 Pérez, E. C. (2014), “¿Quién aísla a quién?”, Granma, 9 de junio, disponible en: t.ly/vLp77
42 Gómez S. A. (2016), “Lo que nos deja el 11 de septiembre”, Granma, 9 de septiembre, disponible en: 

t.ly/P6dGM
43 Pérez, E. C. (2014), “«Democracia» a bordo de un crucero”, Granma, 20 de mayo, disponible en: 

t.ly/0ldw3
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Віктора Януковича з підморгуючою співучастю Заходу… До влади прийшов само-
проголошений уряд, сформований з одного боку агентами Заходу, а з іншого – ультра-
націоналістами та фашистами… Деякі регіони сходу та півдня України не визнають 
уряд, установлений в Києві, і заявляють про своє бажання об’єднатися з Росією»44.

Серед публікацій Granma найбільш детально українську проблему висвітлено 
у статті під назвою “Україна, історія без розповіді” (22 травня 2014 р.), авторка якої, 
Лінет Перера Неґрін [Linet Perera Negrin], інтерпретує ситуацію в Україні у перші 
місяці після перемоги Майдану як «численні народні протести та рішення багатьох 
міст східної України федералізувати цю територію». Різкого осуду з боку авторки 
зазнає нова українська влада, яку вона звинувачує у порушеннях прав людини у 
південно-східній Україні. Неґрін вбачає мету операції Національної гвардії (у складі 
якої – «фашисти групи “Правий сектор”») «у поверненні міст, які є епіцентром руху 
за федералізацію і де контроль утримує ополчення самооборони, внаслідок чого 
виникають жорстокі зіткнення з важкою артилерією». У цьому контексті авторка 
називає події в Одесі «найтрагічнішим підсумком того, що багато хто називає «ка-
ральною операцією”». Проурядові формування, вважає Неґрін, «мали на меті лік-
відувати ті громадські сили, які були готові чинити фронтальний опір режиму, як 
це відбувається в Донецьку, Луганську та Слов’янську». Показово, що про Росію як 
фактор у цих процесах не сказано нічого45. Не згадує Неґрін про російський чинник 
і у іншій своїй статті про Україну, датованій 2015 р., присвяченій невиконанню обі-
цянок Майдану та “неофашистським батальйонам” (лише на початку статті йдеться 
про проросійські симпатії третини українців у 2013 р.)46.

Розглядаючи ситуацію у глобальній перспективі, Ельсон Консепсьйон Перес 
[Elson Concepción Pérez] згадує український Майдан поряд із буремними зрушеннями 
у Лівії, Сирії, “оксамитовою революцією” в колишній Чехословаччині, «так званою 
“помаранчевою революцією”, також в Україні». Усі ці події, на думку автора статті, 
об’єднує те, що вони «ніколи не були і не є революціями», а медійними абераціями, 
якими маніпулюють західні центри влади47. В іншому своєму тексті Перес проектує 
долю Лівії, Іраку та Афганістану на Сирію та Україну, які є «фокусом поточних 
конфліктів». Джерелом бід у названих країнах автор вважає Сполучені штати, 
Європу, НАТО. «Лівія – це не “закрита справа”, як і Дамаск та Київ – “відкриті 
справи” для теперішніх та майбутніх імперських авантюр», – підсумовує Перес48.

Висновки
Впродовж 2014–2019 рр. українська проблематика є доволі популярною темою 

для латиноамериканської преси. Медіа регіону, які осмислюють українське питан-
ня, доволі чітко поляризовані, майже не займаючи проміжних позицій щодо укра-
їнсько-російських відносин. Взяті до уваги у статті газети репрезентують цю поля-
ризацію, займаючи виразну проукраїнську (мексиканська El Universal) та виразну 
проросійську (кубинська Granma) позиції у висвітленні української проблеми. На 
сайті El Universal всього близько п’ятдесяти матеріалів, у яких порушено українське 

44 Ochoa, O. B. (2014), “Ucrania en la mira geopolítica de Occidente”, Granma, 14 de marzo, disponible 
en: t.ly/AxYqX

45 Negrin, L. P. (2014), “Ucrania, una historia sin contar”, Granma, 22 de mayo, disponible en: t.ly/n18Lr
46 Negrin, L. P. (2015), “A un año del Maidán”, Granma, 24 de febrero, disponible en: t.ly/JwMKm
47 Pérez, E. C. (2014), “¿Revolución en Siria?”, Granma, 8 de mayo, disponible en: t.ly/ZkR6N
48 Pérez, E. C. (2014), “Libia: ¿un caso cerrado?”, Granma, 16 de abril, disponible en: t.ly/Xje19
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питання49, із яких лише кілька не витримані у явно проукраїнському (антиросійсько-
му) ключі. Присвячена тій же тематиці аналітика та публіцистика у головній кубин-
ській газеті Granma – всього близько десятка матеріалів, кожен із яких відтворює 
російське бачення ситуації. 

Згадування України в обох виданнях майже виключно стосуються Майдану, 
подальших подій у Криму і на Донбасі. Є поодинокі винятки, наприклад, Карлос 
Лорет де Мола описує феномен Зеленського, який скористався «незадоволенням 
українців своїми елітами»50. Загалом, не буде перебільшенням сказати, що Україна 
існує у пресі Латинської Америки як країна, яка стала жертвою російської агресії (в 
інтерпретації одних), або ж як країна, яка влаштувала фашистський переворот і при-
душує своїх незгодних громадян (в інтерпретації інших). Окреслене протистояння 
наративів унаочнює безкомпромісність інформаційної війни навколо України, яка на 
матеріалі латиноамериканської преси виявляє себе у глобальному вимірі.

Перспективи подальших досліджень пов’язуємо із необхідністю подальшого 
вивчення образу України у світових медіа (зокрема латиноамериканських) та чинни-
ків, які його формують.
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The article outlines the confrontation between the pro-Ukrainian and pro-Russian 
interpretation of the Ukrainian question on the material of the Latin American press. El 
Universal, the leading Mexican diary, and Granma, the official newspaper of the Central 
Committee of the Cuban Communist Party, are taken as examples. The polarization between 
the interpretations of both newspapers, clearly pro-Ukrainian and obviously pro-Russian ones, 
reflects the uncompromising nature of the Russian-Ukrainian information war on the global 
scale.

On the pages of El Universal there are nearly fifty articles that raise the Ukrainian question. 
Of these, only a few were not sustained in the clearly pro-Ukrainian (anti-Russian) manner. The 
devoted to the same topic opinion articles in the main Cuban newspaper Granma are only about 
a dozen in number, each of which reproduces clearly pro-Russian vision of the situation.

The mention of Ukraine in both newspapers almost exclusively concerns the Maidan and 
the further events in Crimea and in Donbass. There exceptions are rare, for example, Carlos 
Loret de Mola describes the Zelensky phenomenon, which took advantage of the “discontent 
of Ukrainians with their elites”. In general, it would not be an exaggeration to say that Ukraine 
exists in the Latin American press as a country that has become a victim of Russian aggression 
(in the interpretation of some), or as a country that staged the fascist coup and suppresses 
its dissenting citizens (in the interpretation of others). The outlined confrontation between 
narratives clearly shows the uncompromising nature of the information war around Ukraine, 
which, on the material of the Latin American press, is manifested in the global dimension.

Key words: Latin American media, Ukrainian issue, Donbass war, El Universal, Granma.
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У статті науковця та письменника Ігоря Павлюка означено тенденції формуван-
ня і динаміку трансформацій світоглядних концепцій (позитивістської, метафізичної, 
релігійної) українських поетів різних часопросторів (від Івана Мазепи до поетів ХХІ 
століття) та їхні репрезентації у поезії різних вербалізованих змістоформ. Зокрема ак-
центовано увагу на суто національних знаках, символах, міфологемах при формуванні 
та рекреатизації світоглядів поетів, їх реалізації у життєтекстах, текстах, експансії у за-
гальносвітовий культурно-інформаційний простір.

Ключові слова: світогляд, позитивізм, метафізика, релігія, поезія, тоталітаризм, ко-
мунікація, комерція, міфологія, ідеологія, демократизація, глобалізація.

1. Постановка проблеми. Світова гуманітарна наука попри розмаїті розмиті 
формулювання загалом розрізняє три світогляди (системи поглядів на життя, при-
роду і суспільство1): релігійний, метафізичний та позитивістський, у часопросторах 
яких існують мистецтва і техніка, зокрема й поезія (музика Логосу) – як вербальний 
вияв енергії душі, духу, краси-гармонії, єдності з Універсумом, знаково-символіч-
ним виявом яких може бути і слово. 

У сприйнятті ж поезії, як і кожного виду мистецтва, окрім формальних, фор-
мально-змістових якостей, якраз і важливі світоглядно-змістові її характеристики. 
Кожен зі світоглядів протягом розвитку, трансформації набув, кристалізував свої 
знаки, символи, коди, прагнучи у кінцевому підсумку стати міфом – тобто легендою 
(міф із мінорним завершенням), або ж казкою, яка завжди має щасливе завершення 
(міф-мажор).

Кожен світогляд у ретро- та перспективі, так чи інакше претендуючи на ста-
тичну чи репродуктивну безсмертність у певних вертикалях часу та горизонталях 
простору, расово, класово, гендерно, національно... заангажований, сільський та місь-
кий... А світогляди деяких поетів творять історіографію, історіософію нації, знання і 
відчуття про світ, засвіт, Всесвіт.

1 Словник української мови (1978), Київ, Вид-во «Наукова думка», Т. 9, С.96.
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2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Тема тенденцій та трансформацій світоглядів поетів широко оприявлена в по-

пулярній світовій та вітчизняній літературі2, у відомій статті Івана Франка «Із секре-
тів поетичної творчості», але цілком нова для вітчизняної наукової гуманітаристики, 
особливо з акцентуацією на компаративному аналізі опублікованих життєтекстів та 
текстів поетів, частину з яких доцільно вивчати у публіцистичному дискурсі. Тому 
серед найсвіжіших досліджень у контексті заявленої теми ми звернули увагу на «За 
крок до сповіді, або останні дні Івана Франка» Ігоря Медвідя3, статтю Наталії Го-
ліциної «Почему люди верят в бога? Ученые обещают ответ через 3 года»4, розви-
ваючи, поглиблюючи чимало положень, викладених у своїх монографіях: «Митець 
– Влада – Преса: історико-типологічний аналіз»5; «Діагностика і прогностика брех-
ні: екскурси в теорію комунікації»6; «Письменники у пресі: українськомовний куль-
турно-інформаційний простір Полісся, Холмщини, Підляшшя (1917-1944) та Волині 
1917-2000 років: Монографія»7, «Поэзия и сверхпоэзия: О многообразии творческих 
миров» М. П. Епштейна8, який, зокрема, зазначає: «Я знаю, що поезія потрібна, – 
але не знаю, для чого» – сказав Жан Кокто [http:/evene.lefigaro.fr/citation/sais-poesie-
indispensable-sais-2206.php], виділяючи п’ять поглядів на природу і призначення по-
езії: 1) ідеально-релігійний; 2) суб’єктивно-психологічний; 3) стихійно-демонічний; 
4) дієво-соціальний, тобто публіцистичний.

Але всі дослідники єдині в думці про те, що поезія є: виразом початкової, об’єк-
тивної гармонії, способом досягнення душевної, суб’єктивної динамічної рівноваги, 
виразом початкового, об’єктивного хаосу, способом залучення до битви потенцій-
но чи реально ворожих сил, поєднуючи отож дві одвічні опозиції: гармонія – хаос, 
об’єктивне – суб’єктивне.

3. Методологічна основа дослідження.
Феноменологічний компаративний неупереджений опис, порівняння поетич-

но-публіцистичних текстів різних історичних періодів, герменевтичний (проник-
нення у смисли текстів), психоаналітичний (зондування архетипів), семіотичний 

2 Арістотель. (2002), Нікомахова етика, Αριστοτελους. Ηθικα Νικομαχεια. Пер. В. Ставнюка, 
Київ, 480 с.; Арістотель. (1967), Поетика / Пер. Б. Тена; вступ. ст. і коментарі Й. Кобова, 
Київ, Мистецтво, 136 с.; Арістотель. (1978), Про мистецтво (фрагменти), Всесвіт, № 12. 
Арістотель. (2000), Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка, Київ, Основи, 239 с.; 
Пісні літературного походження (1989), Закувала зозуленька, Антологія української народної 
творчості: Пісні, прислів’я, загадки, скоромовки, Київ, Веселка, С. 377-402.

3 Медвідь, І. (2016), За крок до сповіді, або останні дні Івана Франка, URL: http://photo-lviv.in.ua/
za-krok-do-spovidi-abo-ostanni-dni-ivana-franka/ 

4 Голицына, Н. (2008), «Почему люди верят в Бога? Ученые обещают ответ через 3 года». URL: 
https://www.svoboda.org/a/471235.html 

5 Павлюк, І. (1997), Митець – Влада – Преса: історико-типологічний аналіз, Луцьк, Надстир’я, 
112 с. 

6 Павлюк, І. (2003), Діагностика і прогностика брехні: екскурси в теорію комунікації, Львів, 
Сполом, 80 с.

7 Письменники у пресі: українськомовний культурно-інформаційний простір Полісся, Холмщи-
ни, Підляшшя (1917-1944) та Волині 1917-2000 років (2010), Монографія, Луцьк, ВАТ «Волинська 
обласна друкарня», 148 с.

8 Эпштейн, М.Н (2016), Поэзия и сверхпоэзия, О многообразии творческих миров, СПБ, Азбука-
Аттикус, 480 с.

http:/evene.lefigaro.fr/citation/sais-poesie-indispensable-sais-2206.php
http:/evene.lefigaro.fr/citation/sais-poesie-indispensable-sais-2206.php
http://www.ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm
http://www.ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm
http://izbornyk.org.ua/aristotle/arist.htm
http://photo-lviv.in.ua/za-krok-do-spovidi-abo-ostanni-dni-ivana-franka/
http://photo-lviv.in.ua/za-krok-do-spovidi-abo-ostanni-dni-ivana-franka/
https://www.svoboda.org/author/115.html
https://www.svoboda.org/a/471235.html
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(дешифровка знаків), ігровий (розкриття механізмів розвитку феноменів), декон-
структивістський (пошук маргінальних значень у текстах та смислах свідомості).

4. Виклад основного матеріалу дослідження.
1) Дискурс позитивізму в українській поезії
Спробуємо розглянути, проаналізувати характерні тексти та життєтексти укра-

їнських поетів, які позиціонували самі себе як позитивісти, атеїсти, поети-ідеологи, 
богоборці, богохулителі, поетів-язичників, поетів-християн, поетів у світоглядній 
кризі – як вони ідентифікували себе самі і яких такими вважали критика, сучасне 
їм та перспективне суспільство. А також спробуємо упізнати розбіжності-диспро-
порції у їх текстотворчості, життєтворчості, їх самооцінці, оцінці сучасниками та 
нащадками, а також компаративістські посили до окремих моментів у зарубіжних 
літературах, тим самим простежуючи традиції, тенденції їх світоглядних еволюцій, 
революцій, деградацій (від позитивістського світогляду через метафізичний до ре-
лігійного чи – навпаки...) і вплив цих індивідуальних змін-вібрацій на духовно-ду-
шевні шляхи, траєкторії етносу, репрезентантами-резонаторами якого вони є через 
мовно-культурну причетність. А часто, як правило, мікромодельно повторюють ду-
ховний шлях етносу (від язичества – до християнства, скажімо), до якого належать, 
чи й загалом – людства, яке також іде від полібожжя – до монобожжя.

А оскільки ми беремо як предмет нашого дослідження лише українську поезію, 
то компаративістські паралелі, дисгармонії інтерпретації, які природні при перекла-
ді, залишаються опосередковано.

Вивчати ж позитивістські та неопозитивістські симптоми у творчості україн-
ських поетів закономірно за такою логічною схемою-матрицею:

1. Відверті атеїстичні, богоборчі заяви поетів.
а) у біографіях поетів;
б) у художніх текстах.

2. Нейтральність до релігійного дискурсу.
а) у їх біографіях;
б) у художніх текстах.

3. Активна пропаганда матеріалістичної ідеології (відповідно – у біографіях та 
художніх текстах).

4. Плітки, наклепи, інтерпретації їх творчості та життєтворчості. 
5. Екскурс у психологію творчості на основі фіксації тих чи інших знаків-слів, 

символів, кодів, термінів із точних наук тощо у їх текстах, що підкреслюють чи 
спростовують істинні позитивістські світоглядні орієнтири поетів, як-от: комунізм, 
атеїзм, «немає Бога», дарвінізм тощо.

Перед дослідженням позитивістської поезії дещиця суб‘єктивної теорії про сам 
позитивізм як філософський напрям у натуральній інтерпретації та імплементації 
його в культурно-інформаційний простір та часопростір, адже академічне визначен-
ня цього терміна легкодоступне.

Позитивізм як противага, антипод романтизму, неоромантизму – складовому 
сегменту культурного, загальногуманітарного, онтологічного метафізичного та ре-
лігійного світоглядів. Як світогляд він передбачає творення формул, а не метафор, 
знаків, символів, а не міфів, тому він умовно близький до реалізму в поезії, а не 
до модернізму з усіма його напрямами, які передбачають творення квазіреальності, 
суб реальності без обов’язкового опертя на знання цього світу і життя в ньому.
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Звідси позитивізм у поезії – це «в ідеалі» вірші атеїста-технаря. Це поезія фор-
мул, цифр. Поезія-бухгалтерія. Без духу і без душі. Хоча якщо технар, скажімо, – 
астроном, – то об’єкт його досліджень сам собою пов’язаний із пафосом, флером, 
непізнаного, нетутешнього огрому Універсуму, красу якого можна умовно вважати 
невербалізованою поезією, принаймні – однозначним джерелом натхнення для пое-
тів-метафізиків і духовних (релігійних поетів).

Механістична ж поезія світоглядних реалістів, критичних реалістів, соціаліс-
тичних реалістів, постмодерністів тощо базується, як правило, не на релігійних, фі-
лософських, психологічних доктринах, а на ідеологічних постулатах, в які при пев-
них суспільних деформаціях ці світоглядні доктрини трансформуються, яскравим 
прикладом чого є, приміром, віршотворчість, яка обслуговувала діячів інквізиції, 
вірші українських поетів, які пішли на службу в каральні органи (ЧК, НКВД, КДБ) 
Радянському Союзу з його офіційною атеїстичною світоглядною доктриною тощо.

Тобто тут можемо вести мову про змістово-, навіть формально подібно сфор-
мульовані світоглядні засади, заповіді небесного та земного раю у їх теоретичному 
протиставленні: для апологетів християнства та комунізму. 

«1. Хай не буде тобі інших богів передо Мною!
2. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, 

і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог заз-
дрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях 
тих, хто ненавидить Мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить 
Мене, і хто держиться Моїх заповідей.

3. Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь 
того, хто призиватиме Його Ймення надаремно.

4. Пам’ятай день суботній, щоб святити його! Шість днів працюй і роби всю 
працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога твого: не роби жодної праці ти 
й син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько 
твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, 
що в них, а дня сьомого спочив тому поблагословив Господь день суботній і освятив 
його.

5. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку 
Господь, Бог твій, дає тобі!

6. Не вбивай!
7. Не чини перелюбу!
8. Не кради!
9. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!
10. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба 

його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього тво-
го», – читаємо десять заповідей Божих у тексті Біблії за перекладом Івана Огієнка 
(http://bibleonline.ru/bible/ukr/02/20/#1-17).

Тисячі різножанрових (у тому числі поетичних) книг написано на цю тему. 
Хоча інтерпретація цих само собою поетичних текстів залежить від рівня духовного 
загартування реципієнта, але заповіді однозначно прості й розраховані як на освіче-
них людей, книжників, фарисеїв, так і на «простих рибалок»...

І порівнюємо їх із керівництвом до дії «Морального кодексу будівника кому-
нізму», де комунізм в ідеалі – державний устрій, управління в якому здійснюється 

http://bibleonline.ru/bible/ukr/02/20/#1-17
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генеральним секретарем на чолі вибраних Рад, оснований на принципах економічної 
та соціальної рівності:

1. «Відданість справі комунізму, любов до соціалістичної Батьківщини, до кра-
їн соціалізму.

2. Сумлінна праця на благо суспільства – хто не працює, той не їсть
3. Піклування кожного про збереження й примноження суспільного надбання.
4. Високе розуміння суспільного обов’язку, нетерпимість до порушення суспіль-

них інтересів.
5. Колективізм і товариська взаємодопомога, кожен за всіх, всі за одного.
6. Гуманні стосунки і взаємна повага між людьми. Людина людині друг, това-

риш і брат
7. Чесність і правдивість, моральна чистота, простота й скромність у су-

спільному й особистому житті.
8. Взаємоповага в родині, піклування про виховання дітей.
9. Непримиренність до несправедливості, дармоїдства, нечесності, кар’єризму, 

користолюбства.
10. Дружба й братерство всіх народів СРСР, нетерпимість до національного й 

расового неприйняття.
11. Непримиренність до ворогів комунізму, справи миру й свободи народів.
12. Братерська солідарність з робітниками всіх країн, з усіма народами»9.
У цьому Кодексі принципи моральності, «які визначають суть ставлення особи 

до суспільства, однієї людини до іншої і до самої себе, моральних основ стосунків 
між націями і народами, в концентрованому вигляді охоплює моральні ідеали, виро-
блені трудящими в їхній боротьбі проти експлуатації і гноблення, вимоги пролетар-
ської моралі, правила соціалістичного співжиття, народжені практикою створення 
нового суспільства. Він відображає сутність моральної культури, особливості мо-
ральних відносин і моральної свідомості суспільства, що будує комунізм, соціаль-
но-політичну й ідейну єдність радянського суспільства, проголошує вищий прин-
цип комуністичної моралі – відданість справі комунізму». 

Закріплений у Програмі Комуністичної партії Радянського Союзу Моральний 
Кодекс будівника комунізму претендував на інтернаціональне значення. (Див. Пазе-
нок В. С. Моральний кодекс будівника комунізму // http://leksika.com.ua/12930501/ure/
moralniy_kodeks_budivnika_komunizmu).

Для виконання і Десяти Божих заповідей і пунктів «Морального кодексу будів-
ника комунізму» потрібні душевно-духовні умови: Віра, Надія і Любов, серед яких 
любов – найголовніша. Лише в першому випадку – Віра в Бога для спасіння душі 
у вічності, а в другому – віра в людину для спасіння тіла в цьому, земному житті. 
Зовсім інший масштаб смислів Буття. Звідси – й незрівнянно інші духовно-душевні 
діоптрії Поезії, символами яких можуть бути, скажімо, творена поетом молитва чи 
богохульні по суті слова із поетового заповіту: «...а до того. Я не знаю Бога», або ж 
«Я так люблю мою Україну убогу, що прокляну святого Бога. За неї душу погублю». 
Метафізично-позитивістській субстанції – Україні – тут поет приносить у жертву 
субстанцію сакральну... 

9 Українська радянська енциклопедія / АН УРСР (1962) ; голов. ред. М. П. Бажан, Т. 9, Маяк-Нахі-
чевань, К., с. 357.

http://leksika.com.ua/12930501/ure/moralniy_kodeks_budivnika_komunizmu
http://leksika.com.ua/12930501/ure/moralniy_kodeks_budivnika_komunizmu
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«Моральний кодекс будівника комунізму» направляв світогляд тотально керо-
ваної державою людини, людини-поета, поета-людини, громадянина до рівня світо-
гляду первісної людини з його постулатами рівності та спільності майна, заперечу-
ючи класовий лад із поділом на багатих і бідних, впливових і безправних.

Комуністична ідея запозичила у християнства його зміст і методи реалізації- 
боротьби. Тому й комуністи забороняли релігію – як ідеологічного конкурента. 

Особлива гримуча психоделічна суміш – інквізиція у Європі, коли інституціо-
нальна Церква брала на себе роль судді-ката, убиваючи людей за гріхи, порушуючи 
не лише динамічну світоглядну рівновагу суспільства, а й безпосередньо заповідь 
Божу, адже в Євангелії від Матвія (гол. 7, 1-2 ст.) сказано: «Не судіть, та не судимі бу-
дете, бо яким судом судите, таким будете судимі; і якою мірою міряєте, такою і вам 
будуть міряти», або: «Мені належить помста, і Я воздам!». Не менш дивним у цьому 
контексті було «запровадження» Церквою індульгенцій (лат. Indulgentia від латини 
indulgeo – дозволяю) – відпущення гріхів за певні матеріальні пожертвування від 
грішників, як така собі блюзнірська духовна комерція при тому, що навіть Христос 
постраждав від фарисеїв за те, що відпускав гріхи певним людям: «Ісус сказав роз-
слабленому: «Бадьорися сину, твої гріхи відпускаються». Та тут деякі з книжників 
заговорили між собою: «Він хулить.» (Мт 9, 2-3). Книжники не вірили, що Ісус є 
Божим Сином, знаючи при тому, що відпускати гріхи може лише Бог».

Врешті, в основі будь-якої релігії – любов: до Бога і до ближнього, до світу, тво-
реного Всевишнім. Хоча якщо язичество, політеїстичні релігії акцентують увагу на 
природних стихіях, творіннях Всевишнього, Творця, даючи їм імена богів (слов’ян-
ський Стрибог – бог вітру, один з найпопулярніших богів давньої Греції Діоніс – бог 
рослинності, давньоримська богиня квітів Флора), то монотеїстичні релігії, як хрис-
тиянство, де першість у пошануванні адекватно віддана Творцю у його триєдності 
(Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух святий), а не його творінням: рослинам, тваринам, 
людям, зорям...

Люди ж за відсутності любові в душі починають шукати справедливості у цьо-
му світі. Не знаходячи і справедливості, шукають етики та естетики не в релігії, 
яка потребує навіть не жертви, а благодіяння, в умоглядній філософії чи в культурі, 
чому, приміром, буддизм у цьому контексті дехто вважає філософією, а не релігією, 
адже християнська релігія містить у собі Жертву – Христа – і потребує жертовності, 
молитви та посту: за Христом можна йти лише із хрестом. Тобто спасіння, Царство 
Небесне дається через страждання-очищення, через любов до Бога і людей, хоча 
Всевишній дає свободу своїм творінням. Теоретичні знання ж у сакральній системі 
координат другорядні, головне – любовне виконання заповідей і дитинна віра, надія, 
любов до Всевишнього у всіх трьох його іпостасях: Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Дух 
Святий. 

Але повертаємось до позитивізму як латентної чи відкритої світоглядної систе-
ми поета, зафіксованої у його текстах та життєтекстах, які бувають: а) єдині, б) різні, 
причиною яких є: а) страх, б) бажання влади, слави, грошей...

Тобто найцінніша цілісна, «ціла» (за Іваном Франком) людина, слово у якої по-
єднане з ділом при свідомому чи підсвідому реальному сповідуванні релігійних за-
повідей, чи принаймні – «Морального Кодексу будівника комунізму», який ставить 
поета в позитивістську систему координат із тяжінням до метафізичної чи навіть 
латентно релігійної, адже навіть відверті офіційні співці комунізму чи фашизму 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
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могли зоставатися внутрішньо віруючими людьми і молитися Всевишньому напря-
му, адже, скажімо, відвідування храму не могло зоставатися непоміченим органами 
безпеки у відверто авторитарній, тоталітарній системах. 

Той же «Моральний Кодекс будівника комунізму» визначав етичну поведінку 
громадянина, у тому числі поет, але не визначав, як він не має творити-діяти, щоби 
не перейти червону лінію універсальної (за природними законами інстинкту самоз-
береження індивіда чи соціальної групи) моралі. Адже кодекси честі творили у всі 
часи всі народи, адже існують писані й неписані кодекси честі бандитів, рицарів, са-
мураїв, учителів... Так Л. Рон Хаббард написав і надрукував у 1954 році «Кодекс че-
сті», супроводжуючи його своєрідним вступом: «Ніхто не очікує, що Кодексу честі 
будуть неухильно дотримуватися. Етичний кодекс не може бути нав’язаний. Будь-
яка спроба нав’язати Кодекс честі звела б його до рівня морального кодексу. Він не 
може бути нав’язаний просто тому, що це – спосіб життя, який може існувати як спо-
сіб життя лише до тих пір, поки його не нав’язують. Застосування цього Кодексу на 
будь-який іншій основі, крім як на основі самовизначення, призвело б, як будь-який 
саєнтолог зміг би відразу побачити, до значної деградації людини. Таким чином, 
можна сказати, що життя за цим Кодексом честі є розкішшю і дотримуються його 
на основі самовизначення, за умови що людина згодна з ним» (http://www.scientology.
ru/what-is-scientology/the-scientology-creeds-and-codes/the-code-of-honor.html). Третя, 
дванадцята і тринадцята заповіді цього Кодексу звучать так: «3. Ніколи не кидайте 
групу, підтримувати яку – ваш обов’язок; 12. Ніколи не бійтеся заподіяти біль іншо-
му, коли ви стоїте за справедливу справу; 13. Не випробовуйте бажання подобатися 
або викликати захоплення». Тобто це актуально і в контексті тексту та життєтексту 
поета як суспільного суб’єкта. Саєнтологія ж – це прикладна релігійна філософія, 
яка включає в себе філософію і техніку духовного вдосконалення, охоплюючи мо-
раль, етику, освіту, управління тощо.

Універсального кодексу честі поетів нема, але, наприклад, поет, який пише па-
сквілі, доноси на інших поетів у розмаїті інституції, однозначно втрачає свою пое-
тичну місію, випадаючи з усіх разом світоглядних систем: позитивістської, мета-
фізичної і релігійної, адже підлість, юдство однозначно поза честю, совістю у всіх 
часах в усіх народів і в усіх релігій. А суспільство, яке ідеалізує чи ідолізує донощи-
ків, навіть не знаючи, не вірячи, що вони (ті чи інші поети) можуть апріорі бути таки-
ми, – приречене на духовно-фізичну загибель за універсальними (ще не вивченими 
наукою і, можливо, такими, що й не піддаються людському розумінню) законами 
народжень і взаємопереходу енергій Універсуму.

Але заглибимось в історію відносно молодої національної літератури, в історію 
української поезії, маркованої конкретними авторами із фіксованими біографічни-
ми вчинками, задокументованими, опубліцистичнені різножанровими писаннями 
у рамках того чи іншого Кодексу моралі, честі та їх конкретними охудожненими 
текстами, враховуючи той момент, навіть акцентуючи на ньому, що між художніми 
заявами, навіть маніфестами, та реальними вчинками, життєвими позиціями поетів 
бувають значні невідповідності, зазори, прірви, що, врешті, і нівелює цінність ху-
дожнього слова як такого, яке не відповідає ділу, адже правда – універсальна міра 
рівноваги у всіх фізичних, метафізичних та художньо-образотворчих системах.

Суб’єкти нашого дослідження не завжди професійні поети, адже поет-профе-
сіонал в історії людства рідкісне явище, яке розцвіло буйним ідеологічним цвітом 

http://www.scientology.ru/what-is-scientology/the-scientology-creeds-and-codes/the-code-of-honor.html
http://www.scientology.ru/what-is-scientology/the-scientology-creeds-and-codes/the-code-of-honor.html
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(щоправда, не завжди плодоносним) у Радянському Союзі, де поети, як і журналіс-
ти, публіцисти, мали стати «бійцями ідеологічного фронту», до того професійними 
були хіба бояни при княжих дружинах, сліпі кобзарі... Всі інші творили поетичні 
тексти різного рівня пісенності, адже в ідеалі справді кожен вірш «прагне стати» 
піснею, як проза – казкою... 

І хоча одіозний мандрівний філософ, поет, якого «світ ловив... але не впіймав», 
Григорій Сковорода вже явно має риси позитивіста, а подекуди здається, що його 
крайньої світоглядної стадії – атеїста (його твори тодішня цензура забороняла як 
такі, що були «противними Святому Писанію і образливими для чернецтва»)10 – як у 
творчості, так і в життєтворчості, але це віруючий християнин-практик, праведний 
гнів якого проти різнорівневих зла, неправди зрозумілий і оправданий із відстані 
часу.

Тобто на прикладі Григорія Сковороди можна продемонструвати недоскона-
лість гуманітарного інструментарію для зважування рівноваги між етикою та есте-
тикою, винесення однозначного вердикту тому чи іншому тексту, тому чи іншому 
автору навіть у їх двоєдиності, адже, за найвищим рахунком, зазначеним у Святому 
Письмі: «Не судіть, щоб і вас не судили…», «Я сам відомщу за вас і сам вам воздам»...

Але іншого інструментарію ми не маємо, тому будучи між метафізичною та 
релігійною (із тяжінням до релігійної) системами світоглядних координат, розгля-
датимемо творчість та життєтворчість українських поетів у періодично-історичній 
закономірності, залишаючи творчість та життєтворчість відверто релігійних поетів 
для аналізу в розділі про релігійний світогляд, як і метафізиків – відповідно.

За іншими критеріями, але за сумою гуманітарних векторів-маркерів, до «чи-
стих» позитивістів не потрапляє й основоположник нової української літератури 
Іван Котляревський, хоча сама його епохальна «Енеїда» – явно атеїстичний (атеїзм 
(від грец. άθεος, безбожний), безвірництво – світогляд, характерними рисами якого 
є відсутність віри в існування будь-яких богів, духів, інших «потойбічних» істот 
тощо) твір, який воює проти віри в античних богів найнебезпечнішою зброєю – смі-
хом. Нюанс лише в тому, що типажі його твору – боги мертвої релігії, а поле бою – 
український суспільно-політичний, духовно-інформаційний ландшафт. І оскільки 
Котляревського не звинувачували на серйозному судовому рівні в обрАзі цих богів, 
як, скажімо, Салмана Рушді за його «Сатанинські вірші»11, де на думку деяких му-
сульман він образив іслам і самого пророка Мухаммеда, то це логічне свідчення, що 
апологетів Зевса насправді небагато в сучасних поетові Греції, або вони були доволі 
пасивними. 

Членство Івана Котляревського в полтавській масонській ложі «Любов до іс-
тини» навряд чи заважало йому бути християнином, адже масонство (масонство 
(франкмасонство фр. Franc-maçonnerie, англ. Freemasonry, «вільне каменярство») – 
морально-етичний рух у формі закритої організації, певна виражена в алегоріях та 
ілюстрована символами ритуалізована система принципів, мета якої – моральне 

10 Кошуба, Марія (2012), «Про «атеїзм» Григорія Сковороди». URL: https://www.religion.in.ua/
main/14044-pro-ateyizm-grigoriya-skovorodi.html

11 Задорожний, Даниїл (2016), «Сатанинські вірші» Салмана Рушді: книжка, яка вбиває живих та 
оживляє мертвих». URL: http://24tv.ua/sataninski_virshi_salmana_rushdi_knizhka_yaka_vbivaye_
zhivih_ta_ozhivlyaye_mertvih_n750540

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.religion.in.ua/main/14044-pro-ateyizm-grigoriya-skovorodi.html
https://www.religion.in.ua/main/14044-pro-ateyizm-grigoriya-skovorodi.html
http://24tv.ua/sataninski_virshi_salmana_rushdi_knizhka_yaka_vbivaye_zhivih_ta_ozhivlyaye_mertvih_n750540
http://24tv.ua/sataninski_virshi_salmana_rushdi_knizhka_yaka_vbivaye_zhivih_ta_ozhivlyaye_mertvih_n750540


257
Павлюк І.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 47

самовдосконалення, духовне зростання у рамках тієї релігії, яку кожен із масонів 
сповідує.

До речі, сам Іван Котляревський, як відомо, не думав друкувати його «Енеїду», 
даючи її текст переписувати своїм знайомим, аж доки конотопський поміщик Мак-
сим Парпура надрукував цю поему в Петербурзі власним коштом у 1798 році, за що 
автор образився на нього, назвавши його «мацапурою». Але «Енеїда» вже пішла до 
читачів, означивши новий період її величності всієї української літератури. Так-от 
через умовне зло народжується умовне добро у позитивістських та метафізичних, 
принаймні, координатах. У релігійному ж світоглядному просторі ми не можемо і 
не маємо морального права судити ні сам твір, ні тим більше його автора. Але ми 
можемо аналітично-діагностично говорити про риси позитивізму у творчості поетів, 
зокрема Івана Котляревського, нині у контексті цілісності чи калейдоскопічності їх 
світоглядних векторів. Ставити діагноз. Як ставить діагноз, не судячи хворого, на-
божний лікар.

2) Дискурс метафізики в українській поезії
Поет-метафізик – це, просто кажучи, митець, світоглядним, етичним та ес-

тетичним орієнтиром якого є не засновник релігії (Христос, Будда, Магомет...), не 
вождь-революціонер, не поганський бог, не утопічна ідеологія, яка тією чи іншою 
мірою прагне опрактикуватися (як комунізм, приміром) – а інший поет, сама універ-
сальна природа як поет. Тобто в ідеальному визначенні кожен справжній поет – ме-
тафізик, людина, яка ще не визначилася у духовно-світоглядній орієнтації: тео- чи 
гомоцентризмі... Із нарацій міфологій, ідеологій поет-маг пробує творити свій Міф, 
не знаючи, чи створить його, адже для цього, як і для дозрівання «біблійної зернини» 
потрібен час, а сама зернина, щоби прорости колоском, – повинна померти...

Тому метафізичний світогляд для нас – синонім поезії не лише у вербальному 
її вираженні, хоча об’єкт нашого дослідження – саме вербалізована різножанрова 
поезія: весь огром ще не систематизованих або вже кристалізованих відомих люд-
ству і ще не відомих, невидимих фізично-метафізичних та метафізично-фізичних 
енергій. Субоб’єкт – біографії поетів. Разом – це всесвіт релігії і релігія Всесвіту у 
ранніх, початкових стадіях свого формування (на рівні міфу), або ж (все геніальне 
парадоксальне) у період свого старіння, циклічного відживання («старе – як мале»), 
банкротства: аж до стадії, коли в античних чи, наприклад, у слов’янських, колись 
релігійно всесильних богів, вірять хіба що несусвітні божевільні-диваки, а новим 
уособленням, метафорою Всевишнього стає Комп’ютер, для якого від творення вір-
туального до реального світів – один крок, який може змоделювати нову матрицю 
світу, але не може створити людську душу.

В контексті такого технічно-революційного язичества сама поезія для нас може 
бути вербально-ритуалізованим синонімом релігії у креативному, світоглядному, а 
не ортодоксальному, суспільно-політичному значенні цього слова-терміна: «У нашій 
волинсько-холмській родині християнські та сонцепоклонні світовідчуття так зрос-
лися, що релігія для мене з дитинства була поезією, а поезія дотепер – релігією»12.

12 «Поезія – моя релігія...»: Розмова з письменником Ігорем Павлюком Тетяни Давидченко (2007), 
Дзвін., Ч. 9, С. 112-115.
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Десь між метафізичним та релігійним світоглядами стоїть демонологія з її 
природними та надприродними стихіями, персоніфікованими силами, мавками, ру-
салками, вовкулаками тощо.

* * *
Але ми говоримо про тексти, контексти, підтексти, надтексти, метатексти в 

авторській поезії та життєтексти її творців, тому почнемо аналіз, інтерпретацію із 
поетичного твору «Дума» українського військового, політичного, державного діяча 
Івана Мазепи з відомими словами:

Всі покою щиро прагнуть, 
А не в єден гуж всі тягнуть, 
Той направо, той наліво. 
А все браття: то-то диво! 
Не маш любви, не маш згоди, 
Од Жовтої взявши Води. 
През незгоду всі пропали. 
Самі себе звоювали.
Ці слова можна практично трактувати у рамках усіх трьох світоглядних кон-

цепцій: позитивістської, метафізичної та релігійної, адже незгода, розбрат – нега-
тивно оцінені як у релігійних заповідях, так і в різних моральних кодексах та кодек-
сах честі, як і зрада, яку в реальному житті здійснив щодо московського царя Петра І 
сам Іван Мазепа, за що був підданий церковній анафемі, а не за те, скажімо, що явно 
порушив християнські закони, спокусивши Мотрю Кочубеївну, хресним батьком 
якої був. Хоча гетьман оправданий і високо піднятий як державотворець багатьма 
апологетами побудови незалежної від Росії України у позитивістсько-раціональних 
чи навіть метафізично-романтичних світоглядних координатах. Це характерний 
приклад політичної канонізації людини при церковній анафемізації та явному хри-
стиянському гріху: перелюбу, блуду.

Тобто, якщо віднести перші два світогляди (позитивістський та метафізичний) 
до цьогосвітніх психо-філософських систем, то релігійний світогляд спрямований 
на потойбічні, відносно вічні координати, адже й один із основних постулатів Хри-
ста: «Царство Моє не від світу цього».

Іван Мазепа ж був кесарем (гетьманом) світу цього, якому віддавали яко «ке-
сарю кесареве», а він мав віддавати Богові – Боже», що він і зовні старався робити, 
будуючи церкви, одночасно явно порушуючи одну із християнських заповідей («не 
жадай жони ближнього свого»), коли спокусив свою похресницю (дивовижне свя-
тотатство із релігійної світоглядної дзвіниці) шістнадцятирічну Мотрю Кочубеївну, 
а Петро І стратив її батька Василя Кочубея, не повіривши йому, що Іван Мазепа 
готує зраду проти нього – російського царя. Тобто рівновага порушена у всіх трьох 
світоглядних системах координат відразу, тому залучено було мінімум кілька судів: 
царський, громадський і церковний. Божий Суд – поза нашою компетенцією, зви-
чайно.

Тому в релігійній системі координат, як я писав у статті «Павла з Петром розсу-
дить Бог» (див. газету «Успенська вежа». – 1992. – № 26 (11)), Івана Мазепу судитиме 
Всевишній, а в позитивістській системі координат, де етичні Кодекси не працюють, 
а діють практично закони раціональності, які дехто розглядає як прояви сатанізму, 
Іван Мазепа був би «оправданий», якби результат його зради був позитивним («пе-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
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реможців не судять»), а оскільки, зрадивши, він виявився у програші одночасно у 
всіх світоглядних системах: смерть у позитивістській системі координат, порушен-
ня благородно-романтичного пункту кодексів честі (не зрадь), юдство – у христи-
янській системі координат. І лише українська національна, державотворча система 
координат ніби оправдовує зраду гетьмана Івана Мазепи і бере його на свій прапор, 
ігноруючи християнсько-моральний контекст його вчинків. Чи правильно це в уні-
версальній системі координат – дискусійне питання. 

Хоча й сам гетьман-поет пропонує також і варіанти рішення проблем у полісві-
тоглядних координатах: 

1) метафізичний світогляд:
Матці своїй більш терпіти, 
Нуте врагів, нуте бити. 
Самопали набивайте! 
Острих шабель добувайте…

2) релігійний світогляд:
А за віру хоч умріте…

3) метафізичний світогляд: 
І вольностей бороніте…

4) релігійний світогляд:
Нехай вічна буде слава...

5) позитивістський світогляд:
Же през шаблю маєм права. 
Другий ляхам за грош служить, 
По Україні і той тужить.

Як і у «Слові у полку Ігоревім», бачимо тут заклик до єднання на метафізично-
му, а то й позитивістському світоглядному рівнях, адже ми не можемо однозначно 
пізнати «за плодами» глибину релігійної віри автора тексту (очевидно, язичника), 
тим більше не маємо права судити його, адже «Я сам відомщу за вас і сам вам воз-
дам», – сказав Господь (Рим. 12:19). 

«Тому мені шалено не подобається, скажімо, що наш князь Ігор, виголосивши 
перед дружиною монолог про те, що краще бути «потятим», аніж полоненим, сам 
потрапляє в полон і викуповується із нього!.. І народ йому прощає... (?!)»13. Подібна 
ситуація і з тим же закликом поета-Мазепи померти за віру – святі слова, але вони 
не підтверджені його особистим прикладом, тоді як фраза «Нуте врагів, нуте бити» 
явно суперечить біблійному постулату «Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, 
хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас 
переслідує (Матвій, 5:44).

Фраза ж «І вольностей бороніте…» – також неоднозначна з точки зору релігій-
ного (тут маємо на увазі християнські орієнтири) світогляду, який визнає смирен-
ність фундаментальною християнською чеснотою, божественною властивістю. Про 
які «вольності» мова? Хіба метафізичні та релігійні. Адже у соціальних, суспіль-
но-політичних координатах кріпацтво у цей час уже було запроваджене в Україні.

13 «Слухаю і записую музику революції»: Інтерв’ю в Ігоря Павлюка взяла Олена Логвиненко (2005), 
Літературна Україна, 13 січ.
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І Кого мав на увазі гетьман Іван Мазепа, коли у своїй відомій «Думі» («Всі 
покою щиро прагнуть») писав: «Жалься, Боже, України...»)? Бога слов’янського язи-
чеського пантеону? Христа? Когось іншого, нового, інтуїтивно означеного, але пое-
тично-метафізично ще несформованого, неоформленого? Може, об’єднуюче онтоло-
гічне начало – Сонце?

Тому й віднесемо це питання разом із автором-провокатором до метафізичної 
системи духовних координат.

А наступним яскравим метафізиком української поезії, на наш погляд, є ав-
тор пісні «Їхав козак за Дунай» легендарний Семен Климовський (бл. 1705-бл. 1785), 
який сам був козаком і написав «Про правду і великодушність благодійників» та 
«Про правосуддя начальників».

3) Релігійний світогляд в українській поезії
«Релігія (від лат. religio – зв’язок) – віра в існування надприродних – персоні-

фікованих чи ні – сил, що супроводжується переконанням у здатності цих сил або 
сили (Бога, богів, Абсолюту, Космосу і т.п.) впливати на Всесвіт та на долю людей. 
Ця віра відбивається в думках, відчуттях і волі людини, включає в себе певний етич-
но-естетичний кодекс, виражається в певному способі поведінки та/або ритуалах, за 
допомогою яких людина шукає схвалення та прихильності Бога або ж богів. За ви-
значенням католицького теолога Ганса Кюнґа, релігія є соціально-індивідуально ре-
алізованим, втіленим в традиції та спільноті відношенням до чогось, що перевищує 
або охоплює людину та її світ, – до найвищої правдивої дійсності (Абсолютне, Бог, 
Нірвана); на відміну від філософії, в релігії мова йде про слово та шлях спасіння».

Тому, наприклад, християнська модель життєтворчості Поета – чи не оптималь-
на з точки зору доцільності поезії як такої, адже психотерапія прагне зробити життя 
людини кращим, а релігія (від полібожжя – до монобожжя, від язичества – до хри-
стиянства) – щоби зробити душу людини кращою, спасенною, вічно-божественною.

Тобто в ідеалі поезія має привести поета чи «любителя поезії» через каяття (у 
гордині, марнославстві, сріблолюбстві тощо) до релігії, до віри, любові, оцерковле-
но-ритуалістичної чи ні, як-от, приміром, відлучене від ортодоксальної церкви «то-
лстовство», – це вже окреме питання, нюанси, але до віри у загробне існування з 
усіма філософськими, психологічними моделями-матрицями. Відповідно поезія, яка 
активно прагне прославити автора-людину, а не Бога, – грішна, не має сенсу, «суєта 
і ловлення вітру». З іншого боку, існує думка, що людина, яка не вірить у Бога, не 
створить нічого безсмертно-божественного, а людина, яка вірить у Бога, не відчуває 
сенсу творити мирську поезію, хіба що поезію духовну, тобто ту, яка прославляє 
Всевишнього, веде до нього, а не автора, його кохану, чи, скажімо, країну з її штуч-
но-умовними, твореними людьми інституціями. Власне пристрасне творення навіть 
ортодоксальної молитви є поезією-ритуалом, тому людина, яка молиться, – поет...

Первісні, поганські (політеїстичні) світоглядні дискурси, практично легко впи-
суються у метафізичні рамки (іноді навіть позитивістські), якщо та чи інша релігія 
загалом чи частково уже мертва (пантеон античних богів, слов’янське язичество), 
а якщо вона ще жива чи напівжива – то існує в контексті релігійної системи ко-
ординат. Хоча якщо вербалізована поезія у різних її жанрових та презентаційних 
(філологічна поезія, експериментальна (паліндроми тощо), поезія-пісня)) виявах не 
дає реципієнту тонких енергій любові, надії, віри чи мудрості, або ж грубих енергій 
(заклику до бою, бунту, помсти тощо, адже за словами Миколи Бердяєва, творчість 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82&action=edit
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81&action=edit
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%9A%D1%8E%D0%BD%D2%91&action=edit
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
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може бути відповіддю як на поклик Бога, так і на поклик сатани) – вона також мер-
тва, однією з ознак чого є надмірна ритуалізація поетичного дискурсу, як і дискурсу 
релігійного, коли ритуал, піар, піар-ритуал стають ерзацом краси, гармонії, справж-
ньої віри, любові, надії.

Тому навіть у біблійному контексті язичники, як і бандити, що розкаялися, апрі-
орі теоретично стоять ближче до Бога, ніж фарисеї та книжники, бо ж «Горе ж вам, 
книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й 
самі ви не входите, ані тих, хто хоче ввійти, увійти не пускаєте!» (від Матвія, 23:13).

Хоча, звичайно, поезія справжніх язичників і вірші поетів із слов’янськими язи-
чеськими символами, знаками, міфами, як-от Перун, Стрибог, Велес, – різні явища. 
Бо, за великим рахунком, приклад поезії – молитви (розмови із Богом), як-от, примі-
ром «Молитва проти замовляння чорного»: «Якщо є відчуття, що хтось закляв, то 
кладуть на вікно Алатир. Після чого виходять на двір і беруть через вікно Алатир. З 
свяченою Живою Водою тричі обходять хату, примовляючи:

На всяке врем’я, на всякий час
Поклоняємося до Землі-Матінки з благим словом.
Довготерпеливий, багатомилостивий,
Праведник славлячої, що кривдників милує,
Всіх ти кличеш до Роду Єдиного і Прави Святої.
Заради Слави правої обертаєшся у своєму Духові.
Боже Свароже! Прийми молитву в цей час,
Яко сам себе у Сварожичах приймаєш,
Душу просвіти, тіло очисть
Від всякої хвороби, як сам Святий і Чистий.
Зціли немощі наші,
Обстав нас Рідними Богами! – 
читаємо у книзі «З Богами у Триглаві. Карби віровчення Рідної Православної 

Віри» (К.: Конфесійне видання Родового Вогнища Рідної Православної Віри, Літа 
Божого 7512, (2004 р.), 280 с.), яку впорядкував Володимир Куровський.

«Ця книга, – дивимося анотацію, – розповідає про світогляд і священне розу-
міння дійсності українцями-русичами колись і тепер. Вона стисло висвітлює ча-
стину Покона Рода – Карби віровчення Рідної Православної Віри, що збереглась у 
волховських, знахарсько-характерницьких родах Поділля, Закарпаття і Запоріжжя. 
Книжка містить Слави, Замовляння та Молитви Рідним Богам. Призначена для об-
рядової діяльності Волхвів, Відаючих та Жерців Родового Вогнища Рідної Право-
славної Віри».

5. Результати і перспективи подальших досліджень.
У рамках єдиного релігійного світогляду у подальшому розглядатимемо кіль-

ка світоглядних принципів, теорій, однозначно передбачаючи їх поліваріантність у 
поезії і практичну нереальність існування кожного з них у чистому вигляді, включа-
ючи навіть суто духовну поезію як жанр:

• світогляд язичеський (поети-прихильники того чи іншого політеїстичного 
культу як релігійного у конкретний реальний час);

• світогляд, оснований на доктринах основних світових релігій (християнський, 
ісламський, буддистський...);

• світогляд на основі інших світових релігій.
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Серед ключових слів для маркування у тих чи інших українськомовних поетів 
саме релігійного світогляду: Ісус Христос, Діва Марія, апостол, ангел, хрест, ікона, 
храм, Сатана, Ірод, Палестина, Аллах, Магомет, Будда, нірвана, Перун...

Кожна релігійна система характерна своїми символами, кодами, знаками – як 
«будівельним матеріалом» міфу, що ми розглянемо нижче.

Макіавеллі класифікував славетних людей за значущістю у такій послідовно-
сті: засновники релігій, володарі республік чи царств, видатні полководці, письмен-
ники14.

Саме поети в кожен окремий період історії народу вловлюють і закріплюють 
основний настрій національної екзистенції, творять національних богів та націо-
нальні архетипи на основі циклічних матриць народної культури, як заявляв Мартін 
Гайдеґґер у його дослідженнях, присвячених поезії Гельдерліна. А коли цивіліза-
ція у вигляді комп’ютерів, мобільних телефонів, глобальних квазікультурних про-
ектів, загалом втрати природно-сільських чи й урбаністичних контекстів традицій 
Великого Стилю трансформує кореневу систему поезії-пісні (від колискової до за-
клично-бойової), зводячи її до рекламних слоганів тощо, поет гине, деградує, або ж 
виступає головним трансформатором, руйнівником поезії, перетворюючись, примі-
ром, у платного рупора якоїсь ідеології у маргінальному її прояві, а поезією в соціумі 
цікавляться лише самі поети, ієрархічна значимість яких у суспільстві стає доволі 
низькою. 

Тому кожен істинний поет так чи інакше прагне створити свою релігію зі своєї 
життєтворчості: власне художньої творчості, своєї біографії, свого візуального об-
разу. 

6. Висновок.
Отже, поезія (музика Логосу) онтологічно вібрує між трьома світоглядами – 

релігійним, метафізичним і позитивістським – і «живиться» від них, одночасно 
взаємно оновлюючи, збагачуючи їх охудожнені комунікативні властивості, адже, 
наприклад, метафізичні («гоголівські») фантазії казкарів, містиків завдяки впрова-
дженням останніх досягнень науки в життя (безпровідний зв’язок, голограма тощо) 
стають фізичними реаліями – і навпаки. Літання на мітлах стало можливим не лише 
метафізично, а й фізично. Земний світ, очевидно, перебуває на завершальній стадії 
самопізнання, де практично не банкротує релігія, але офізичнюється метафізика. 
НЛО чекають як з’яви Всевишнього – і навпаки, інколи світоглядно ототожнюючи 
їх. Відбувається тотальна деритуалізація, десакралізація видимого світу. Чи встигне 
«матриця» знову ритуалізуватися на якісно новому витку спіралі – ми не знаємо.

Головний парадокс у тому, що невіруюча людина не може бути поетом у повно-
му розумінні цього слова, а істинно віруючому, наприклад, християнину також нема 
чого по-справжньому писати свою Книгу, адже вже є Біблія... Хіба що переспівувати 
її мотиви.

Тобто якраз на невидимій межі між світами і світоглядами й народжується те, 
що ми називаємо Поезією, що провокує до створення нових релігій, трансформуючи 
як позитивістський, так і метафізичний матеріал, збуджуючи спокійних і заспокою-
ючи збуджених.

14 Базилевський, В. (2008), Холодний душ історії: Есеї, ст., Київ, Ярославів Вал, 680 с.
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their representations in the poetry of various verbalized contentforms. In particular, attention 
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