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ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ
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ВИСВІТЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ ВОГНИЩ 
ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЛЯ  

У 1919–1920 рр. НА ШПАЛЬТАХ ТОДІШНІХ МІСЦЕВИХ ГАЗЕТ

Тетяна Байлема
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,

вул. Острозького, 32, 21100, Вінниця, Україна
e-mail: btm83@ukr.net
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В статті на матеріалах періодики Поділля 1919-1920 рр. досліджено маловідомі ас-
пекти діяльності українського уряду доби національно-визвольних змагань 1919-1920 рр. 
стосовно боротьби з інфекційними захворюваннями населення Поділля. З’ясовано ос-
новні заходи щодо ліквідації вогнищ інфекційних захворювань. Виявлено низку факто-
рів, які стали причинами неефективної і недостатньої боротьби з інфекціями, особ ливо 
в місцях великого скупчення військ, як це було на Поділлі.

Ключові слова: медико-санітарне забезпечення, опікування, плямистий тиф, висип-
ний, зворотний тиф, «іспанка», азіатська холера, венеричні хвороби.

1. Постановка проблеми. Становлення України як суверенної держави спри-
чинює зацікавлення вітчизняної історичної науки до джерельної бази з історії на-
ціонального відродження. Тому однією з важливих проблем історичної науки є до-
слідження періодики, де зосереджено велику кількість матеріалів, що становлять 
багату джерельну базу для вивчення історичних подій періоду Української револю-
ції 1917-1920-х рр.

Мета статті полягає в тому, щоб на підставі аналізу газетної періодики Поділля 
1919-1920 рр. з’ясувати основні заходи українських урядів та місцевої влади щодо 
ліквідації вогнищ інфекційних захворювань місцевого населення; виявити низку 
факторів, які стали причинами неефективної і недостатньої боротьби з інфекціями, 
особливо в місцях великого скупчення військ, як це було на Поділлі.

Відсутність коштів на утримання хворих, медичного персоналу, запізніла допо-
мога Міжнародного Червоного Хреста призвели до катастрофічних наслідків.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українській пресі 1917-1920 рр., 
як джерелу вивчення державотворчих процесів в добу національної революції, при-
діляли увагу численні вітчизняні науковці, які свої дослідження присвячували, як 
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правило, подіям в Києві, зрідка тим містам, до яких перебазовувались державні 
установи УНР, периферію ж історики майже не досліджували.

Для дослідження та аналізу матеріалів української періодики, як масового істо-
ричного джерела, велике значення мають ґрунтовні праці українських учених Г. Бо-
ряка, І. Войцехівської, Я. Грицака, Я. Дашкевича, М. Дмитрієнко, Л. Дубровіної, 
Я. Ісаєвича, Я. Калакури, І. Кураса, Ю. Мицика, Р. Пирога, Ю. Пінчука, В. Потуль-
ницького, О. Реєнта, М. Романюка, В. Смолія, П. Соханя, П. Тронька, В. Ульянов-
ського та ін.1

3. Методологічна основа дослідження. Основою дослідження є інформацій-
ний, функціональний та системний підходи; використано такі методи: теоретичні 
(історико-теоретичний і системний аналіз газетної періодики та архівних матеріалів 
доби Директорії, за допомогою яких описано й обґрунтовано результати досліджен-
ня стосовно поширення інфекційних захворювань і боротьби місцевої влади з ними); 
емпірично-теоретичні (метод фактологічного аналізу – для виявлення особливостей 
становища лікарів і рівня сільської медицини загалом, боротьба якої з інфекційними 
захворюваннями була неефективною).

4. Виклад основного матеріалу дослідження. Система охорони здоров’я – це 
сукупність всіх організацій, інститутів і ресурсів, головною метою яких є поліпшен-
ня здоров’я людей. Для функціонування цієї системи потрібні кадрові ресурси, фі-
нанси, інформація, устаткування й матеріали, транспорт, комунікації, а також дієве 
управління цією галуззю.

Відповідає за загальне функціонування системи охорони здоров’я в країні уряд. 
Але вміле керівництво в районах, містах і медичних установах зокрема також дуже 
важливе. 

Подільська губернія під час Першої світової війни була прифронтовим районом 
з великою концентрацією військ. Серед військових масово поширювались різнома-
нітні епідемії, захворювання, які призводили до втрат і серед цивільного населення. 
Ситуацію погіршувало й те, що інфекційно хворих військових евакуювали з фронту 
в середину країни, куди, окрім того, прибувало ще й чимало інфікованих біженців.

Статистичні дані з газети «Шлях» свідчать, що особливо неблагополучними 
щодо епідемічної ситуації на Поділлі були 1919–1920 роки. Уже в січні 1919 р. епіде-
мія висипного тифу поширилась на низку повітів губернії. Лише на Ямпільщині він 
уразив 600, на Гайсинщині – 300 осіб. У Ольгопільському повіті лише з 1 до 8 травня 
1919 року захворіло на висипний тиф – 269 чоловік, з них 52 померло, на черевний 
тиф захворіло – 37, померло – 6. Проте, згідно з повідомленнями лікарів цього пові-
ту, справжня кількість хворих більш ніж в 10 разів переважала кількість зареєстро-
ваних. Смертність від висипного тифу була досить високою і не підлягала навіть 
приблизному обліку. Приміром, у Брацлавському повіті були села, як-от: Столипіно, 
Войтівка, Клевино та інші, де хворіло або вже перехворіло все населення. У Вінниці 
в листопаді 1919 р. була створена особлива комісія з боротьби з висипним тифом. 
Вже за кілька днів існування комісії було відкрито безкоштовні лазні з дезінфекцій-
ною камерою (Шлях. – 1919. – 16 листопада).

1 Купрійчук, В. (2012), Українська преса 1917-1920 років як джерело вивчення державотворчих 
процесів гуманітарного розвитку в добу національної революції, Вісник Національної академії 
державного управління при Президентові України, № 1, с. 258-265.
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Стосовно цього питання 28 листопада 1919 р. відбулась нарада, на якій був при-
сутній міністр народного здоров’я та опікування. Тут обговорили питання про захо-
ди боротьби з епідеміями у м. Кам’янець-Подільському і його околицях. Прийнято 
рішення про такий метод боротьби: обслуговувати всі ліжка з хворими, що є у місті, 
без будь-якого розрізнення і поділу, а також військові шпиталі. Населення міста за-
безпечували безкоштовною лазнею і милом, але саме миття мало бути планомірним 
і навіть примусовим, особливо для тих мешканців квартир, де трапилися випадки 
захворювання на тиф. Для переведення на миття населення, місто поділялось на ра-
йони, догляд за якими здійснювали санітарні комісари під загальним керівництвом 
міського санітарного комісара, який також мав реєструвати хворих. 

Не залишилась поза увагою і потреба поширення санітарного транспорту для 
перевезення хворих і речей для дезинфекції; ремонт і поширення міського водого-
ну; проведення широких дезінфекційних заходів через організацію дезінфекційних 
рухомих відділень й улаштування дезінфекційних апаратів при лазнях; видання для 
населення відозв та брошур, які популяризували заходи безпеки. У цей час також 
видавались накази про негайну чистку дворів, вулиць, вигрібних ям, у разі невико-
нання – кара (ув’язнення без заміни на штраф). Надавалось право міському самовря-
дуванню збирати податок з населення на санітарні потреби2. 

Навесні 1919 року смертельною загрозою для життя людей став плямистий тиф. 
Цю хворобу переносили воші. Не захворіти на цю хворобу було дуже легко – під-
тримуючи чистоту. Найлегше було винищити вошей і гнид під час прання, виварю-
вання та прасування білизни. Подільська газета «Шлях», від 17 листопада 1919 року, 
закликала: «не носити довгого волосся та міняти чисті сорочки щонайменш раз на 
тиждень. Підлогу в будівлях тримати в чистоті, щоденно їх підмітати і щонайменше 
два рази на тиждень мити підлогу окропом та добре провітрювати кімнати. Коли 
хтось все-таки захворіє, одразу потрібно покликати лікаря, який доставить хворого 
в лікарню. Найгірше обладнана лікарня все ж краще за брудне і парке своє помеш-
кання. В лікарні щонайменше два рази на день оглядатиме хворого лікар, а вдома 
хворий лежатиме без допомоги і належного харчування». Газета також закликала 
пам’ятати, що хворий є розсадником хвороби, тому його потрібно негайно відокре-
мити від інших членів сім’ї, солому, на якій він лежав, спалити, а підлогу змити 
окропом. У газеті зазначалось: якщо люди будуть виконувати ці поради, лише тоді 
вони зможуть побороти недугу і будуть здорові.

У цьому ж випуску газети знаходимо і жахливу статистику. Наприклад, в пер-
шій половині квітня в невеликому селі Мар’янівка Кам’янецького повіту від тифу по-
мерло 20 селян, 45 були у важкому стані. Але були й такі села на Поділлі, за даними 
Міністерства народного здоров’я УНР, де тифом хворіло все населення, вимирали 
цілі родини. Смертність була такою високою, що часто не вистачало місця на цвин-
тарі для поховання (Шлях. – 1919. – 17 листопада).

Варто зазначити, що в Подільській губернії масово страждали від цих хвороб 
діти. Школи, де скупчувалась велика кількість дітей, були місцем поширення епіде-
мій. Часто траплялись випадки, коли школярі, в сім’ї яких були хворі, приховували 

2 Байлема, Т. М. (2009), Охорона здоров’я як важливий напрям діяльності українських урядів 
доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр., Вісник Академії праці і соціальних відносин 
Федерації профспілок України, №1(48), с. 48-54.

file:///E:/Share/MEGAsync/MyWork/Visnyky%20LNU/%d0%92%d1%96%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba-48/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b8-48/ 
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хворобу, а отже поширювали її серед дітей. У листопаді 1919 року через епідемію 
тифу були закриті дві вищі початкові школи у місті Вінниця в районі Малі-Хутора 
і Старому місті. Але хворобу заносили до шкіл не тільки діти, але й війська, які 
квартирувались у школах. У Вінниці, приміром, війська стояли у реальній школі та 
гімназіях, учні яких не навчалися через тиф (Шлях. – 1919. – 14 листопада).

Аналіз газетних видань осені–зими 1919 р. дає нам підстави стверджувати, що з 
настанням зими поширення хвороби зростало. Фінансове становище міст не давало 
змоги вжити особливих заходів для боротьби з епідемією. Як наслідок, наприклад, 
у Вінниці чимало населення хворіло і вмирало від тифу. Міська управа відрядила 
свого представника до Міністерства народного здоров’я з дорученням про негайну 
видачу грошей на боротьбу з пошестями (Шлях. – 1919. – 14 листопада).

У жовтні 1919 року, згідно з розпорядженням міністра народного здоров’я і опі-
кування, вінницькому земству було асигновано кошти на боротьбу з пошестями у 
розмірі одного мільйона. Отримавши відповідну суму, міська управа відкрила без-
коштовну лазню і розширила до максимуму діяльність лікарень (Шлях. – 1919. – 
31 жовтня).

Зменшення поширюваності тифу найбільше залежало від місцевого самовряду-
вання за участі громадських установ і суспільства. Потрібно зазначити, що там, де 
влада на місцях серйозно переймалась проблемами захисту здоров’я населення, си-
туація була кращою. Вінницький союз споживчих товариств асигнував на боротьбу 
з висипним тифом 75 000 крб, окрім цього, виділив ще 52 820 крб на матеріал для 
пошиття ковдр (Шлях. – 1919. – 5 листопада).

Деякі організації допомагали не лише коштами: відділ садівництва Міністер-
ства земельних справ провів заготівлю повидла, сушених овочів та меду для потреб 
війська та лікарень (Вісник. – 1919. – 1 серпня). Але такі заходи треба було ініціювати 
і організовувати, тим більше, що для цього не треба було чекати вказівок зі столиці.

1 грудня 1919 року відбулось засідання фінансової комісії при уряді УНР на По-
діллі. Було ухвалено рішення об’єднати всі санітарні організації, і адміністративно, і 
фінансово, в одну санітарну організацію для боротьби з епідеміями у м. Кам’янці та 
його околицях. Також було вирішено асигнувати 7 278 000 крб на втілення у життя 
заходів боротьби з епідеміями в Кам’янецькому повіті. З цієї суми було виділено 
1 000 000 крб. на придбання дезінфекційних апаратів у Польщі3. 

Наступного дня, 2 грудня, було ухвалено видати позику під 6% на рік у сумі 
1 200 000 крб Кам’янецькій народній управі на підтримку дільничої земської меди-
цини і утримання інфекційних бараків в Кам’янецькім повіті4. Члени вінницького 
комітету товариства Червоного Хреста на засіданні 14 листопада 1919 року своєю 
чергою вирішили продати частину червоно-хрестового майна для підтримання існу-
ючих лікарень Червоного Хреста (Шлях. – 1919. – 16 листопада).

Український Червоний Хрест закликав робити пожертви, які б піднесли про-
дуктивність боротьби з епідеміями. Також він відкрив нові епідемічні лікарні у Він-
ниці й околиці та розширив існуючі (Шлях. – 1919. – 31 жовтня).

3 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), 
ф. 3157, оп. 1, спр. 10, арк. 4.

4 ЦДАВО України, ф. 3157, оп. 1, спр. 10, арк. 5.
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У Кам’янець-Подільській губернії товариство Червоного Хреста збирало інфор-
мацію про останні статистичні дані щодо поширення епідемії та про регіони, в яких 
населення найбільше потребувало лікарської допомоги. Потім за цією інформацією 
розробляли план діяльності Червоного Хреста5. 

Загалом умови для боротьби з тифом були вкрай несприятливі. Не вистачало 
медичного обладнання, медикаментів, перев’язочних матеріалів, предметів санітарії 
тощо. Лікарні в зоні епідемії не мали вільних місць – хворі лежали не тільки в кори-
дорах і на підлозі, а й надворі, прямо на землі. Лікарні перетворювались на небезпеч-
ні розсадники інфекцій. Це призводило до великої смертності лікарів, яких і без того 
не вистачало. Наприклад, у Кам’янці на плямистий тиф за короткий час занедужало 
144 чоловік, з них – 10 лікарів, а померло 13, з них – 4 лікарі; від поворотного тифу 
занедужало 164 чоловік, з яких – 10 лікарів. Взагалі із 100 лікарів протягом 1919 року 
від тифу у Кам’янці померло 22 (Шлях. – 1919. – 1 жовтня).

Часто траплялись випадки, коли інфіковані лікарі помирали, залишивши своїх 
дітей сиротами. Наприклад, у доповіді Подільської губернської народної управи від 
23 березня 1919 р. йшлося про надання допомоги дітям померлого 3 грудня 1917 року 
від плямистого тифу земського фельдшера Г. Я. Ціховського, який пропрацював у 
Ямпільській лікарні 17 років. Його дружина померла 9 травня 1918 року, залишив-
ши трьох дітей круглими сиротами. Сиротам було видано страхове забезпечення у 
сумі 1000 крб. Земський лікар Ямпільського повіту П. Мальований та Ямпільська 
повітова управа відправили прохання до Міністерства народного здоров’я про при-
значення пенсії трьом сиротам та одноразової допомоги в сумі 300 крб., а також про 
виділення ще 300 крб. на навчання у гімназії дочці померлого земського фельдшера6. 

У дуже важкому фінансовому становищі перебували на Поділлі лікарі. За свою 
важку працю медичний персонал отримував мізерну платню, скажімо, в Летичів-
ському повіті лікарі отримували 380-500 крб на місяць, що в чотири рази менше, 
ніж у Проскурівському земстві, де для лікарів була більш-менш належна платня – 
2200 крб. (Шлях. – 1919. – 1 жовтня). Один земський лікар на Поділлі змушений був 
надавати допомогу в радіусі 17 верст при нормі 5 верст. Про гостру нестачу лікар-
ських кадрів свідчать й інші дані: на тримільйонне населення подільського краю 
припадало всього 700 лікарів. У середньому 1 лікар мав би обслуговувати 4285 осіб. 
Однак, за умов воєнного часу це співвідношення мало радше статистичне, а не ре-
альне значення, бо основну увагу лікарі приділяли не цивільному населенню, а вій-
ськовослужбовцям7. 

Лікарям з Кам’янця доводилось щодня ходити по болоті до 1-го епідемічного 
військового шпиталю, який знаходився в полі, за 2-і версти від міста. Цей шпиталь 
був зовсім непридатний для зимового життя, не було опалення. А лікарка Нехотяєва, 
яка не мала змоги долати щоденно таку відстань, мешкала з немовлям у сирій кім-
наті в підвалі шпиталю. Лікарі і навіть студенти 3-го курсу, які працювали в місті, 
отримували у кілька разів більшу заробітну плату. Лікарі цього шпиталю тому й 

5 Державний архів Хмельницької області (ДАХО), ф.р. 260, оп. 1, спр. 115, арк. 7.
6 ДАХО, ф.р. 260, оп.1, спр. 5, арк. 103.
7 Головко, О. Ф. (1995), Інфекційні захворювання і медична допомога населенню Поділля в 

1919-1920 роках,за ред. Баженова, Л. В., Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої 
конференції, Кам’янець-Подільський, С. 307- 402.
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вимагали у начальника санітарної частини м. Кам’янець допомоги або переведення 
шпиталю до міста8.

Боротьба із тифом у Вінниці у грудні 1919 р. мала дуже суперечливий характер. 
Незаможні люди давали гроші на податки для боротьби з тифом, бо знали, що коли 
доведеться лікуватись, то лікування своїм коштом обійдеться дорожче, аніж сплата 
податків. Заможні люди міркували інакше, вони знали, що на безоплатну допомогу 
чекати довго, а щоб мати лікаря коли потрібно, то йому треба добре заплатити. За 
таких умов недоцільно було сплачувати в комісію будь-яку суму. Вимагати сплачен-
ня податку від заможних людей можна було б через лікарів, які могли б відмовитись 
допомогати тим, хто не платив податку на боротьбу з тифом. Проте деякі лікарі самі 
не платили податку, до того ж їхній основний заробіток власне й складався із тих 
коштів, які платили їм багатії. Також не всі лікарі хотіли входити до комісії, яка 
займалась збором податку на боротьбу із тифом. Оскільки платня на цій посаді ста-
новила 5000 крб. на місяць, а на викликах до багатіїв можна було заробити за місяць 
30 000 крб., тому лікарів для людей незаможних постійно не вистачало (Шлях. – 
1919. – 3 грудня).

Треба зазначити, що в цей період не вівся звіт щодо медикаментів, і цим ко-
ристувались спекулянти. У аптеках поряд з ліками продавали тютюн, взуття, мед 
та інше.

Мільйони людей у світі померли від ще однієї страшної хвороби – холери. У 
країнах, де боролися з цією важкою хворобою, покращуючи загальні санітарні умо-
ви, холера більше не з’являлась. В Україні, як і в Російській імперії, вона з’являлась 
щорічно в різних куточках країни. 

У пресі революційної доби наголошувалось, що заразитись цією хворобою було 
дуже просто. Мікроби, що провокували холеру, знаходились у блювотинні хворого, 
потрапляючи на різні предмети, вона й була джерелом зараження. Особливо небез-
печним було блювотиння, що потрапляло на землю і заражало воду. Носіями холери 
були також мухи. Найкращий спосіб запобігання холері – це своєчасний вивіз не-
чистот і гною з населених місцевостей та очистка землі. Для деяких міст Поділля 
це було, виявляється, великою проблемою. Наприклад, у Вінниці, в районі старого 
міста, біля самої церкви здох кінь. Протягом кількох днів його розтягували собаки, 
сморід стояв жахливий. З огляду на небезпеку розвитку пошестей у місті потрібно 
було швидко прибрати коня, та це не зробили, оскільки не було встановлено, чий це 
обов’язок – прибирати мертвих тварин з вулиць (Шлях. – 1919. – 4 листопада). І така 
бездіяльність місцевої влади була, на жаль, непоодинокою.

У вересні 1919 року, за наказом Міністерства здоров’я, у Вінниці відбулась 
спеціальна нарада представників від земства, міського самоврядування, Червоного 
Хреста, санітарних лікарів та інших. На нараді було обговорено питання про заходи 
щодо боротьби з холерою. Було прийнято рішення створити земську амбулаторію, 
якої не було до цього часу; улаштувати кип’ятильники на ринках; провести очистку 
міських ринків від п’яниць, яких з’явилось там багато під час перебування більшо-
виків; негайно закінчити перепоховання розстріляних більшовиками громадян, за-
копаних в різних частинах міста; провести дезінфекцію в усіх випадках підозрілих 
захворювань; також прийнято рішення запросити тимчасовий персонал для санітар-

8 ЦДАВО України, ф. 3157, оп 1, спр. 9, арк. 26-26зв.
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ного догляду. До виконання цих заходів було залучене міське самоврядування, а на 
їх здійснення потрібна була сума в розмірі 750 000 крб. Оскільки місто перебувало 
в складному фінансовому становищі, санітарний відділ міської управи звернувся до 
уряду про надання йому на цю суму авансу (Шлях. – 1919. – 25 вересня). Вже у жовт-
ні від міністерства було отримано кредит в 50 000 крб., решту обіцяли надіслати 
протягом місяця (Шлях. – 1919. – 14 жовтня).

Проблеми практичної медицини і загроза епідемічної ситуації обговорювались 
на лікарських з’їздах. У приміщенні Кам’янець-Подільського українського держав-
ного університету 28-31 серпня 1919 року відбувся лікарський районний з’їзд. З’їзд 
визнав, що в земських та міських школах, гімназіях, семінаріях та ін. потрібно за-
провадити обов’язковий курс гігієни. Але, окрім з’ясування жалюгідного стану ліку-
вальних закладів в містах і селах, неможливості функціонування десятків фельдшер-
ських пунктів і ефективного впливу на вогнища інфекцій, з’їзд нічого не вирішив. 
Міністр охорони народного здоров’я і опікунства Д. Одрина, який брав участь у з’їз-
ді, конкретного і дієвого виходу із ситуації запропонувати не зміг. 31 жовтня 1919 р. 
відбулося засідання спілки Проскурівських лікарів, на якому обговорювали факт 
захворювання на холеру в м. Проскурові. Було зафіксовано 16 випадків захворю-
вання, 13 хворих померло. Спілка лікарів постановила просити санітарну раду м. 
Проскурова вжити надзвичайні заходи для запобігання розповсюдженню епідемії 
азійської холери. Рада своєю чергою прийняла рішення відсилати всіх з підозрою 
на захворювання холерою до земського заразного бараку, де було відведено десять 
місць, ізольованих для хворих на холеру. У місті патрулювали санітарні вози для 
негайної ізоляції хворих. Червоний Хрест доставив дезінфекційний апарат. Для на-
гляду за діями, спрямованими на боротьбу з холерою, створено було колегію п’ятьох 
при земській управі (Голос села. – 1919. – 3 листопада).

Аналіз преси Подільської губернії дає підстави констатувати, що населення 
Поділля у 1917–1920 рр. масово хворіло також на венеричні хвороби. Хворі, часто 
не маючи змоги звернутись до лікаря, звертались по допомогу до знахарів чи бабок, 
які вчасно не виліковували хворобу, хворі запускали її, заражаючи свою родину та 
інших людей. Питання щодо боротьби з венеричними хворобами порушували на 
згаданому вище з’їзді лікарів в Кам’янці у серпні 1919 року. Лікарі визнали, що дер-
жава повинна збільшити в земських лікарнях кількість ліжок для венеричних хво-
рих та улаштувати районні венеричні лікарні, розповсюдити серед народу відповідні 
листівки та улаштувати низку читань з метою інформування про те, як вберегтись 
від хвороби. Та відкриття таких лікарень відбувалось доволі повільно. Наприклад, в 
м. Літин лише в 1920 році відділ Охорони здоров’я для боротьби з венеричними хво-
робами відкрив одну спеціальну безкоштовну амбулаторію для венеричних хворих, 
яка знаходилась на вулиці Почтовій, № 79.

На початку січня 1920 року на Поділлі поширилась епідемія висипного тифу. 
Станом на 26 лютого 1920 року із 915 хворих, які перебували на лікуванні в госпі-
талях і лікарнях Кам’янця-Подільського, 365 були інфіковані. Становище усклад-
нювалось тим, що на цей час набирала масштабів епідемія «іспанки», що супрово-
джувалась запаленням легенів, було виявлено й захворюванння на азіатську холеру. 
З початком весни 1920 року випадків захворювань на тиф поменшало. Окрім того, 

9 Державний архів Вінницької області (ДАВО), ф.р. 4942, оп. 1, спр. 36, арк.14.
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зменшився контингент військових у містах. Вже у квітні, через відсутність коштів 
на утримання хворих і медичного персоналу, було закрито міську інфекційну лікар-
ню в Кам’янці – одному із постійних епідеміологічних центрів Поділля. У травні 
інфекційних хворих була невелика кількість. Але проблема була у тому, що чимало 
козаків, які лежали у лікарнях міст, не могли бути виписані за браком одягу і взуття. 
3-го липня 1920 року, коли епідемічної ситуації вже не існувало, Україна отримала 
від Міжнародного Червоного Хреста санітарне майно. Вантаж у вагонах прибув до 
Кам’янця10. 

На жаль, ця допомога більше потрібна була під час епідемії, а не під час її спаду.
5. Результати і перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, дослідження періодики дають підстави зробити висновки, що 

в роки Української революції на Поділлі поширювались небезпечні інфекційні за-
хворювання (плямистий тиф, висипний, зворотний тиф, «іспанка», азіатська холера, 
венеричні хвороби), які забрали життя тисяч подолян і військових, що перебували 
на Поділлі. Війна і революція внесли в Україну венеричні захворювання у набагато 
ширшому масштабі, ніж це було у мирний час. Боротьба з цим лихом вимагала добре 
продуманих державних заходів, яких, на жаль, було небагато через важке внутрішнє 
та зовнішнє становище молодої Української держави.

Чимало проблем, притаманних становленню української державності в 1917–
1920 роках, є й сьогодні. Передовсім, це проблеми сільської медицини, вони були 
болючими завжди, і в ХІХ, і ХХ столітті, вони надзвичайно актуальні й сьогодні, 
на початку ХХІ століття. Це також проблеми фінансування потреб медичної галузі 
і раціональне використання суспільних коштів, проблеми боротьби з інфекційними 
захворюваннями, проблеми, пов’язані із демографічною ситуацією і здоров’ям насе-
лення, та ціла низка інших проблем.

Отже, система охорони здоров’я продовжує страждати на системні недоліки, які 
повторюються і які, мабуть, були закладені в роботу цієї системи ще на початку її 
становлення. Системний аналіз історичного минулого дасть змогу виробити страте-
гію боротьби з інфекційними хворобами навіть в умовах недофінансування, набли-
зити нашу медичну галузь до європейської медицини. Безперечно, досвід вирішення 
цих проблем у 1919–1920 рр. на Поділлі, в інших регіонах та в Україні загалом, ак-
туальний і сьогодні.
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COVERAGE OF MEASURES OF THE EXTIRPATION  
OF THE CENTRE OF INFECTIOUS DISEASES AMONG THE RESIDENTS 
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Research methodology. The basis of the research is informative, functional and systematic 
approaches; the following methods were used: theoretical (historical-theoretical and systematic 
analysis of newspapers and archival materials of the days of the Directory, by which the results 
of the study of the spread and control of infectious diseases by local authorities are described 
and grounded); empirical-theoretical (method of factual analysis – to identify the peculiarities 
of the doctors̀  surrounded and rural medicine in general, where the struggle against infectious 
diseases was inefficient).

Results. The little-known aspects of the activities of the Ukrainian government in the 
period of national liberation movement of the 1917-1920s concerning the control of infectious 
diseases are investigated. The essential measures of the extirpation of centre of infectious diseases 
have been identified. A number of factors have been identified that have led to ineffective and 
inadequate control of infections, especially in the areas of large troop concentration, as was the 
case in Podillya. Lack of funds for the maintenance of patients, medical staff, the late assistance 
of the International Red Cross led to catastrophic consequences.

Novelty. The article examines the little-known aspects of the activities of the Ukrainian 
government during the period of national liberation movement of 1917-1920 concerning the 
control of infectious diseases of the population of Podillya.

Practical importance. The health care system tends to suffer from the same drawbacks. 
Lack of funding, slow reforms, shortage of highly skilled staff, mass disease for infectious 
diseases such as measles, diphtheria require analysis of experience of solving these problems in 
the 1919-1920s. Systematic analysis of the historic past will enable us to work out the strategy 
of struggle against infectious diseases even in the case of the shortage of funding, and toget our 
medicine close to European medicine.

Key words: health care, nurturance, typhoid fever, relapsing fever, influenza, asiatica, 
sexually transmitted diseases.
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Подано оцінку видавничої діяльності знаменитих отців-письменників Василіян-
ського Чину. Йдеться про Платоніда Філяса, Сотера Ортинського, Андрея Шептицького. 
Науково-богословські праці цих священників збагатили релігійно-національну спадщи-
ну Української держави у ХХ столітті як в Україні, так і за її межами. Стаття зацікавить 
тих, хто досліджує наукову церковну періодику.

Ключові слова: науково-богословські праці, священники, «Нива», «Богословія», 
«Записки ЧСВВ».

Постановка проблеми. Василіянська історіографія другої половини ХХ ст. має 
історичне відображення та добре започатковану джерельну базу, яку розпочали зре-
формовані Добромильською реформою отці василіяни. З того часу – започатковані 
василіянські наукові дослідження та публікації, які пов’язані із такими постатями 
Василіянського Чину, як Платонід Філяс, Сотер Ортинський, Мелетій Лончина, 
Климентій Сарницький, Андрей Шептицький та ін.

Методологічна основа дослідження. В процесі написання статті використано 
такі методи: аналізу (виділено праці отців василіян з ділянки історіографії), синтезу 
(поєднано ці праці за тією самою тематикою), контент-аналізу (розглянуто зміст на-
укових видань, де публікувалися названі праці), порівняння (вказано на їхні спільні 
риси), узагальнення (узагальнено значення праць з історіографії для вивчення пері-
одики) та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. З-поміж наукових світил УГКЦ 
виокремимо спершу о. Теодосія Тита Галущинського (1880–1952), який проклав жи-
вий місток між довоєнною василіянською історіографією, що розвивалася в Гали-
чині і на Закарпатті у 20–30 роках ХХ ст., та науковим осередком, який створили 
василіянські науковці в Римі після Другої світової війни. Біографи о. Т. Галущин-
ського вказують на його інтенсивну наукову діяльність, зокрема: організаційну, пе-
дагогічну й дослідницьку. Він був одним з ініціаторів створення і першим головою 
Богословського Наукового Товариства у Львові (1923–1926), а в 1931 році заснував 
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науково-релігійний щоквартальник «Добрий пастир» і був його першим редакто-
ром. У 1948 році відродив видання «Записок ЧСВВ» у Римі і відредагував 1-й випуск 
2-ї секції (Analecta OSBM. – Romae, 1949). Автори публікацій про Т. Галущинського 
досліджують його науковий доробок за такими чотирма циклами: 

Перший – праці з історії Святого Письма Старого й Нового Завітів.
Другий – історіографічні дослідження.
Третій – публікації з догматичної, морально-аскетичної, філософсько-соціоло-

гічної і педагогічної проблематики.
Четвертий – рецензії на українські та іноземні історико-церковні та біблій-

но-історичні видання. 
Свої наукові праці він публікував у вітчизняних та закордонних виданнях, як-

от: «Нива», «Богословія», «Записки ЧСВВ», «Добрий Пастир», «Нова Зоря», «Boni-
fatius Korrespondent», «Ex Oriente», «Irenikon», «La Croix», «L’Osservatore Romano», 
«Catholica Unio» та ін. Важливіші з його журнальних публікацій вийшли окремими 
виданнями. Після війни переклав українською мовою і видав тексти Святого Письма 
Нового Завіту (Євангелія і Діяння апостолів). За визначні наукові досягнення о. Т. Га-
лущинського у 1952 році обрали дійсним членом Наукового Товариства ім. Т. Шев-
ченка.

Найбільшими історіографічними працями цього автора дослідники вважають 
видання документів Папи Римського Іннокентія ІІІ (1198–1216), які стосуються хрис-
тиянського Сходу, в тому числі Русі. Іншими важливими працями о. Т. Галущин-
ського, на думку дослідників, є підготовані до друку зібрання документів римських 
пап Іннокентія ІV (1243–1254) та Олександра ІV (1254–1261), які вийшли у світ у 
доопрацюванні його учня Мелетія Войнара1. Оцінюючи першу із зазначених праць 
о. Т. Галущинського, о. І. Назарко назвав її «імпозантним томом», адже це перше 
«критичне видання письма Інокентія ІІІ дотично східних справ за час цілого його 
понтифікату», що припав на драматичний період в історії Константинополя та за-
лежних від нього Східних Церков після 1204 року2. 

Іншим василіянським істориком 2-ї половини ХХ ст., який своїми досліджен-
нями і публікаціями джерел сягнув європейського рівня, був о. Атанасій Григорій 
Великий (1918–1982). З огляду на це, його науковому доробкові в українській та іно-
земній історіографії присвячено найбільше статей, розвідок і рецензій. 

Варто зазначити, що Атанасій Григорій Великий – один з тих василіянських 
учених, кому діаспорна і вітчизняна історіографія вділила найбільше уваги. Про 
о. А. Великого та його науковий доробок писали його духовні співбрати по Чину, 

1 «Acta Innocentii IV» (1243–1254). (1962), E Regestis Vaticanis aliisque Fontibus collegerunt notisque 
adornarunt Theodosius T. Haluščynskyj […]et Meletius Wojnar OSBM, Pontificia Commissio ad 
Redigendum Codicem Juris canonici orientalis: Fontes, Ser. III, Vol. 4, t. 1. Romae, XLIV+226 p.

2 Назарко, І. (1972), «Отець д-р Теодосій Тит Галущинський ЧСВВ», за ред. Михайла Островерхи, 
Бучач і Бучаччина. Історично-мемуарний збірник, НТШ, Український архів, т. XXVII. Ню Йорк, 
Лондон, Париж, Сидней, Торонто, с. 116-119.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%87_%D1%96_%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
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зокрема, І. Патрило3 і М. Ваврик4, а також світські науковці: О. Пріцак5, В. Ленцик6, 
П. Шкраб’юк7, С. Плохій, О. Ясь та ін. Про цього історика-василіянина йдеться і в 
загальних оглядах української церковної історіографії. Бібліографію його наукових 
праць уклав Г. Кінах8. Усі, хто писав про Атанасія Григорія Великого, передусім 
відзначають його видатний внесок в українську церковну археографію. Зокрема, він 
зібрав, упорядкував, опрацював (проанотував з численними примітками і науковим 
апаратом) чимало документів з римських, головно – ватиканських архівів, що стосу-
ються історії Української Церкви та українсько-ватиканських політичних і церков-
них взаємин ХІ–ХІХ ст.; започаткував і підготував видання 12-ти серій докумен-
тальних публікацій.

Усі ці розлогі збірки документів числом 55 книг Атанасій Григорій Великий 
видав у серії окремих томів 3-ї секції «Записок ЧСВВ» / «Analecta OSBM», яку він 
сам заснував та був її незмінним науковим редактором9. Наголосимо, що велику до-
помогу у виданні цього монументального зібрання о. Атанасію Великому надали 
його колеги-науковці, зокрема Іриней Назарко, Михайло Ваврик, Ісидор Патрило, 
Порфирій Підручний.

Даючи загальну оцінку археографічним працям Атанасія Великого, дослідни-
ки одностайно засвідчують високий рівень їхнього науково-методологічного опра-
цювання і видання. Зокрема, академік Омелян Пріцак стверджував, що «принципи, 
опрацьовані о. доктором А. Великим, … відповідали станові археографічної науки і 
були великим кроком уперед… Вони дали українській науці добрі плоди»10. 

До плеяди визначних василіянських істориків 2-ї половини ХХ ст. належить 
і Михайло Мирослав Ваврик (1908–1984), автобіографія якого була опублікована у 
науковому періодичному виданні «Записки ЧСВВ» (Сер. 2, Сек. 2. Рим, 1985. Т. 12. 
Вип. 1/4. С. 165–170). Його постать і науковий доробок в царині історичних студій 
стали об’єктом висвітлення в низці спеціальних досліджень. Зокрема, розвідки про 
нього написали й опублікували його співбрати по Чину – відомі історики А. Пекар11, 

3 Патрило, І. (1985), «Життя і творчість о. Атанасія Великого, ЧСВВ», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 2, 
т. 12. Рим, с. 3–57

4 Ваврик, М. (1985), «Провідні ідеї праць о. А. Великого в його студіях української церковної 
історії», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 2, т. 12. Рим, с. 7–84.

5 Пріцак, О.(1985), «Отець Атанасій Великий, ЧСВВ – археограф», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 2, 
т. 12. Рим, с. 58–68.

6 Ленцик, В. (1985), «Отець Атанасій Г. Великий – як історик Української Церкви», Записки ЧСВВ 
сер. 2, сек. 2, т. 12. Рим, с. 69–76;

7 Шкраб’юк, П. (2005), Монаший Чин отців Василіян у національному житті України: Монографія, 
Львів, ВВП «Місіонер», с. 259–275.

8 Кінах, Г. (1974), «Бібліографія о. Атанасія Г. Великого, ЧСВВ – ініціатора і співробітника другої 
серії «Записок ЧСВВ», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 2, т. 9. Рим, с. 303–324.

9 «Acta S. Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia», 
(1953), Collegit A. G. Welykyj, Analecta OSBM, ser.2, sec.3, vol.1. Romae, XVI+368 p. 

10 Пріцак, О. (1985), «Отець Атанасій Великий, ЧСВВ – археограф», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 2, 
т. 12. Рим, с. 65.

11 Пекар, А. (1985), «Отець М. Ваврик, ЧСВВ – як історик Василіянського Чину», Записки ЧСВВ. 
сер. 2, сек. 2, т. 12, вип. 1/4. Рим, с. 171–187.
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М. Войнар12, а також світський дослідник В. Ленцик. У науковій спадщині М. Ваври-
ка вони виділяють такі цикли:

1. Василіанська бібліографія; 
2. Архівні пошуки; 
3. Літургійні розвідки; 
4. Біографічні нариси; 
5. Історіографічні дослідження; 
6. Енциклопедичні статті-гасла. 
У рамках нашої статті найбільший інтерес становлять бібліографічні та історіо-

графічні праці М. Ваврика та їхня оцінка з боку дослідників. Отож, на їхню думку, 
М. Ваврик – це передусім бібліограф та історик Василіянського Чину. Він є авто-
ром двох фундаментальних збірників: «Бібліографічний огляд історії Василіянсько-
го Чина за 1935–1950 рр.» («Записки ЧСВВ». Сер. 2, Сек. 2. Рим, 1960. Т.3. Вип.3/4. 
С. 237–276), «Бібліографічний огляд історії Василіянського Чина за 1950–1970 рр.» 
(«Записки ЧСВВ». Сер. 2, Сек. 2. Рим, 1971. Т. 7. Вип. 1/4. С. 334–424).

У цих працях М. Ваврик зібрав й описав майже всі публікації, присвячені різ-
ним аспектам василіянської історії, що були написані й оприлюднені до 1970 року. 
До кожної позиції він подавав її короткий зміст, зробив суттєві доповнення, виправ-
ляв неточності, допущені автором, а наприкінці давав стислу оцінку анотованої 
статті, монографії чи розвідки13. 

Науковці наголошують на великому доробку М. Ваврика як архівіста й дослід-
ника рукописних пам’яток, які він відшукав у різних архівах і бібліотеках. Тут він 
застосував спеціальні знання, які здобув, навчаючись на курсах архівістики й біблі-
отекознавства при Ватикані та в Папському Східному Інституті.

У першій із цих публікацій М. Ваврик подав скорочені виписки з рукопис-
ної «Хроніки» Лаврівського монастиря, що біля Старого Самбора, які він зробив у 
1924–1927 рр., коли навчався в тамтешній школі. У цьому та інших безцінних описах 
М. Ваврик врятував від знищення значну частину давньої Лаврівської хроніки, а 
також «важливіші грамоти від цілковитого знищення, зберігши їх хоч би в скороче-
ному вигляді для наступних поколінь»14.

Для повноти образу М. Ваврика як ученого й дослідника потрібно ще додати, – і 
в публікаціях про нього це зазначено, – що він був активним співробітником словни-
кової частини «Енциклопедії Українознавства» (ЕУ–2), для якої написав і відредагу-
вав переважну більшість гасел з історії українського монашества. 

Поряд із Т. Галущинським, А. Великим, М. Вавриком спеціальних розвідок про 
життя, служіння і наукову діяльність удостоїлися також інші історики-василіяни. 
Зокрема, досліджено постать Іринея Івана Назарка (1905–1976) – ієромонаха ЧСВВ, 
релігійно-суспільного діяча, глибокого дослідника в царині української політич-
но-церковної історії.

Щодо його наукового доробку, то дослідники виділяють дві його головні іс-
торико-наукові праці: монографію «Святий Володимир Великий – володар і хрес-
12 Войнар, М. (1985), «Отець Михайло Ваврик, ЧСВВ – педагог», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 2. т. 12, 

вип. 1/4, Рим, с. 195–199.
13 Пекар, А. (1985), «Отець М. Ваврик, ЧСВВ – як історик Василіянського Чину», Записки ЧСВВ, 

сер. 2, сек. 2, т. 12, вип. 1/4. Рим, с. 174.
14 Там само, с. 176.
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титель Руси-України (960–1015)»15 (Рим, 1954) і книгу нарисів «Київські і Галицькі 
митрополити (1590–1960)» (Рим, 1962)16. 

Наголошено, що у своїх дослідженнях І. Назарко – чи не єдиний серед істо-
риків-василіян вдало поєднував історично-церковний аспект із суспільно-політич-
ним. Його монографія про св. Володимира слугує цьому яскравим підтвердженням. 
Свідчать про це і його новаторські розвідки, зокрема, статті «Блаженний папа Іно-
кентій ХІ і Україна», «Знаменне письмо козаків до папи римського», «Братства та 
їх роля в історії Української Церкви», «Лист єпископа Суші до гетьмана І. Виговсь-
кого», «Роля козаків у протитурецькій кампанії під Віднем 1683 р. в насвітленні 
ватиканських документів», «Призабутий попередник М. Шашкевича – о. Юліан 
Добриловський», «Акція митрополита А. Шептицького напередодні рішення Ради 
Амбасадорів 1923 р.», які були опубліковані на сторінках наукових періодичних 
видань української діаспори в Європі та Канаді.

У цих та інших публікаціях цей василіянський історик показав генетичну спо-
рідненість української церковної історії з політичною та культурною історією Укра-
їни. У цьому весь Іриней Назарко – священник-василіянин, релігійно-суспільний 
діяч і вчений. 

Серед провідних істориків-василіян важливе місце посідає Ісидор Іван Патри-
ло (1919–2008). Його юність і становлення, як і більшості василіянських інтелектуа-
лів повоєнного періоду, припадає на 30–40-і роки ХХ ст.

Першим серйозним дебютом о. І. Патрила як науковця-дослідника була його 
латиномовна докторська дисертація «Архієпископи-митрополити Києво-Галицькі», 
що вийшла друком у Римі 1962 року17 й одразу привернула увагу наукового світу.

Науковою новизною дисертації є те, що це, по суті, перша в українській цер-
ковній історіографії праця, в якій розглянуто правове становище і владу києво-га-
лицьких митрополитів від початку організованого існування ієрархічних структур 
Української Церкви до Берестейської унії (Ч. 1) і далі аж до відновлення самостійної 
Галицької митрополії 1807 р. (Ч. 2).

Зазначимо, що високо оцінили вітчизняні дослідники тритомну працю І. Па-
трила «Джерела і бібліографія історії Української Церкви», що вийшла в Римі в 
1975/1988/1994 роках.

Зокрема, відомий сучасний український історик Церкви Василь Ульяновський 
відгукнувся на це фундаментальне видання спеціальною статтею. Він називав твір 
І. Патрила «титанічною працею, яка подає до рук кожного зацікавленого в пізнанні 
історії церкви на Україні усю найважливішу (особливо стосовно зарубіжних видань) 
інформацію... Це необхідний компендіум бібліографічної інформації з історії церкви 
на Україні, який має бути відомий не лише серйозним дослідникам, але й початків-
цям та аматорам, зокрема журналістам»18. 

15 Назарко, І. (1954), «Святий Володимир Великий – володар і хреститель Руси-України (960–
1015)», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 1: Праці, т. ІV. Рим, ХХХІІ+228 с.

16 Назарко, І.(1962), «Київські і Галицькі митрополити. Біографічні нариси (1590–1960)». Записки 
ЧСВВ, сер. 2, сек. 1: Праці, т. ХІІІ. Рим, ХVІІІ+272 с.

17 Patrylo, I. (1962), «Archiepiscopi–Metropolitani Kievo–Halicienses», Analecta OSBM, ser. 2, sec. 1: 
Opera, vol. XVII. Romae, XVI+142. 

18 Ульяновський, В. (1994), «Збирач дорогоцінного каміння: Унікальна праця отця І. Патрила», 
«Старожитності», № 7/8 (66/67), с. 7–8.
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Цінним у статті В. Ульяновського є також те, що він подав детальну інформа-
цію про самого Ісидора Патрила та про його найважливіші праці з історії церкви і 
релігійно-церковних відносин в Україні19.

Завершуючи розгляд українських публікацій про представників василіянської 
історіографії 2-ї половини ХХ ст., варто згадати й про науково-інформаційні видан-
ня, в яких подано біографії низки істориків-василіян і загальну оцінку внеску кож-
ного з них в українську історичну науку. Це передусім видання Інституту історії 
НАН України «Українські історики ХХ століття: Бібліографічний довідник».

Розгорнуті статті-гасла про декого з василіянських істориків новітнього часу 
опублікував львівський дослідник Іван Паславський в другому томі «Енциклопедії 
НТШ». Він, зокрема, є автором гасел про М. Ваврика, А. Великого, М. Войнара і 
Т. Галущинського. Цінним аспектом його публікацій є те, що, окрім біографічних 
даних, він подав наукову бібліографію основних праць цих істориків та літературу 
про кожного з них.

Стислий, але суттєвий аналіз василіянської історіографії, в тому числі повоєн-
ної, зробив відомий дослідник національно-культурної місії отців василіян д-р Пе-
тро Шкраб’юк. Він, зокрема, здійснив загальний огляд науково-дослідницьких 
досягнень таких істориків-василіян, як Севастіан Сабол, Мелетій Войнар, Іриней 
Назарко, Мелетій Соловій, Ісидор Патрило, Михайло Ваврик, Порфирій Підручний 
та ін. Проте найбільше уваги П. Шкраб’юк приділив о. А. Великому, який, за його 
оцінкою, був «великим не так через своє прізвище, як завдяки своїй колосальній 
науковій праці»20. 

Висновки. Аналіз українських наукових публікацій про василіянську історіо-
графію 2-ої половини ХХ ст. дає підстави для таких висновків: 

1. Українську історіографію у доробку істориків-василіян потрібно досліджува-
ти у двох періодах: діаспорному і вітчизняному.

2. Діаспорну історіографію поділяють на церковну і світську.
3. Для церковної наукової історіографії окресленої теми характерними є виваже-

ний підхід й одностайно позитивна оцінка. Наголосимо, що діаспорна церковна істо-
ріографія, за всієї своєї науковості, дещо однобока, суб’єктивна, особливо стосовно 
висвітлення доробку братів по конфесії чи монашому служінню. Однак світський до-
слідник, вивчаючи історію Української Церкви і духовної культури модерного часу, 
не може обійти її увагою принаймні з двох причин: по-перше, вона засвідчує рівень 
української історичної думки в конфесійних середовищах на еміграції, по-друге, до-
носить до сучасного читача критичну інформацію про зміст і висновки низки васи-
ліянських видань, написаних чужими мовами, зокрема, латинською.

4. Щодо світської діаспорної історичної науки, то такі відомі її представники, 
як Олександр Оглоблин, Омелян Пріцак, Василь Ленцик, Богдан Казимира, Юрій 
Гаєцький та ін. оцінювали досягнення василіянської історіографії критичніше, хоча 
загалом дали їм позитивну оцінку. Особливо високо оцінено доробок василіян у га-
лузі археографії та бібліографії, хоча поза їхньою увагою не залишалися також васи-
ліянські історико-церковні дослідження.

19 Там само, с. 7.
20 Шкраб’юк, П. (2005), Монаший Чин отців Василіян у національному житті України: Монографія. 

ВВП «Місіонер», Львів, с. 268.
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5. Українська історична наука почала вивчати василіянську історіографію зав-
дяки таким відомим вітчизняним ученим, як Василь Ульяновський, Сергій Плохій, 
Петро Шкраб’юк, Олексій Ясь та ін. Зазначені автори у своїх розвідках, рецензіях 
й окремих статтях про істориків-василіян дали позитивну оцінку науковому рівню 
їхніх археографічних та історико-церковних видань і в такий спосіб прислужилися 
до популяризації досягнень василіянської історичної науки на батьківщині.
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THE CONTEXT OF SCIENTIFIC PERIODICALS  

IN THE SECOND HALF OF THE XXTH CENTURY

Maryan Lozynskyi
Ivan Franko National University of Lviv,

Generala Chuprynky Str. 49, 79044, Lviv, Ukraine
e-mail: Lozmaryk@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-5006-3291

The publishing activity of famous writers, priests of Basilian Order of St. Basil the 
Great is described in the article. First of all, it’s about Platonid Filyas, Soter Ortynskyi, Klym 
Sarnytskyi, Andrey Sheptytskiy.

The scientific and theological processes of these priests enriched the religious and national 
heritage of the Ukrainian state both in Ukraine and abroad. Some Basilian missionaries, 
including Theodosius Titus of Halushchynskyi (1880–1952) created the Basilian historiography 
in Galicia in the 20-30’s, as well as contributed to the organization, teaching and research 
activities in Rome after World War II. According to the researchers, wrote on the history of the 
Holy Scriptures of the Old and New Testaments, on the dogmatic, moral-ascetic, philosophical 
issues.

Two other Basilian historians Atanazyi Hrygoriy the Great (1918–1982) and Izydor Ivan 
Patrylo (1919–2008) successfully combined historical and ecclesiastical aspects with special 
political ones.

This follows from the works published in “Annotations of Basilian Order of St. Basil the 
Great” by Atamazyi the Great (some 55 books) and a doctoral dissertation by Izydor Patryl 
“Archbishop-Metropolitan of Kyiv-Halych” published in Rome in 1962. For the first time, the 
legal status and power of the Kyiv-Halych Metropolitans was considered in Ukrainian church 
historiography. Thus, the historiography of the work by the Basilian historians is divided into 
two periods: diaspora and national. The study of this work by the Basilian Priests took place 
with the participation of the World Diaspora Historical Science, whose representatives were 
Oleksandr Ohloblyn, Omelyan Prittsak and others.

A concise and substantial analysis of Basilian historiography is of essential importance 
for a better understanding of the Ukrainian Church and the Ukrainian people.

Key words: scientific and theological works, priests, “Nyva”, “Theology”, “Annotations of 
Basilian Order of St. Basil the Great”.
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Статтю присвячено типологічній характеристиці журналістської та літературної 
спадщини О. Турянського крізь призму українського державотворчого наративу. Ува-
гу зосереджено на етнопсихологічній проблематиці українського народу стосовно його 
трагічної доленосної розбудови національної держави. У цьому аспекті О. Турянсь кий 
притримувався власної концепції так званого «українського дводушшя», суть якої по-
лягає в тому, що у внутрішніх порухах серця нашої нації живе дві душі: героя та раба. 
Відтак О. Турянський вважав основною доленосною причиною бездержавності україн-
ського народу його надмірний індивідуалізм, домінування емоційно-вольових чинників 
над раціональними та ненависть до влади як такої, що суперечить логіці державотвор-
чих процесів.

Ключові слова: етнопсихологічний аспект, державотворчий наратив, «українське 
дводушшя», надмірний індивідуалізм, еґоцентризм.

Постановка проблеми. Державотворчий наратив у пресовому дискурсі О. Ту-
рянського і сьогодні актуальний. Адже чимало подій, які зараз відбуваються на по-
літичній арені України та за її межами, є небезпечними для збереження і розвитку 
нашої національної держави. Серед цих чинників виокремлюються й особливості 
психічного складу етносу, на які звертав увагу О. Турянський у своїй журналіст-
ській та літературній творчості. Мета і завдання статті – здійснити типологічну 
характеристику журналістської та літературної спадщини О. Турянського крізь 
призму українського державотворчого наративу, а також обґрунтувати його етно-
психологічну проблематику.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Специфіка кореспондентської та 
літературної діяльності О. Турянського – це «біла пляма» в історії української жур-
налістики міжвоєнного періоду 1918–1939 років. Однак схожу проблематику у науко-
вих дослідженнях порушували такі літературознавці, письменники та журналісти: 
Т. Прохасько («Перша світова війна в українській класичній літературі: О. Турян-
ський»)1, Т. Дзись («Літературний контекст у проекції типології та сприймання: Йо-

1 Прохасько, Т. (2019), Перша світова війна в українській класичній літературі: О. Турянський. 
Лекція. URL: https://culturalproject.org/lectures/55ad008787cb94c0378b47d4
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зеф Рот, Осип Турянський, Іван Франко»)2, Н. Мафтин («Поетика експресіо нізму в 
романі Осипа Турянського «Поза межами болю» та повісті Леоніда Андреєва «Чер-
воний сміх»)3, М. Моклиця («Алегоричний код літератури, або Реабілітація алегорії 
триває»)4, М. Нестелєєв («Поза межами й у межах: Осип Турянський і його найвідо-
міший твір»)5 та ін.

Методологічна основа дослідження. У статті взято за основу культурно-істо-
ричний та етнопсихологічний методи наукового аналізу й синтезу, зокрема застосо-
вано праці відомих українських науковців, політиків і громадських діячів: Д. Донцо-
ва, В. Липинського, Ю. Липи, Д. Віконської, В. Яніва та ін.

Виклад основного матеріалу. Коли на шпальтах українських чи зарубіжних 
ЗМІ з’являється ім’я О. Турянського, то в уяві реципієнта він постає передусім як 
автор знаменитого роману «Поза межами болю», який вважається одним із кращих 
художніх творів про Першу світову війну. 

Осип Турянський, як митець і водночас журналіст, був з тієї когорти творців, 
що «призначені самим письменницьким інстинком, – як писав Ян Парандовський, – 
вибирають перо серед декількох можливих засобів діяльності і, якщо воно було для 
них єдиною можливістю, відкладають його, як тільки виконають свою місію»6.

Здається, все ясно і просто, все народжується і вмирає. Проте О. Турянський 
не хотів миритися з таким жеребом долі. І після написання ліричного роману «Поза 
межами болю» (1921) – унікального, новаторського явища в європейській літературі, 
тішив себе надією, оптимізмом щодо такого визнання й своєї подальшої творчості 
(алегоричний твір «Дума пралісу», повість «Син землі», оповідання «Боротьба за 
великість», комедія «Раби» та ін.), яку тогочасна літературна критика трактувала як 
бліду тінь «книги Болю»7. 

Стосовно цього можуть бути різні міркування, утім велику увагу привертає до 
себе журналістська політична діяльність О. Турянського, яку він розгорнув, перебу-
ваючи на італійському острові Ельбі як інтернований офіцер австрійської армії. У 
прогресивних німецьких, італійських, англійських газетах та часописах перших де-
кад ХХ сторіччя, зокрема «Hilfe», «Frankfurter Zeitung», «Hamburger Fremdenblatt», 
«Corriere della Sera», «Tribuna», «Avanti», «Tempo», «Manchester Guardian», О. Турян-
ський відстоював українську справу, її державотворчий наратив. Власне, цей аспект 
діяльності кореспондента віденського часопису «Ukrainische Rundschau» досі недо-
оцінений. Його науково-публіцистична та літературна спадщина посідає досить-та-

2 Дзись, Т. (2013), Літературний контекст у проекції типології та сприймання (Йозеф Рот, Осип 
Турянський, Іван Франко), Наукові записки Тернопільського національного педагогічного універ-
ситету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. № 37. С. 294–304.

3 Мафтин, Н. (2011), Поетика експресіонізму в романі Осипа Турянського «Поза межами болю» та 
повісті Леоніда Андреєва «Червоний сміх», Слово і Час, Київ, 2011. № 10, С. 24–32. 

4 Моклиця, Марія (2017), Алегоричний код літератури, або Реабілітація алегорії триває: 
монограф., Київ, Кондор Видавництво, 292 с.

5 Нестелєєв, М. (2012), Поза межами й у межах: Осип Турянський і його найвідоміший твір, Диво-
слово, Київ, № 11, С. 50–56.

6 Парандовский, Я. (1990), Алхимия слова. Петрарка. Король жизни, Москва, Изд-во «Правда», 
С. 30.

7 Див.: Печарський, А. (2003), Поетика творчості Осипа Турянського: монограф, Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003, 202 с.
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ки виняткове місце серед багатьох тогочасних видатних українських діячів та ідео-
логів, зокрема Д. Донцова, В. Липинського, Ю. Липи, Д. Віконської та ін.

Узагалі-то український державотворчий наратив О. Турянського бачиться 
у глибині застиглого трепету етнопсихології. У долю цього незаперечного факту 
вплітається його власна концепція так званого «українського дводушшя», суть якої 
полягає в тому, що у внутрішніх порухах серця нашої нації живе дві душі: героя 
та раба. Відтак О. Турянський вважав основною доленосною причиною бездержав-
ності українського народу його надмірний індивідуалізм, що виражається у непід-
порядкуванні колективним інтересам і ненависті до влади взагалі, навіть до своєї. 
«У найбільшій частині українців, – на думку О. Турянського, – живе дві душі, душа 
героя та душа невільника. Геройська душа унасліджена від українських прапредків, 
котрі доконали чуда, гідного титанів: здобули наймогутнішу матеріальну підставу 
життя, найбільше плодючу медом і молоком текучу землю в Європі. Але славний 
український чорнозем став прокляттям для українських потомків. (Цією думкою 
схиляється до геопсихологічної концепції В. Липинського, що «причиною нашої 
бездержавності є найбільше родюча земля в Європі і добре підсоння»8. – А. П.) <…> 
Він ослабив первісну енергію народу, розніжив його дух, який вживаючи вислову 
Цезаря «effeminatus est». Таким чином, постала друга, рабська душа, яка спричини-
ласа упадок великої Київської держави і зробила українців віковими рабами чужих 
народів, вихованих на багнах і пісках»9, – писав О. Турянський у статті «Рецензент 
і критик». 

Свідомість О. Турянського як журналіста бунтує, розривається в баченні на-
шої історичної національної трагедії. Але, потрапляючи в зачароване коло власної 
підсвідомої сублімативної сфери душі, він як письменник не знаходить адекватного 
вираження своїм раціонально вмотивованим ціннісним міркуванням. Власне, з цих 
причин і ліричний роман «Поза межами болю», написаний про події Першої світової 
війни, позбавлений героїчно-вольового пафосу та відчуття бойового войовничого 
духу. На такі моменти звернув увагу Д. Донцов, пишучи, що війна у творі О. Турян-
ського зображена крізь призму українця, якому «гранати не дають орати свою ски-
бу...»10 

Митець – раб свого народження, і це протиріччя його душі й розуму надає осо-
бливого етнопсихологічного статусу образам-символам у «книзі Болю». 

Як зауважував Д. Донцов, українцям мало імпонувала «краса вічного руху, по-
езія здобувця, твердих м’язів і твердої волі <…> знали лише красу «гуманності», 
похилених у журбі чол і нарікання без кінця. Діяльність і рух – це було для Геґеля 
«вищий ідеал житя», для наших філософів – спокій і щастя в спокою. Непорушність, 
тиха погідність...»11 Тому не випадково авторова пасивність у «Поза межами болю» 
О. Турянського спроектована здебільшого у малі прояви життя, тобто в порухи роз-
виненого сімейного почуття, любові до жінки. 

Для тогочасної літературної преси така орієнтація митця на тлі воєнних подій, 
де війна дивиться не очима зброї, барикад чи військових маневрів, а внутрішньою 
8 Липинський, В. (1927), Листи до Братів-Хліборобів. Про ідею і організацію українського монар-

хізму. Писані 1919-1926, Відень: Buchdruckerei Carl Herrmann, С. 422. 
9 Турянський, О. (1927), Рецензент і критик, Літературні вісті, Ч. 3-4, С. 8. 
10 Донцов, Д. (1966), Націоналізм, Лондон: Вид-во «УВС», С. 54 
11 Там само. С. 176.
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драмою людської душі, промовляючи не відлунням пострілів, а осколками болю, 
стала загадкою, феноменом творчого процесу. А втім, Ю. Липа в роботі «Призначен-
ня України» наче кидає просвіток на невияснені місця авторових душевних порухів, 
додаючи, що «власне українці мають вроджені здібності тривало репрезентувати і 
висловлювати свою асоціацію <…> часто родинного характеру, і лише там можуть 
дати максимум енергії і витривалої праці та продуктивності»12. 

Можна погодитися із припущенням, що пасивність авторової вдачі в екстре-
мальній життєвій ситуації, описаній у «Поза межами болю» О. Турянського, з пси-
хологічної точки зору давала шанс вижити, бо суворі природні умови, обставини не 
давали йому змоги активізувати свою діяльність. Тож віра, оптимізм, що сприяють 
успішному виживанню, могли підтримуватися тільки у сфері пасивної психічної 
надбудови характеру людини. Проте пасивність головного героя, ідеалізація жіно-
чого, сімейного образу пізніше зіграють негативну роль, приведуть автора до відчу-
женості і депресивного стану, що проявляється в його передмові до твору.

Таке увнутрішнення в формі ізоляції від суспільного життя хоча має універ-
сальний екзистенційний характер, проте з нього випливає своєрідний «український 
егоцентризм», орієнтований на підпорядкування всім інтересам «Я». У доповіді 
«Українська духовність в її культурно-історичних виявах» на педагогічному конґре-
сі у Львові 1935 року Я. Ярема наголошував: «Ізоляціонізм жив у національному іде-
алі втечі від світу, як найдавніший ідеал християнства, що гармонізувало з утечею в 
містику чи в фантастичний світ ілюзій...»13 (при тім зауважував, що І. Вишенський 
втік у монастир, Г. Сковорода усамітнювався серед природи, а М. Гоголь емігрував 
за кордон – А. П.). Намагаючись позбутися нестерпної дійсності, ми втікаємо від неї 
на самоту, чи то у світ власний – внутрішній, або її не зауважуємо, або ідеалізуємо. 
У всіх тих випадках займаємо супроти неї пасивну поставу <…> між тими двома 
противенствами постійно хиталося українське життя»14. Сильна акцентація на сі-
мейному вогнищі, а також мотиви відчуженості, що проявляється в ліричному рома-
ні «Поза межами болю» О. Турянського, здебільшого виявляють індивідуальні риси 
людини, які ведуть до браку згуртованості, дисципліни й творять не цивілізацію із 
стійкими державними структурами, а культуру. Ця підсвідома авторова психоло-
гічна установка суперечить його раціоналізації, а відтак теоретичним міркуванням 
щодо проблем української бездержавності. Адже як журналіст він бачив їх насам-
перед у надмірному прояві нашого індивідуалізму, що характерний, за юнґівським 
поділом, для інтровертного типу людини. У своїй «Трагедії українського психічного 
дуалізму» О. Турянський писав про «занепад спільного расового почуття»15 нашого 
народу: «Самолюбство й індивідуалізм – це споконвіку загальнолюдські хиби <…> а 
під тим оглядом ці хиби, що розвалили українську державну спільноту, запустили в 
українських потомках куди глибше коріння, ніж у інших народах»16. О. Турянський, 
виходячи з цієї платформи аналізу української етнопсихології, у своїй публіцистиці 

12 Липа, Ю. (1938), Призначення України, Львів: «Хортиця», С. 217.
13 Ярема, Я. (1938), Українська духовність в її кульурно-історичних виявах, Перший український 

педагогічний конґрес 1935 р., Львів: Рідна школа, С. 47.
14 Там само, С. 59.
15 Турянський, О. (1928), Трагедія українського психічного дуалізму. Спроба нового освітлення 

«Слово о полку Ігоря», Діло. 26 липня. С. 2.
16 Там само.
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виступав, зокрема, як і розважливий, політичний стратег. Так, він передбачив у ті 
часи розвал Радянського Союзу, вмотивовуючи це тим, що його «анархічна сутність 
вдачі <…> затратила в собі почуття позитивної вартості держави. <…> Це відомий 
російський «нігілізм». <…> А відтак усі поневолені народи будуть мати нагоду й 
силу збудувати собі окремі національні держави»17. Наведена думка О. Турянського 
щодо цієї проблематики сягає тих етнопсихологічних висот інтелекту людини, що 
могли б вибороти йому поважне місце серед тогочасних політичних аналітиків. 

Проте, у можливості створення нашого національно-державного життя 
О. Турянський убачав деяку складність, тому що «на противагу до російського анар-
хізму, який пасивністю російських мас знаменито придається до державного буду-
вання, стоїть український анархічний індивідуалізм, що признає державу в теорії, 
однак не вміє її збудувати або руйнує у практиці»18.

Такий анархічний характер нашої вдачі проявлявся ще в державних струк-
турах, законодавстві Київської Русі. Підтвердженням чого може служити і такий 
факт, – за свідченням М. Грушевського, – що «кожної хвилини міг дружинник князя 
покинути й перейти до іншого, хоч би й до ворога, не підпадаючи ніякій карі. Це був 
кардинальний принцип староруського (українського – А. П) устрою»19. 

Складному, парадоксальному феномену нашого історичного державобудування 
можна протиставити інший – римський: місто лукулових оргій, гладіаторів і рабів. 
Створена римлянами імперія проіснувала на землі найдовше. Її грандіозні успіхи і 
велич викликали захоплення й заздрість багатьох політиків. У сиву давнину старі 
мудреці говорили, що в неї є інша, потаємна назва, яку можна прочитати по-східно-
му – справа наліво. І тоді слово Roma (Рим) звучатиме як Amor (Любов). Така гра слів 
містила глибокий підтекст, що якоюсь мірою виражав суть таємниці могутнього 
державного устрою Риму. Це велика любов до твердого закону, порядку, громадсько-
го обов’язку і дисципліни. Парадоксальність так званого «українського дуалізму», 
що була висвітлена в журналістській творчості О. Турянського, зокрема в «Двох 
анархізмах», «Трагедії українського психічного дуалізму», співзвучна із деякими 
цінними зауваженнями таких етнопсихологів: П. Феденка, В. Яніва, Д. Віконської 
та ін. Це стосується саме нашої історичної владоненависності й владолюбства як 
засобу самовияву амбітних одиниць, погорди до ощадливості й грошей – символу 
комерційних відносин між людьми. У романі «Поза межами болю» О. Турянського 
такий життєвий гедонізм, що веде до примітивного виживання в тяжких умовах, 
простежуємо в образі Добровського. Його слова: «Товариші! Тепер ми вже не маємо 
грошей і також не потребуємо грошей. Тепер ми стали справжніми людьми»20, наче 
наслідували дії зголоднілого, божевільно злютованого Саба, який, кусаючи паперові 
гроші, кидав усім високопоставленим чиновникам: «Це ви – символ оцього хліва, 
що є сучасний державний і соціальний лад»21. А вислів Добровського: «Десять царів 
за один український пиріг»22 звучить у дусі перефразованої приповідки – на одного 

17 Там само. С. 3.
18 Турянський, О. (1921), Два анархізми, Соборна Україна, 23 листопада. С. 3.
19 Цит. за: Янів, В. (1993), Нариси до історії української етнопсихології. Мюнхен: Український 

Вільний університет, С. 51.
20 Турянський, О. (1921), Поза межами болю. Відень-Чікаґо: Вид-во компанії «У.-М.-НА», с. 98.
21 Там само, с. 95.
22 Там само, с. 83.
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українця три гетьмани. Певні твердження письменника ґрунтуються на трагічній 
історії нашого доленосного минулого й відповідної етнопсихології, бо постійне пе-
ребування України під гнітом інших держав виробило в підсвідомості народу нена-
висть до влади взагалі і своєї зокрема. Таким чином, зникає розуміння найважливі-
ших державних форм організації влади у країні. 

Найоригінальнішим сюжетом, що порушує цю проблему в творчості О. Турян-
ського, є оповідання «Боротьба за великість», де змальовано Стаха Шалапуту – образ 
типового пересічного українця, людини, не здатної до сублімації інстинктів нижчих 
почутів у вищі соціальні сфери. Герой на докір священика щодо своєї патріотичності 
відповідає: «Мені ані в думці жити для такої України, що все витягає руку: дай та 
дай та дай! А що та Україна дасть мені?!»23. У світовідчутті, плеканні національних 
почуттів персонажа проходить конкретизація символу, і в такому випадку найви-
щою ціллю в житті стає власний добробут і збагачення, що приводить до дегенерації 
будь-які «соціальні інстинкти» людини.

Індивідуалізм розвинувся в нас у парі з непідпорядкуванням, а отже, й з не-
стерпним почуттям, нехіттю до закону, організованості. Саме через брак дисципліни 
Д. Віконська пояснювала вияв «рабської психіки» українців, для яких «воля озна-
чає <…> визволення «від чогось», від чужого панування <…> від свого авторитету, 
якого неохоче слухаємо. «Паліть універсали, топчіть декрети, проклинайте закони 
й канцелярський сказ – воля! – єдиний хай буде наказ!», – слова Тичини – є зразком 
поняття такої «волі»24, вважала Д. Віконська. Це результат надмірного невгамовного 
прояву українського індивідуалізму, який відіграє позитивну роль у розвитку куль-
туротворчої сфери і одночасно негативну – щодо державобудівної, бо несе загрозу 
анархізму й пацифізму. 

Цієї засадничої думки притримувався й О. Турянський. У його алегоричній 
повісті «Дума пралісу» звірі, розігруючи між собою комічну сцену міжнаціональних 
конфліктів поневолених народів періоду Першої світової війни, щиро дивувалися з 
психологічної поведінки українців, що, перебуваючи в неволі, з симпатією стави-
лися навіть до своїх історичних ворогів. Яскравим символічним прикладом є гімн 
України «Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці...»25, де на несвідомому рівні 
у зменшувально-пестливій формі слова «вороженьки» проявляється любов поне-
воленого народу до своїх неприятелів. Певні настрої межують також із пасивною 
мрійливістю, вірою в автоматичність поступу бажань. Бо «роса на сонці» щезає сама 
собою. Це природний процес, до якого не потрібно докладати жодних зусиль. Схожа 
етнопсихологічна концепція мислення стосовно українського державотворчого на-
ративу простежується і в пресовому дискурсі О. Турянського, зокрема в таких публі-
каціях: «Французько-польська приязнь», «Два анархізми», «Хто з нами, а хто про-
ти нас?», «Моя розмова з др. Бенешом» (інтерв’ю з чеським міністром закордонних 
справ», «Рецензент і критик», «Трагедія українського психічного дуалізму» та ін.

23 Турянський, О. (1926), Боротьба за великість. Київ-Львів-Рогатин: Вид-во «Журавлі», с. 14.
24 Віконська, Д. (1956), За силу і перемогу, Визвольний Шлях, Кн. 8, с. 867.
25 Див.: Турянський, О. (1922), Дума пралісу. Київ-Відень: Накладом українського вид-ва «Аполон», 

239 с. 
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Результати і перспективи подальших досліджень. Державотворчий нара-
тив у пресовому дискурсі О. Турянського висвітлює проблему розмежування інди-
відуального чинника людської думки від національного. Допускаючи можливість 
винятків (бо не всі представники певного народу мають типові спільні риси, які є 
характерними для нього з погляду етнопсихології), до уваги береться більшість, 
що є вирішальною для образу нації. А тому, незважаючи на постійний теоретичний 
сумнів, усе ж вплив середовища на загал є сильнішим від індивідуального чинника 
людської психіки, й упродовж різних епохальних перемін зберігається якась постій-
на його «константа», про що свідчить цілий цикл повторюваних подій в історії ок-
ремих народів. Цю незмінність етнопсихологічних особливостей української нації, 
що впливає на результати державотворення, чітко висвітлив у своїй журналістській 
та літературній творчості О. Турянський. Отже, перспективи подальших досліджень 
цієї проблематики стають очевидними.

Висновок. Державотворчий наратив у пресовому дискурсі О. Турянського дає 
змогу збагнути етнопсихологічну проблематику українського народу, що проявля-
ється в надмірному індивідуалізмі, домінуванні емоційно-вольових чинників над 
раціональними та рабській психології, яка забезпечує певну неоднорідність у спосо-
бах мислення, бажань та конформістських дій. 
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The article is devoted to the typological characteristic of the journalistic and literary 
heritage of O. Turyanskyi through the prism of the Ukrainian state-shaping narrative. The main 
attention is paid to the ethno-psychological problems of the Ukrainian people with regard to 
their tragic fateful development of the nation-state. In this aspect, O. Turyanskyi adhered to 
his own conception of the so-called «Ukrainian duplicity», the essence of which is that there 
are two souls in the inner disturbances of the heart of our people: the hero and the slave. In 
his journalism, in particular in ‘The Two Anarchisms’ and ‘The Tragedy of Ukrainian Mental 
Dualism’, O. Turyanskyi addressed the problem of the quantitative correlation of the mind, 
feelings and will of the Ukrainian people. He emphasized that at the heart of our nation, the 
main driving forces of activity are not ratio but feelings and emotions. Therefore, the overriding 
individualism, expressed in disobedience to collective interests, was considered the main fatal 
reason for the statelessness of the Ukrainian people. Hence the hatred of the authorities in 
general – even their own – O. Turyanskyi also adhered to the geopsychological concept of 
V. Lypynskyi and the principle of voluntarism of D. Dontsov regarding the ethnopsychological 
problems of the Ukrainian state formation.

Key words: ethno-psychological aspect, state-building narrative, «Ukrainian duplicity», 
excessive individualism, egocentrism.
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У статті виокремлено нові книжки про визначну постать України XX ст. митрополи-
та Андрея Шептицького з метою їх популяризації серед гуманітаріїв загалом і журналіс-
тикознавців зокрема. Йдеться про книжкові новинки у конкретний період таких авторів, 
як О. Думанська, Г. Терещук, М. Перун, О. Гайова, М. Маринович. Їхні праці збагатили 
би джерельну базу тих дослідників, які цікавляться внеском митрополита Андрея у різні 
ділянки суспільного життя – політики, економіки, культури, мистецтва тощо. Хоч його 
служіння на початку входження на престол єпископа Станіславівського в 1899 році не було 
спрямовано саме в ці сфери, водночас через історичні обставини митрополит А. Шептиць-
кий став служити своєму народу як духовний пастир і етнарх в умовах бездержавності.

Ключові слова: журналістикознавці, нове видання, бібліографія, митрополит 
Андрей.

Постановка проблеми. Чотири роки тому на всеукраїнському рівні було відзна-
чено 150-ліття від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Цей ювілей 
знайшов своє відображення на сторінках деяких наукових видань і періодичної преси, 
про що автор цієї статті уже писав раніше1. Зацікавлення широкого кола дослідників 
високим служінням митрополита Андрея не зникає й сьогодні. Тому вважаємо за 
доцільне в рамках цієї статті зробити тематичний огляд нових наукових і науково-по-
пулярних розвідок про митрополита А. Шептицького на нашому видавничому ринку 
для того, щоб привернути увагу журналістикознавців до основних тез і положень, 
які представлено в цих працях, зокрема до важливості писемної спадщини митро-
полита. На нашу думку, це потрібно для того, щоб у журналістикознавчому просто-
рі формувався об’єктивний портрет митрополита Андрея як духовного провідника 
українців першої половини XX ст., душпастиря своїх священників і вірних передусім 

1 Скленар, І. М., (2017), «Постать Митрополита Андрея Шептицького у 150-літній ювілей його 
народження (за матеріалами публікацій 2015 року)», Збірник праць Науково-дослідного центру 
пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, вип. 7 (25).
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в Галичині, здібного економіста своєї Церкви, щедрого мецената національної куль-
тури, жертовного громадського діяча, глибокого проповідника, талановитого автора 
сотень послань, звернень та інших типів писемних творів стосовно широкого кола 
християнських питань і суспільних справ. І найважливіше, що потрібно сьогодні, в 
часі гібридної війни проти України, – це розвінчування міфів про якийсь його буржу-
азний націоналізм чи колабораціонізм з нацистами в період Другої світової війни, які 
впровадила в науковий обіг щодо Митрополита Андрея радянська система.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За період Незалежності постать 
Митрополита Андрея в Україні й діаспорі стала об’єктом уваги передусім богосло-
вів, істориків, філософів, культурологів, релігієзнавців. Серед основних авторів вар-
то назвати істориків: д-ра А. Кравчука (США), о. д-ра А. Баб’яка (Італія), В. Ленцика 
(Німеччина), Я. Заборовського, О. Турія (Україна) та ін.

З 2015 року і до сьогодні, як засвідчує бодай побіжний огляд наукової бази 
GoogleScolar, опубліковано кілька десятків наукових статей у збірниках вищих на-
вчальних закладів по усій Україні, в яких порушено питання служіння митрополита 
Андрея в таких суспільних ділянках, як політика, економіка, право, культура, освіта 
та ін. Однією з найбільш цитованих авторок, праці якої про Митрополита Андрея 
перетинаються у вищеназваних ділянках, є дослідниця Ліліанна Гентош (Львів), яку, 
до речі, запрошують також і на найзнаковіші «історичні» конференції під егідою 
УГКЦ. Одна з її ґрунтовних статей2 2016 року присвячена фундаторству та спонсо-
руванню зі щедрого серця Митрополита – культури й мистецтва. До речі, любов до 
книги зокрема і культури загалом в нього була закладена ще з дитячих років, про що 
написала в окремій ґрунтовній розвідці3 дослідниця Ірина Качур, науковий співро-
бітник ЛННБ України ім. В. Стефаника Авторка статті дослідила долю масштабної 
бібліотеки родини Шептицьких.

В історико-журналістикознавчому зрізі низку наукових статей про Митрополи-
та Андрея, опублікованих на сторінках цього Вісника, написав за останні роки до-
слідник релігійного книговидання Мар’ян Лозинський. Остання стаття цього авто-
ра була присвячена короткому тематичному аналізу чотирьох томів різножанрових 
творів4 митрополита Андрея, перевиданих у Львові в 2007-2013 рр.. 

Методологічна основа дослідження. В процесі написання статті використано 
такі методи, які вважаються придатними для медійних студій: аналізу (виокремлено 
нові книги про митрополита Андрея в конкретно обраний період), синтезу (поєднано 
обрані видання за однією й тією ж тематикою), контент-аналізу (розглянуто зміст 
нових видань), порівняння (вказано на спільні риси нових праць), узагальнення (зна-
чення обраних нових книг про Митрополита Андрея для журналістикознавства), а 
також такі підходи, як історичний і системний (розглянуто видання про митрополи-
та Андрея в історичному ракурсі та систематизовано їх) та ін.

2 Гентош, Л. (2016), «Митрополит Андрей Шептицький як засновник та меценат Національного 
музею у Львові: засади діяльності, пріоритети розвитку та історична спадщина», «Краєзнав-
ство», Київ, № 1-2, с. 212-220.

3 Качур, І., (2015), «Книгозбірня Андрея Шептицького: від Прилбич до Митрополичих палат», 
Записки Львів. нац. наук. бібліотеки України ім. В. Стефаника, № 7, с. 21-70.

4 Лозинський, М. В., (2019), «Послання митрополита Андрея Шептицького – національно-духовна 
спадщина для науковців та журналістів», Вісник Львів. нац. ун-ту. Сер. журналістика, вип. 45, 
с. 136–141.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фокус автора статті щодо пошуку нових наукових й науково-популярних праць 

про Митрополита Андрея був зосереджений на каталогах видавництв здебільшого 
Західної України, які спеціалізуються на виданні релігійної, культурологічної, істо-
ричної літератури. 

Одним з провідних в цих нішах є видавничий відділ монахів Студійського 
Уставу «Свічадо» (УГКЦ), який з часу своєї діяльності, з початку 90-х років мину-
лого століття, чи не найбільше спричинився до публікації різнотематичних творів 
митрополита і видань про нього. Частина з них присвячена життю та діяльності 
Митрополита Андрея, тобто, це суто біографічні твори на тлі історії УГКЦ. 

В обраний для дослідження період ми звернули увагу на кілька книг. Перша – 
«Андрей Шептицький» – авторства Оксани Думанської, датована 2015 роком, обся-
гом 48 стор. Це короткий біографічний нарис, де представлено основні віхи життя і 
служіння визначного церковного ієрарха та громадського діяча зі Святоюрської гори. 
До такого типу біографічних праць належала й книга француза за походженням, пра-
цівника Ватиканської бібліотеки о. Кирила Королевського під назвою «Митрополит 
Андрей Шептицький», яку назване вище видавництво перевидало в 2014 році і яка 
вважається найкращою біографією постаті святоюрського владики з погляду прав-
дивості даних. Серед науково-популярних видань про нього виділимо ще книгу тієї 
ж О. Думанської у співавторстві із Галиною Терещук, регіональною журналісткою 
«Радіо Свобода», – «Шептицький від А до Я», яка вийшла у «Видавництві Старого 
Лева» (2015 р.). «Це своєрідна абетка, яка відкриває читачам головні віхи життя ве-
ликого митрополита, оповідає про його рід, формування його як людини і духовного 
наставника сучасників»5. Читачі дізнаються, між іншим, «як митрополит Андрей 
пішов за покликанням серця, як служив Богу і людям, допомагаючи сиротам і зне-
доленим, рятуючи від переслідувань євреїв. Інтелектуал і жартівник, добрий Тато і 
приклад для багатьох – різні іпостасі митрополита відкриваються в цій непересічній 
абетці-енциклопедії»6. Це видання обсягом 74 стор. порівняно з попередніми є більш 
ілюстрованим і за допомогою яскравої графіки й малюнків пробуджує уяву читача 
щодо широти служіння владики Андрея. 

Висвітлення його життя і діяльності у період від 1923 до 1939 року лягло в осно-
ву монографії Л. Гентош «Митрополит Шептицький: 1923-1939. Випробування іде-
алів», яка вийшла у видавництві «ВНТЛ-Класика» (2015 р.). «Міжвоєнний період є 
ключовим до розуміння спадщини Митрополита, оскільки у цей час його діяльність 
у всіх сферах набула розквіту, а плани стосовно реформування ГКЦ та бачення еку-
менічного діалогу з Православним світом повністю сформувалися. Автор намагала-
ся охопити найважливіші аспекти цієї діяльності: Церкву, суспільство, культуру та 
освіту», – зазначено в анотації до цього дослідження7. Не залишились поза увагою 
авторки й такі вагомі питання, як ставлення Митрополита до Держави та його погля-

5 Думанська, Оксана; Терещук, Галина, (2015), «Шептицький від «А» до «Я», «Видавництво Ста-
рого Лева». URL: https://starylev.com.ua/sheptyckyy-vid-do-ya (останній перегляд 04 листопада 
2019)

6 Там само.
7 Гентош, Л. (2015). Митрополит Шептицький: 1923-1939. Випробування ідеалів: Монографія, 

ВНТЛ-Класика, Львів, 596 с. URL: http://uamoderna.com/book/hentosh-sheptytsky-book (останній 
перегляд 04 листопада 2019)

http://www.vntl.com
https://starylev.com.ua/sheptyckyy-vid-do-ya
http://uamoderna.com/book/hentosh-sheptytsky-book
http://uamoderna.com/book/hentosh-sheptytsky-book
http://uamoderna.com/book/hentosh-sheptytsky-book
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ди на фашизм і комунізм. Не менш важливою темою в цій книзі є його ставлення до 
поширення інтегрального націоналізму та до діяльності ОУН. Цей аспект придався 
би журналістикознавцям, які вивчають у контексті тогочасної преси взаємовідноси-
ни УГКЦ з націоналістичним рухом у міжвоєнний період.

У ключовому розділі книжки Л. Гентош пише про погляди владики Андрея на 
модерність, модернізацію та його плани щодо змін, реформ в ГКЦ, суттю яких були 
візантинізація та українізація. До речі, ці питання включені в контекст досліджень 
історії західноукраїнської журналістики першої половини XX ст., і тому монографія 
Л. Гентош є добрим джерелом для розуміння суспільно-релігійного контексту, на-
приклад, тогочасної періодичної преси. 

Останньою в нашому огляді праць про біографію визначного церковного і гро-
мадського діяча України є науково-популярне видання львівських авторів – Оксани 
Гайової і Михайла Перуна – «На скелі віри. Митрополит Андрей Шептицький», яка 
вийшла в 2019 році у видавництві «Апріорі» обсягом 568 cтор. Як зазначено в ано-
тації до цього об’ємного видання, це одна з перших спроб представити у світлинах 
і в документах історію розвитку та діяльності УГКЦ крізь призму церковно-бого-
словського вчення й архипастирського служіння Митрополита Андрея Шептицько-
го. «Понад тисячу сімсот ілюстрацій, значну частину яких опубліковано вперше, 
знайомлять нас із минулим і зі сьогоденням УГКЦ. До видання увійшли грамоти, 
стародруки, листи, живописні та графічні портрети, зображення творів мистецтва, 
світлини з архівів, музеїв, бібліотек, приватних збірок України й української діяспо-
ри»8. Книга-альбом «На скелі Віри» могла би стати добрим джерелом для тих, хто 
вивчає окремі періоди преси УГКЦ і шукає відповідну бібліографію. 

Другу групу праць про визначну постать України 1-ї половини XX ст. мож-
на класифікувати як такі, що систематизують й аналізують його багату писемну 
спадщину. Не кожен читач за браком часу може подужати сотні творів Митрополита 
Андрея, тому цілком придатними для загального розуміння його багатої спадщи-
ни можуть стати зібрання окремих текстів. Наприклад, «150 думок Митрополита 
Андрея», виданих у «Свічаді» 2015 року обсягом 142 стор., які упорядкувала Тереза 
Ференц, є збіркою богословських роздумів, зокрема – фрагменти його пастирських 
послань, декретів, проповідей і наукових праць. Як наголошено в анотації до ви-
дання, «вони стануть своєрідним щоденним порадником на різні випадки життя. Їх 
можна читати цілісно або вибірково. Без перебільшення, кожне слово Митрополита, 
попри простоту його викладу, – актуальне, кожна думка – влучна і доречна на всіля-
кі потреби і проблемні питання»9.

Однією із знакових праць про святоюрського Владику в 2019 році стала книга 
Мирослава Мариновича «Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної 
суми», яка вийшла у «Видавництві Старого Лева» обсягом 248 стор. Оскільки чо-
тиритомник документів пастирської спадщини Митрополита Андрея вже видано, 
на думку М. Мариновича, виникла потреба в тематичному аналізі бодай частини 
сотень різножанрових творів етнарха українського народу міжвоєнного і воєнного 
8 Гайова, О., Перун, М. (2019). На скелі віри. Митрополит Андрей Шептицький, Апріорі, Львів, 

568 с. URL: http://www.apriori.lviv.ua/shop/mystets-ka-literatura/na-skeli-viry-mytropolyt-andrey-
sheptyts-kyy/ (останній перегляд 04 листопада 2019) 

9 150 думок Митрополита Андрея (2015), Свічадо, Львів, 142 с. URL: https://svichado.com/duxov-
nist/150-dumok-mitropolita-andreja-sheptic-kogo.html (останній перегляд 04 листопада 2019), с.2.

http://www.apriori.lviv.ua/shop/mystets-ka-literatura/na-skeli-viry-mytropolyt-andrey-sheptyts-kyy/
http://www.apriori.lviv.ua/shop/mystets-ka-literatura/na-skeli-viry-mytropolyt-andrey-sheptyts-kyy/
https://svichado.com/duxovnist/150-dumok-mitropolita-andreja-sheptic-kogo.html
https://svichado.com/duxovnist/150-dumok-mitropolita-andreja-sheptic-kogo.html
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періодів у Галичині. Науково-популярна праця проректора УКУ містить ґрунтовний 
аналіз інтелектуальної спадщини Митрополита Андрея Шептицького у зрізі чоти-
рьох аспектів: богословського підґрунтя, сфери економічних стосунків, національ-
ної сфери, міжрелігійної та міжконфесійної сфер. 

У передмові до нової книжки М. Мариновича п. Андріан Сливоцький, аме-
риканський економіст українського походження, провідний член Дорадчої ради 
«LvBS», зазначив: «Вивчати Шептицького – непросте заняття. У наші дні так мало 
людей його моральної постави»10. Основою книги стала тема відповідності пропо-
відницької спадщини Митрополита Андрея Шептицького методологічному принци-
пу, що сьогодні отримав назву «позитивна сума», або «win-win». «Гра з позитивною 
сумою – це коли від співпраці виграють усі, коли немає переможців і переможених. 
… в цьому випадку йдеться про додану вартість. … Це вигідніше, ніж витрачати 
енергію на взаємопоборювання», – зазначив автор у своїй книзі11. На противагу цьо-
му принципу існує принцип «нульової суми» – «win-lose» (або/або), який сьогодні 
Росія, воюючи проти України, нав’язує цілому світу.

 З першого тому послань Митрополита Андрея12 М. Маринович обрав відповід-
ні цитати, які підтверджують принцип «win-win», і висновує: «Від спільної узгодже-
ної дії для «добра ближнього» утворюється «додана вартість», джерелом її є Хри-
стос, Його благодать». 

У книзі М. Мариновича порушено такі питання, які могли би зацікавити до-
слідників медіа, які шукають джерела для морально-етичної аргументації: як Ми-
трополит Андрей вбачав реалізацію названого вище принципу в сфері економічних 
стосунків, міжрелігійній та міжконфесійній сферах і також в контексті суспільних 
та релігійних викликів для України, Європи та цілого світу. 

Як випливає з книги, Великий Митрополит вбачав у Законі Божому основу еко-
номічного добробуту і суспільного ладу. Упродовж усього свого служіння він обсто-
ював принцип християнської любові, що обіймає всіх людей, не розподіляючи їх на 
переможців і переможених. За зізнанням автора, йому теж нелегко сьогодні прощати 
кривдникам України, водночас на сторінках своєї книги він зауважує: «… з війною 
все ясно: там діє принцип «нульової суми». Щоб домогтися миру, треба змінити сві-
домість людей, тобто вивести їх із пастки «нульової суми» і схилити до думання за 
логікою «позитивної суми»13. 

Останній підрозділ 4-го розділу книги присвячено завданню українців у міжре-
лігійній та в міжконфесійній сфері, за Митрополитом Андреєм. На нашу думку, така 
книга відомого громадського діяча могла би зацікавити дослідників-релігієзнавців 
загалом і журналістів, які висвітлюють життя християнської спільноти, зокрема з 
огляду на постановку питань. По-перше, осмислити фатум історії – ми, українці, 
перебуваємо на пограниччі двох культур, взаємно собі супротивних: східної та за-
хідної (за 3-м томом творів Митрополита А. Шептицького); по-друге, усвідомлення 

10 Маринович, М. (2019). Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної суми», Вид-во 
Старого Лева, Львів, c. 14.

11 Там само, с. 20.
12 Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали 1899-1944. Пастирські послання 

1899-1914 рр. (2007), Артос, Львів, т. 1, 1014 с.
13 Маринович, М. (2019). Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної суми», Вид-во 

Старого Лева, Львів, с. 195.
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цінності релігійної єдності, яка, за святоюрським Владикою, могла би «стати ос-
новою глибокої моральної єдности всіх, що почуваються Українцями»14; по-третє, 
осмислити шляхи до порозуміння, яке передбачає такі передумови: взаємне збли-
ження; діалог; межі компромісу.

Останній розділ книги М. Мариновича міг би зацікавити тих журналісти-
кознавців, які шукають тези про протистояння у гібридній війні РФ проти України 
й цілого світу в світлі спадщини Митрополита Андрея. Колишній дисидент, про-
ректор УКУ, пишучи про «слабинки Заходу» і відхід від християнських цінностей, 
нагадує твердження владики А. Шептицького, що для дотримання справедливого 
суспільного ладу етика (мораль) «мусить бути Законом Божим». В Україні, на дум-
ку М. Мариновича, має врешті-решт з’явитися суспільно-політична сила, яка буде 
відповідати глибинній матриці давньокиївської культури. Автор наводить цитату з 
4-го тому творів Митрополита Андрея про те, що в майбутньому український Київ 
відіграватиме для цілої Західної Європи «велику, можливо, вирішальну роль»15. 

Результати і перспективи подальших досліджень. Тематичний огляд і аналіз 
змісту нових наукових і науково-популярних книг про митрополита А. Шептицько-
го в рамках цієї статті охопив 6 видань протягом 4 років. Ретельніший моніторинг 
наукових ресурсів навчальних закладів і науково-дослідних установ міг би виявити 
також низку монографій та інших наукових текстів, в яких би безпосередньо або 
опосередковано йшлося про певні біографічні аспекти святоюрського Владики чи 
вагомість його писемної спадщини. 

Висновки. Чи тільки історики Церкви, передусім греко-католицької, мали би 
зацікавитися низкою коротко вищеописаних біографічних творів про духовного 
провідника зі святоюрської гори у Львові? Чи тільки філологи мали би вивчати мовні 
особливості творів митрополита А. Шептицького? Чи, може, виникне ще низка схо-
жих питань до гуманітаріїв, які вони могли би досліджувати у спадщині великого 
митрополита. 

Зважаючи на непересічність постаті та її діяльність – як на церковному, так і на 
суспільному полі, – під різними окупаціями, біографія митрополита Андрея вельми 
потрібна для осмислення не тільки з боку політологів, філософів, культурологів, а 
також журналістикознавців, які би могли й надалі вивчати досвід успіху тодішньої 
преси УГКЦ в середовищі своїх вірян, яку тоді підтримували безпосередньо всіма 
можливими засобами найвищі ієрархи Церкви. Це лише один з можливих варіантів 
прискіпливого вивчення біографії святоюрського владики з боку дослідників медіа.

Дослідники пропаганди в ЗМІ та інформаційних воєн врахували би глибокий 
аналіз проповідницької спадщини, який здійснив у своїй книзі М. Маринович. Не 
менш важлива вона для тих, хто вивчає окремі періоди церковної преси – і католиць-
кої, і православної, – для того, щоб взяти все найцінніше з поглядів митрополита 
Андрея на міжрелігійні і міжконфесійні взаємини.

Зрештою, джерела усіх проаналізованих у цій статті книг відкривають широке 
поле для подальшого вивчення актуальних релігійних питань і християнських прин-
ципів для налагодження діалогу в мас-медіа на різних рівнях.

14 Там само, с. 182.
15 Там само, с. 244.
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The article highlights new books on such an outstanding figure of Ukraine of the 
XX century as Metropolitan Andrey Sheptytsky with the purpose of their popularization 
among humanities in general and journalistic scholars in particular. The question is about 
book novelties in a specific period by O. Dumanska, G. Tereshchuk, M. Perun, O. Gayova, 
M. Marynovych. The interest of broad sections of the researchers in the Metropolitan Andrew’s 
versatile activities has not disappeared to date. Since 1899, because of historical circumstances, 
Metropolitan A. Sheptytsky began to serve as a spiritual pastor and an ethnarch for his nation 
under circumstances of statelessness.

This article provides a thematic review of the scientific and popular scientific researches 
about Metropolitan A. Sheptytsky in the period of 2015-2019 in order to attract the journalist 
scholars attention to the main theses and principles presented in these works.

New researches on Metropolitan Andrey have been separated into two groups. Their value 
lies in the fact that they pay attention to the church hierarch contribution into different circles 
of public life – politics, economy, culture, art, etc. Thematic analysis of the study’s object in the 
article showed that addresses and instructions of Metropolitan Andrey within his service retain 
topical during the Russian hybrid war against Ukraine and the whole world. In particular, the 
thesis of a prominent public figure, former dissident M. Marynovych, from his new book are 
profoundly considered. Equally important to researchers of Ukrainian journalism history are 
biographical works of the above mentioned authors, in particular, their source base. It would 
help the researchers of a particular period to discover the social and political context in which 
the church press was published.

The future researchers of the written heritage of Metropolitan A. Sheptytsky are tasked 
with displaying the value of his figure as a clever communicator with the broad social groups 
of that time. The source base, as it was shown in the article, is already ready for this purpose in 
book format – four volumes of his works (1899-1944) have been published in Lviv publishing 
house “Artos”.

Key words: journalist, new edition, bibliography, metropolitan Andrey.
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У запропонованій статті виокремлено головні напрями політематичної болгарської 
публіцистики Лiдiї Драгоманової-Шишманової – старшої дочки відомого українсько-
го вченого Михайла Драгоманова та дружини болгарського вченого Івана Шишманова. 
Охарактеризовано болгарську періодику, де друкувалася Лiдiя. Проаналізовано публі-
цистичні тексти Лiдiї Драгоманової-Шишманової на шпальтах болгарських видань про-
тягом 1895-1937 рр.

Ключові слова: Лiдiя Драгоманова-Шишманова, болгарська публіцистика, теат-
ральна і музична критика, мемуари.

1. Постановка проблеми. Новизна проблеми полягає в тому, що в статті вперше 
комплексно досліджено болгарську публіцистику Лiдiї Драгоманової-Шишманової 
(далі – Лiдiя Шишманова) в болгарській періодиці та виокремлено її напрями. Мета 
статті зумовлена потребою критично осмислити творчу спадщину Лiдiї Шишма-
нової, зокрема – з’ясувати і охарактеризувати основні засади її болгарської публіци-
стики, звернути увагу на болгарські періодичні видання, у яких вона друкувалася. 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед останніх болгарських до-
сліджень творчої діяльності Лiдiї Шишманової – праці Маргарити Младенової, Спа-
са Спасова, Ангела Цуракова, Юліана Жілієва. У статтях автори звертають також 
увагу на деякі аспекти діяльності Л. Шишманової. Приміром, М. Младенова дослі-
джує 40-літню культурну діяльність Л. Шишманової, ретельно аналізує театральні 
й музичні рецензії та називає Лiдiю «інтелектуалкою з власним блиском». С. Спасов 
звертає увагу на переклади болгарських легенд, які Лiдiя видала у Парижі окремою 
книжкою у 1896 р. з посвятою своєму батькові Михайлу Драгоманову. С. Спасов по-
дав чотири легенди із збірки болгарською мовою. Ю. Жілієв аналізує листування 
Лiдiї Шишманової з Марою Белчевою, болгарською поетесою і культурною діяч-
кою. Серед нечисленних українських наукових праць варто назвати студію Петра 
Шкраб’юка про внесок Л. Шишманової у розвиток болгарсько-українських культур-
них зв’язків та дослідження Антоніни Якімової стосовно різнобічних аспектів твор-
чої діяльності Л. Шишманової.
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3. Методологічна основа дослідження. У статті проаналізовано публіцистику 
Лiдiї Шишманової в болгарській періодиці 1895-1937 рр. Виокремлено основні на-
прями: мемуаристика, музична і театральна критика, актуальна проблематика, зо-
крема – захист прав жінок, власні твори Л. Шишманової. Охарактеризовано основні 
періодичні видання «Български преглед», «Свободно мнение», «Вестник за жена-
та», у яких публікувалася Л. Шишманова.

4. Виклад основного матеріалу дослідження. В Болгарії Лiдiя Драгомано-
ва-Шишманова (1865-1937) вiдома як перекладач, публіцист, театральний і музич-
ний критик, письменниця, мемуарист, громадський діяч, а також як чудова співачка 
і піаністка. 

Як вiдомо, Лiдiя Драгоманова – старша дочка українського вченого і громадсь-
кого діяча Михайла Драгоманова (1841-1895), вийшла заміж за болгарського вченого 
Івана Шишманова (1862-1928) і пов’язала своє життя з Болгарією. Молодша дочка 
Драгоманових, Аріадна (1877-1954), вийшла заміж за українського живописця-iм-
пресiонiста Івана Труша (1869-1941) і мешкала з родиною у Львові. Єдиний син уче-
ного Світозар (1884-1958) жив і одружився в Києві, але обставини склалися згодом 
так, що йому довелося виїхати з родиною до Америки. Лише його дочка Наталія 
(1921-2018) залишилась у Будапешті, тому що вийшла заміж за угорця. 

З 1876 р. родина Драгоманових проживала в Женеві. Лiдiя навчалася на філо-
логічному факультетi Женевського університету. В унiверситеті вона вивчала порiв-
няльну iсторiю лiтератури, стиль і композицiю, iсторiю мистецтва. У лютому 1886 р. 
Лiдiя познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. У Софiї, 28 грудня 1888 р., Лiдiя 
й Іван обвiнчалися у церквi «Свети Крал» (сучасна «Света Неделя»), що поклало 
початок їхньому шлюбу й болгарському буттю Лiдiї. 

До одруження, під час лекцiй у Женевському університеті, у Лiдiї вiдбулася 
розмова з одним з викладачів, про яку вона одразу повідомила своєму нареченому: 
«Вчора пан Бланк менi довго говорив про вплив, який я могла б мати в Болгарiї, 
якщо б я захотiла! Я вiдповiла, що я не хочу! Який вплив, на який вплив здатна я, 
якщо я нiколи його не мала навiть на свого власного дорогого обожнюваного Ва-
ню!»1 Взагалі, коли Лiдiї говорили про її здібності, вона часто відповідала, що вона 
неук, бездара й нiчого визначного зробити не може. Незважаючи на таку низьку са-
мооцiнку, вже в Женеві Лiдiя мала досвiд перекладів лiтературних творів Т. Шев-
ченка (1885) та В. Короленка (1887) французькою мовою2. У 1888 р. Лiдiя переклала 
французькою болгарські релігійні легенди, опубліковані у французькому журналі 
«Mélusine» з передмовою та коментарями М. Драгоманова. Власне, перекладацький 
доробок женевського перiоду i став початком творчої дiяльностi Лiдiї Драгоманової. 

У Софiї, на сторінках болгарської преси, Лiдiя Шишманова виявила себе як 
журналістка. Її статті друкували такі болгарські журнали та газети, як: «Български 
преглед», «Българска сбирка», «Свободно мнение», «Мир», «Вестник за жената», 
«Женски глас». Лiдiя дебютувала 1895 року в журналi «Български преглед» (1893-
1900). Назву журналу дав мiнiстр народноï просвiти Болгарiї Г. Живков. Позитивно 
1 Научен архив на Българска академия на науките. Фонд 11к «Иван Шишманов» (далі: НА-БАН). 

Оп. 3. А. е. 1944, л. 56 гр.
2 Якімова, А. М. (2019), «Творча діяльність Лідії Драгоманової-Шишманової», X Міжнародна 

нау ково-практична конференція Квалілогія книги, 12 вересня 2019 р. Українська академія дру-
карства, Львів, с. 114-119.
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відгукнувся про журнал академік А. Теодоров-Балан: «Одна місячна книга журна-
лу «Български преглед» несла 16 сторінок відібраного і важливого чтива. Ще пер-
шого року в редакційний комітет ввійшли І. Шишманов, Д. Матов, Г. Дерманчев, 
С. Аргіров»3. У 1893-1895 рр. у журналi «Български преглед» була опублікована пра-
ця М. Драгоманова «Старите харти на свободата». Лiдiя Шишманова вела рубрику 
«Лiтературнi і наукові новини». Невелику за обсягом першу статтю Лiдiя присвяти-
ла пам’ятi видатного вченого зоолога і професора Женевського університету Карла 
Фогта4. У цьому ж числі журналу Лiдiя дебютувала і як музичний критик у «Му-
зичнiй хронiцi». У 1897 р. тут публікується стаття Лiдiї «Микрофонографът Дюсо» 
про мікрофонограф – винахід фiзика Женевського унiверситету, доцента, доктора 
Франца Дюсо5. Отже, перші свої статті Лiдiя присвятила новинам з європейських 
наукових центрів, одним з яких вважала Alma Mater. У 1930 р. Лiдiя опублікувала 
статтю, присвячену своєму улюбленому унiверситетському професорові Едуарду 
Роду – французько-шведському письменнику, автору психологічних романів у стилі 
Еміля Золя.

У 1895 р. Лiдiя стала також штатним співробітником газети «La Bulgarie». 
Франкофонка, впродовж десятиліть вона знайомила європейського читача з нови-
нами культурного та літературного життя Болгарії, публікувала переклади творів 
болгарських письменників. Про саму Лiдiю, як журналістку, можна скласти уяву з 
її відгуку на іншу франкомовну щоденну газету – «L’écho de Bulgarie». Зауважив-
ши, що тексти цікаві, але важкі, вона додала: «Панове не вмiють стисло викладати 
змiст, концентрувати думку в кiлькох головних рядках, якi шокують і якi мають вид 
журналiстики. … Це стиль журналу, а не щоденної газети». Лiдiя підсумувала: «Так, 
журналiстика мистецтво… Потрiбна школа, щонайменше практична школа»6. Коли 
Дімітар Шишманов (1889-1945) навчався у Швейцарії, Лiдiя повідомила чоловікові, 
що він почав ходити раз на тиждень на курси прикладної журналістики і, на її думку, 
це дуже цiкаво7. Так склалися обставини, що під час навчання сина Лiдiя теж жила 
у Швейцарії. Іван Шишманов надсилав їй болгарські газети, але одного разу Лiдiя 
попросила чоловіка: «Отримала твої газети. Я взялася жваво їх ковтати, і я вiдчула 
в ротi дуже знайомий смак, як нiби-то я жувала грязь. О, нi! Не присилай їх бiльше 
менi. Я повнiстю втратила звичку до цього виду нападу, цього виду критики і цьо-
го виду гравiрування. Це така журналiстика, що здригаєшся, думаючи, що цiле по-
колiння нею насичується і нею насолоджується. Бiдний Іво, твої нерви смаку трохи 
атрофувалися, насильно ковтаючи таку їжу. Але я пiсля трьох рокiв вiдсутностi… 
Нi, дякую! І найвеселiше, що немає засобiв – картину в дiї подiї (фото?). Все викрив-
лене кожним наступним вiдповiдно до його особистих потреб»8. Таку оцінку Лiдiя 
дала болгарській пресі на початку ХХ ст.

3 Теодоров-Балан, А. (1988). Книга за мене си (Посвещава се на стогодишнината на Софийския 
университет «Климент Охридски»), Унив. изд. «Климент Охридски», изд. На Отечествения 
фронт, София, стр. 129.

4 Шишманова, Л. (1895), «Карл Фогт», Български преглед, № 7, стр. 160; «Музикална хроника», 
стр. 161-162.

5 Шишманова, Л. (1897), «Микрофонографът Дюсо», Български преглед, № 3, стр. 149–150.
6 НА-БАН. Ф.11к. Оп. 3. А.е. 1951 [1904], л. 56 гр.-л. 57.
7 НА-БАН. Ф.11к. Оп. 3. А.е. 1956 [1909], л. 40.
8 НА-БАН. Ф.11к. Оп. 3. А.е. 1958 [1910], л. 45.
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Наприкінці 1897 р. Лiдiя Шишманова опублікувала статтю «Жената и висшето 
училище»9. Перший вищий навчальний заклад Болгарії – Вища школа, відкрився у 
1888 р., а 1889 р. болгарський уряд запросив професора Михайла Драгоманова ви-
кладати загальну історію у новоутвореному закладі. Лідії так і не вдалося побувати 
на лекціях батька, тому що жінок не допускали до навчання у Вищій школі. У статті 
Лiдiя навела багато логічних аргументів, захищаючи право болгарських жінок на 
освіту. Тему прав жінок Лiдiя порушувала також у 1922 р. у статті «За трудовата 
повинност на девици»10, реагуючи на прийнятий у 1922 р. непопулярний закон про 
зайнятість дівчат, згідно з яким вимагалося, щоб дівчата, яким виповнилося 16 років, 
працювали не більше 6 місяців на рік. Вважаючи, що текст закону не тільки не соціа-
льний, але у деяких місцях і надто несправедливий, Лiдiя апелювала до Народних 
зборів переглянути його. 

У 1899 р. Лiдiя дебютувала як театральний критик у журналi «Български пре-
глед» – у рубрицi «Нашият театър» з рецензіями на спектаклі трупи «Сълза и смях». 
Перша стаття складалася з двох частин. Перша частина мала оглядовий характер і 
присвячувалася розвитку театральної справи в Болгарiї за останнi десять рокiв, а 
друга частина – критичному огляду вистав, якими розпочався театральний сезон11. 
Друга стаття представляла рецензії на три спектаклі – «Весілля Кричинського», 
«Ревізор», «Журналісти». 

Намагаючись відповісти на риторичне питання, чи не застарiв «Ревізор» на бол-
гарськiй сценi, Лiдiя пише: «Поки бiдний «Ревізор» не знайшов зовсiм місця на німе-
цькій сцені і його абсолютно не зрозуміла французька публiка, де його спробували 
поставити, він почувається як вдома на нашій сцені. На жаль, «Ревізор» для нас все 
ще не є історичною п’єсою»12. А проте, сучасні болгарські театральні трупи про-
довжують ставити «Ревізора». П’єса залишається актуальною і цікавою болгарсько-
му глядачу і на початку ХХІ ст. Третю статтю Лiдiя написала в грудні 1899 р., але 
публікація з’явилася у січні 1900 р. з рецензіями на спектаклі «Глитай або ж павук», 
«Паризькі бідняки», «Апостол». Зауваживши, що «Глитай або ж павук» – одна з кра-
щих п’єс Кропивницького, добре перекладена на болгарську мову, а гра акторів була 
навіть надто доброю, Лiдiя підкреслила, що п’єса художньо представляє болгарській 
публіці Україну – країну поезії і ніжності, яку вона називає «руською Італією» че-
рез чар пісень і танців та мальовничість костюмів13. Загалом у журналi «Български 
преглед» вийшло приблизно 16 театральних і музичних рецензій Лідії Шишманової. 
Водночас, у 1900 р., Лiдiя написала статтю на підтримку журналу «Български ар-
тист», вітаючи засновника – Радула Канелі (1868-1913), директора і режисера Плов-
дівського театру у 1900 р.14.

У 1913 р. Дімітар Мішев (1855-1932) – літератор, публіцист і політик, багаторіч-
ний секретар Болгарської екзархії і дійсний член Болгарської академії наук, засну-

9 Шишманова, Л. (1897), «Жената и висшето училище», Българска сбирка, IV, № 10, стр. 1062-1064.
10 Шишманова, Л. (1922), «За трудовата повинност на девици», Вестник на жената, № 74, стр. 1.
11 Якiмова, А. (2011), Українцi в Болгарiї: фiлософiя iсторичного буття (нариси), Софiя, с. 50.
12 Шишманова, Л. (1899), «Нашият театър». «Свадбата на Кричински», «Ревизор», «Журналисти», 

Български преглед, Кн. III-IV, стр. 231-232.
13 Шишманова, Л. (1900), «Нашият театър». (Лихвар – Парижките бедни – Апостол), Български 

преглед, Кн. V, стр. 123-124.
14 Шишманова, Л. (1900), «Български артист, І, № 1», Български преглед, № 8, стр. 120.
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вав журнал «Свободно мнение» (1913-1915, 1922). Серед дописувачів журналу були 
відомі професори і викладачі Софійського університету, академіки, письменники, 
мовознавці і літератори, економісти і юристи, політики і військові діячі. На сторін-
ках часопису друкувалися статті Івана Шишманова, у яких переважала політична 
тематика з аналізом актуальної політичної ситуації на Балканах і в Європі у 1913-
1915 рр. Лiдiя стала єдиною жінкою – штатним співробітником у двох постійних 
рубриках «Театрални бележки» і «Музикални бележки». За час існування часопису 
Лiдiя опублікувала майже 20 критичних рецензій на театральні і музичні вистави. 
Вони вирізнялися високою компетентністю, ерудицією і свідчили про високий рі-
вень особистої культури Лiдiї Шишманової.

У цьому ж часі вийшла стаття «Швейцария и България: Лични впечатления». 
Описуючи свої особисті враження, Лiдiя зізналася, що вважає Швейцарію своєю 
другою батьківщиною15.

У 20-х роках Лiдiя Шишманова публікувала театральні статті у таких бол-
гарських виданнях, як «Развигор» (1922), «Лъч» (1924), «Мир» (1929). У 1927 р., у 
місцевій самоковській газеті Лiдiя опублікувала спогади про Чамкорію (сучасний 
Боровець – один з чотирьох відомих болгарських гірськолижних центрів)16. У 1899 р. 
Шишманови побудували вілу в Чамкорії, де відпочивали влітку. У них часто збира-
лися їхні друзі, колеги Шишманова по університету.

У 1930 р. у статтi «Българската книга и жената» Лiдiя пригадала, як три роки 
тому, перебуваючи на болгарському курорті, спілкувалася з болгарськими жінка-
ми – елегантно вдягненими і освіченими. Коли Лiдiя сказала, що перекладає цікаву 
повість Йовкова, з’ясувалося, що вони не знали, що це один з відомих болгарських 
белетристів. Лiдiя зауважила, що жінки захоплюються вишиванням, платять по 100 
левів за іноземний роман сумнівної якості, але не знають добре свою національну 
літературу. На думку Лiдiї, було б непогано, якби «серед вишитих подушечок та 
інших елементів традиційного побуту знайшла місце невеличка шафа, присвячена 
спеціально болгарській книзі. Адже тут є місце для патріотичного змагання, бо у цій 
шафі жінки відкриють не менші національні цінності, ніж ті, що бачать у вишивці та 
традиційному посуді»17. 

У жіночій газеті «Вестник на жената», наприкінці 1933 р., Лiдiя опублікувала 
статтю, присвячену триріччю від заснування Клубу болгарських письменниць при 
Товаристві жінок з вищою освітою18. Лiдiя була активним членом Клубу з моменту 
його заснування 21 сiчня 1930 р. Вступною заявкою до Клубу була стаття, присвя-
чена 20-им роковинам з дня смерті письменника і професора Женевського унiвер-
ситету Едуарда Рода (1857-1910). «Вестник на жената» (1921-1944) – тижневик про 
літературу, громадське життя, моду і домогосподарство. Після створення Клубу бол-
гарських письменниць раз на місяць другу сторінку газети заповнювали болгарські 
жінки-письменниці – члени Клубу.

15 Шишманова, Л. (1914), «Швейцария и България: Лични впечатления», Свободно мнение, ІІ, № 8, 
стр. 123-130.

16 Шишманова, Л. (1927), «Из спомените на една стара чамкорийка», Самоковски общински вест-
ник, 30 юли, бр. 147-148.

17 Шишманова, Л. (1930), «Българската книга и жената», Вестник на жената, № 424, стр. 1.
18 Шишманова, Л. (1933), «Няколко думи за Клуба на българските писателки», Вестник на жена-

та, № 548, стр. 2.
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У 1933 р. у газеті «Отец Паисий» вийшла критична рецензія Лiдiї Шишманової 
на виставу «Халосник» Цанко Церковського19. Ймовірно, її можна розглядати як ос-
танню статтю Лiдiї про болгарське театральне життя.

У 1934 р. у періодичному виданні «Сноп» (1934-1935) вийшли студентські спо-
гади Лiдiї про Крузе20. 

Останні публікації Лiдiї Шишманової в болгарській періодиці – її власні твори. 
У жіночому віснику 1935 р. Лiдiя опублікувала оповідання «Пророчески сън», лей-
тмотивом якого прозвучала ідея майбутніх братовбивчих воєн21. Есе «Безумни меч-
ти»22 побачило світ після смерті Лiдiї Шишманової, яка відійшла у вічність 7 лютого 
1937 р. в Софії. У своєму есе, повертаючись до подій кінця Першої світової війни, 
Лiдiя виклала своє філософське бачення майбутнього народів Європи, зокрема ук-
раїнців і болгар.

13 листопада 1935 р. Клуб болгарських письменниць присвятив свою сторінку 
в газеті «Вестник на жената» 40-річчю культурної діяльності Лiдiї Шишманової 
в Болгарії. Подія збіглася з 70-річним ювілеєм і 50-річчям творчої діяльності Лiдiї 
Шишманової загалом. У зв’язку з урочистостями Лiдiя зізналася у своєму слові, «що 
виросла і жила у тіні двох видатних людей: свого батька – апостола українського 
відродження, і свого чоловіка – професора Івана Шишманова, …що мала рідкісне 
щастя йти по життю під променями їхнього впливу». Про себе скромно зауважила, 
що вона – «середня жінка»23. Як і в молодості, Лiдiя Шишманова залишилася само-
критичною до себе, озираючись на свої прожиті роки.

5. Висновки. Отже, узагальнивши сказане, статті Лiдiї Шишманової на шпа-
льтах болгарських періодичних видань можна поділити за тематично-змістовими 
ознаками на такі напрями: мемуаристика, музична і театральна критика, актуальна 
проблематика, зокрема захист прав жінок, власні твори. За ідейним наповненням 
публіцистика Л. Шишманової зорієнтована на болгарського читача, основні акцен-
ти зроблено на його науковому та культурному розвитку, формуванні національної 
свідомості. На окреме вивчення заслуговує діяльність Л. Шишманової в газеті «La 
Bulgarie», українських газетах та зарубіжній періодиці.

19 Шишманова, Л. (1933), «Халосник» на Цанко Церковски», Отец Паисий, VI, № 1, стр. 43-45.
20 Шишманова, Л. (1934), «Крузе: Студентски спомени», Сноп, Ч. 1, София, стр. 133-137.
21 Шишманова, Л. (1935), «Пророчески сън», Вестник на жената, № 627, стр. 2.
22 Шишманова, Л. (1937), «Безумни мечти», Вестник на жената, № 680, стр. 2.
23 «Чествуването на г-жа Л.Шишманова», (1935), Вестник на жената, № 627, стр. 2.
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The article analyzes Lidia Dragomanov-Shishmanova’s journalism of the 1895-1937 years 
of the twentieth century in Bulgaria.

The main objective of the study is due to the need to critically reflect on the creative 
heritage of Lidia Shishmanova, in particular to find out and characterize the basic principles of 
her Bulgarian journalism, to pay attention to the Bulgarian periodicals in which she published. 
Lidia Shishmanova is known in Bulgaria as a translator, publicist, theater and music critic, 
writer, memoirist.

The article characterizes the main periodicals “Bulgarian Review”, “Free Opinion”, 
“Woman’s newspaper”, in which Lidia Shishmanova was published. The author outlined the 
main areas of Lidia Shishmanova’s journalism: memoirs, musical and theatrical criticism, the 
problem of women’s rights protection, her own works. The first publications by L. Shishmanova 
were devoted to the scientists Karl Vogt and Franz Duso of the University of Geneva. Her 
thoughts on Bulgarian journalism in the beginning of the twentieth century are also interesting.

According to the ideological content, the journalism of Lidia Shishmanova is focused on 
the Bulgarian reader, the main emphasis is placed on its scientific and cultural development, 
the formation of national consciousness. In addition, Lidia Shishmanova’s activity in the “La 
Bulgarie” newspaper, Ukrainian newspapers and foreign periodicals deserves special study.

Key words: Lidia Dragomanov-Shishmanova; Bulgarian journalism; theater and music 
criticism; memoirs.
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МІСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ  
ЯК ГОЛОВНА ПІДСТАВА ФОРМУВАННЯ МЕДІАСТРАТЕГІЙ  
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У статті пояснено причини формулювання медіастратегій Католицької Церкви в 
інтернеті відповідно до інтегрального вчення про комунікацію. Доведено, що медіастра-
тегії є результатом місійної діяльності Католицької Церкви, тобто євангелізації (та ре-
євангелізації), як головної мети її існування, а також найважливішої функції католиць-
ких засобів соціальної комунікації (ЗСК), які виникають одночасно з доктринальними 
документами про комунікацію. Відтак упродовж століть Католицька Церква є не лише 
учасником соціальної комунікації, а її творцем і теоретиком. 

На основі послідовного позитивного погляду Католицької Церкви на усі ЗСК, від-
повідно до хронології їхнього виникнення, було визначено шість основних стратегій, які 
реалізовуються в інтернеті.

Обґрунтовано практичне застосування медіастратегій, визначених у соціальній 
доктрині Католицької Церкви. Визначено, що медіастратегії послідовно реалізуються 
відповідно до теоретичних рекомендацій.

Ключові слова: медіастратегії, католицька комунікація, соціальна комунікація, Ка-
толицька Церква, ЗСК, медіасистема.

Вступ і постановка питання. Актуальність теми статті виходить з того фак-
ту, що сформульоване у дисертаційному дослідженні «Медіастратегії Католицької 
Церкви в інтернеті» (2017) та введене в науковий обіг авторкою поняття «медіастра-
тегій Католицької Церкви» тепер використовують у наукових розвідках інші автори. 
Відтак питання потребує винесення окремим вужчим дослідженням, що пояснить, 
в якому значенні доцільно уживати згадане поняття, тобто відповідно до підстав 
та причин його появи і функціонування в межах комунікації Католицької Церкви, 
незалежно від ЗСК.
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Авторка комплексно дослідила головні медіастратегії Католицької Церкви в 
інтернеті відповідно до інтегрального вчення про комунікацію та її засоби. Вперше 
представлено сучасні католицькі ЗСК України двох обрядів з огляду на найнові-
ші проблеми сучасної комунікації в інтернеті. Було розглянуто праці українських, 
італійських, польських дослідників і в хронологічному порядку подано основні за-
сади католицького вчення (енциклік, послань, повчань) про комунікацію та ін., що 
засвідчило добре розуміння Католицькою Церквою природи соціальної комуніка-
ції, її інструментів та існування чітко сформульованої та постійно підтверджува-
ної стратегії щодо комунікації, яка розвивається відповідно до розвитку ЗСК. Саме 
комплексний та системний підхід дав змогу зробити такі висновки. Тому вважаємо 
спорадичну інтервенцію в цю проблему не лише неефективною, а й такою, яка не 
дає змоги зробити релевантні висновки. Саме тому виносимо за межі дослідження і 
ширше пояснюємо поняття «медіастратегій Католицької Церкви» і його властивого 
застосування.

Теоретичне підґрунтя дослідження. У дослідженні і тлумаченні поняття 
«медіастратегії Католицької Церкви» до уваги було взято моделі стратегій, які роз-
робили Ч. Хілл, Дж. Джонс1 і які набули вдосконалення в моделях Т. Вейлена та 
Дж. Хангера2. Головні складові поняття «стратегії» звіряємо з дослідженням поль-
ського вченого А. Олексюка3. 

Методологічною основою дослідження є комплексний, системний підхід до 
поняття «медіастратегії Католицької Церкви», аналіз документів, порівняльно-ана-
літичний метод та принципи хронологічності й причинності.

Основний виклад. Термін «стратегія» (від гр. στρατηγία, strategos – мистецтво 
полководця) первісно стосувався управління військом в Греції і означав визначення 
цілей, правильної організацію армії задля їх осягнення, мотивування і провід, а та-
кож контроль дій і верифікацію планів. У сучасному розумінні стратегія є концепці-
єю системної діяльності, що полягає у формулюванні сукупності довготермінових 
цілей організації та їхньої модифікації, базована на головній ідеї, якої дотримується 
організація, і на далекоглядних прогнозах.

Головними рисами стратегії є: довготривалий проміжок часу; цілі, які перед-
бачають зростання та розвиток; концепція застосування усіх засобів; послідовність 
і відсутність суперечностей; всеохопність – мусить стосуватися усієї діяльності ор-
ганізації. Згідно з переліченими умовами, визначаємо діяльність Католицької Церви 
стратегічною, у якій головною ідеєю (місією, функцією, метою існування) стратегій 

1 Hill, W.L., Gareth, R. Jones (2013), Strategic Management: An Integrated Approach, Cengage Lear-
ning, Ohio South-Western, 432 p.

2 Wheelen, T.L., Hunger, J.D. (2012), Strategic management and business policy: toward global sustain-
ability. Pearson Prentice Hall, New Jersey, 432 p.

3 Oleksiuk, A. (2007), Problemy organizacji: materiały do studiowania Key Text Wydawnictwo. War-
szawa, p. 155.
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вважаємо євангелізацію4 (і реєвангелізацію5): усе, що робить Церква, має євангелі-
заційну мету. Отже, медіастратегіями вважаємо конкретну діяльність щодо медій та 
за посередництвом медій і задля самих медій, де згадані риси стратегії позначають:

• довготривалий проміжок часу – відповідає розумінню та використанню кому-
нікації в усіх її формах упродовж понад двох тисяч років існування Католиць-
кої Церкви як організації (де інтернет-комунікація є логічним етапом);

• цілі, що передбачають зростання та розвиток, ефективне і відповідальне вико-
ристання медій;

• концепція застосування усіх засобів – прямо стосується медій, «не використо-
вуючи які Церква завинила б перед своїм Господом»6;

• послідовність і відсутність суперечностей підтверджує вчення про комуніка-
цію (від 15 ст.);

• всеохопність стосується зобов’язуючого аспекту доктрини Католицької Церкви 
для кожного католика, незалежно від обряду.
Медіастратегії постають як вибір та використання ЗСК в сучасних умовах і зу-

мовлені особливостями комунікації Католицької Церкви та її вченням, що є однією 
зі складових ширшої комунікативної стратегії організації – комплексу способів, че-
рез які доносять головну думку7. Це, варто вдруге наголосити, не спорадичні захо-
ди, як про них у деяких сучасних спробах трактування медіадіяльності Католицької 
Церкви, і не безвихідне становище, в якому католицькі медії виникають задля збере-
ження впливу на сучасну людину.

Структура, за якою розглянуто медіастратегії Католицької Церкви, складаєть-
ся з:

1) аналізу середовища – розуміння Католицькою Церквою «знаків часу»;
2) формулювання стратегії, що включає місію, цілі, медіастратегії: головна мі-

сія – євангелізаційна (її визначає Святе Письмо та головні догматичні документи), 
цілі – проповідувати усім народам (випливають з євангелізаційної та реєвангеліза-
ційної місії), медіастратегії – використовувати для цього усі можливі сучасні засоби;

3) імплементації медіастратегій: програми дій та їхнє втілення – доктрина Ка-
толицької Церкви та створення католицьких ЗСК;

4) перевірки ефективності імплементації – постійний розвиток вчення Като-
лицької Церкви про комунікацію, в якому підтверджено попередні цілі та підсумо-

4 Євангелізація (гр. εὐαγγέλιον – Добра Новина) – місійна діяльність Церкви, яка виходить із за-
клику Христа: «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всякому сотворінню. Хто увірує 
й охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений» (Мк. 16, 15-16.), що 
має на меті показати відкупительну місію Ісуса Христа людям (керигма) через проповідування, 
катехизацію, літургію, сакраментальне життя, поширення благочестя та свідчення християнсь-
кого життя (пор. Evangelii nuntiandi, п. 17, 21, 48) людини в нових культурних та суспільних умо-
вах, через нові способи, щоб передати радість Доброї Новини, християнську віру та її прагнення 
до віднови, яка має пройти крізь Церкву (пор. Lineamenta, п. 6).

5 Реєвангелізація – Нова Євангелізація, «друга» євангелізація, (поняття запровадив Папа Іван Павло 
ІІ під час візиту до Польщі 9 червня 1979 р.) – оновлений в дусі II Ватиканського Собору підхід до 
проповідування Ісуса Христа сучасній людині.

6 Evangelii Nuntiandі. Apostolic Exhortation of His Holiness Pope Paul VI. URL: http://w2.vatican.va/
content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/hf_pvi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html 

7 Cantoni, L., Di Blas, N. & Bolchini, D. (2003), «Comunicazione, qualita e usabilita», Apogeo, Milano, 
224 p.

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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вано ефективності втілених медіастратегій; ефективне і безперервне функціонуван-
ня головних католицьких медій від часу створення.

Католицька Церква налічує приблизно 1 млрд 254 мільйони вірян, що стано-
вить 17,7% від усього населення світу8. Католиків можна вважати соціальною гру-
пою в тому сенсі, що вони сприймають процеси та події відповідно до католицьких 
релігійних цінностей, моралі та моделей поведінки. Щоб спілкуватися поміж со-
бою і зі світом, така чисельна спільнота мусить мати і власну складну систему ЗСК. 
І було б щонайменше дивно, якщо б ця система функціонувала без доктринального 
підґрунтя, а що більше – без продуманої стратегії. Тільки в українському контексті 
2017 р. автор каталогізувала приблизно 400 сайтів, число яких, за приблизними під-
рахунками за два роки зросло щонайменше на 50 позицій. 

Аудиторія, на яку спрямована діяльність католицьких ЗСК (незалежно від того, 
в якій країні вони виходять), складається з: вірян Католицької Церкви та «двору неві-
руючих» – тих, хто позиціонує себе нехристиянином9. Стратегічні переваги тут вба-
чаємо як можливості комунікації в Католицькій Церкві, які мають тільки її віряни. 
Стратегічні цілі – окреслюють бажані результати, досягнення/недосягнення яких 
можна перевірити. Програми діяльності – невід’ємне доповнення загальної стратегії 
діяльності, в яких концепцію стратегії накладають на конкретні дії організації і на 
щоденну поведінку кожного її працівника зокрема10, у нашому випадку – вчення 
Католицької Церкви і його імперативи, які зобов’язують кожного, хто вважає себе 
приналежним до інституції.

Інституційні зв’язки можна визначити як «тип комунікації, що здійснює в орга-
нізованому порядку установа або її представники, і спрямовані на людей або групи 
соціальної сфери, в якій установа діє»11. Інституційні зв’язки мають на меті вста-
новити якісну комунікацію між установою та її аудиторією, допомагаючи досягти 
рівня громадської обізнаності, відповідно до її цілей або діяльності. Тому, як будь-
яка інша установа, Церква розвиває власну комунікацію12. У цьому сенсі інтернет і 
технології стали важливими інструментами. Відтак роль сайту в єпархіальній ко-
мунікації можна найперше пояснити презентаційно-інформаційним призначенням.

Інтернетизація, як нам вдалося дослідити, є закономірним переходом у нове 
середовище, яке, як і всі ЗСК, на думку Католицької Церкви, треба використовувати 
для євангелізації. Доказом цього є шість головних медіастратегій Католицької Цер-
кви в інтернеті, підтверджених послідовним вченням і синхронним творенням ка-

8 За даними L’Annuario Pontificio 2015 e l’«Annuarium Statisticum Ecclesiae» 2013, 16.04.2015.
9 «Двір невіруючих», або «Двір поган (язичників)» – дискусія поміж католиками і тими, хто на-

зиває себе невіруючими, яку організовує єрархія Ватикану. Ініціативу започаткував у 2009 р. 
Папа Бенедикт XVI, він заявив, що Церкві потрібно щось на кшталт «Двору поган», який 
був в Єрусалимському Храмі: найперший рівень наближення до Бога для тих, хто цікавиться 
Ним. Під час зустрічей кожен з учасників може висловитися, ділячись у такий спосіб своїм 
досвідом і поглядами. Один з етапів «Двору поган» був присвячений проблемам журналістської 
роботи, відбувся діалог поміж представниками католицьких і світських медій щодо таких 
питань: «Етика суспільства і етика комунікації», «Свобода і відповідальність в інформації: 
об’єктивність і правда», «Журналістика, культура і віра: Вірити і передати».

10 Fossatti, G. (1964), I cattolici e gli strumenti della comunicazione sociale, Roma, 493 p. 
11 Arasa, D., Cantoni, L., Ruis, L. (2010), Religious Internet Communication. Facts, Expirences Trends in 

the Catholic Church, Rome, 250 p.
12 Burda, A. (2006), «Komunikacja w Bogu wzorem komunikacji społecznej», Posłaniec, N 9, p. 36.
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толицьких медій. Відтак головні медіастратегії щодо усіх засобів комунікації стали 
стратегіями щодо усіх інтернет-ресурсів. Вони ґрунтуються на послідовному пози-
тивному ставленню Католицької Церкви до усіх, які можна поставити на служіння 
євангелізації:

1) активне створення католицьких сайтів та їхнє вдосконалення відповідно до 
вимог часу;

2) комунікація із світськими ЗСК;
3) медіаосвітня інтернет-діяльність в інтернеті щодо його викликів;
4) душпастирство працівників інтернет-ресурсів;
5) внутрішня комунікація поміж членами Католицької Церкви за допомогою 

інтернету;
6) комунікація з тими, хто не в Церкві.
Для католицької комунікації дуже важливі нові технології й засоби зв’язку, які 

уможливлюють широкий доступ до вчення Католицької Церкви. Тепер це відобра-
жається на появі та вдосконаленні католицьких медій в інтернеті, головною ідеєю 
створення яких знову ж таки стає прагнення реалізувати місію Католицької Церк-
ви13. Це вважаємо послідовним продовженням медіастратегій Католицької Церкви. 
Створення нових католицьких ЗСК має включати: розуміння медіастратегій Като-
лицької Церкви в інтернеті, головною з яких, на нашу думку, є: використовувати 
усі засоби для місії євангелізації; продуману концепцію для конкретного ресурсу, 
базовану на вивченні цільової аудиторії та її потреб; розуміння технологічних мож-
ливостей співпраці з прес-секретарями єпархій та організацій; формування профе-
сійного творчого колективу та його постійну духовно-освітню формацію; співпра-
цю з релігійними журналістами та редакціями світських медій; чітку католицьку 
ідентифікацію, діяльність в згоді з церковною єрархією та висвітлення інформації в 
повній згоді з вченням католицької Церкви.

Визначальною рисою католицького розуміння ЗСК є те, що жодні технологічні 
можливості не змінять сакрального виміру та канонічних особливостей функціону-
вання Католицької Церкви, тому інтернет-комунікація завжди буде тільки додатко-
вим і допоміжним «місцем» католицької духовності. Католицьке розуміння терміна 
«комунікація», окрім трактування, притаманного журналістикознавству, – обмін ін-
формацією та спілкування, містить значення «спільнота та спільність людей з Богом», 
а також, дослівно збережене донині в багатьох мовах, – «приймати Святе Причастя і 
здатність порозумітися». Відповідно до цього комунікація не один з видів діяльності 
Католицької Церкви, а сама суть її життя. Відтак центральне поняття комунікації 
Католицької Церкви – спілкування всередині Пресвятої Тройці – водночас поєднує у 
собі основи богослов’я та соціальної комунікації, визначено як таке, що якнайповні-
ше відображає те розуміння соціальної комунікації, яке в нього вкладає Католицька 
Церква як творець цього терміна.

Вчення Католицької Церкви визначає головним завданням католицької кому-
нікації – проповідування Доброї Новини, а взірцем Досконалого Комунікатора – 
Ісуса Христа. Всі засоби комунікації, підпорядковані цьому завданню, а серед них 
і католицькі, становлять комунікативну систему. Система католицьких медій має 
єрархічну будову, де першими за важливістю є офіційні ЗСК Апостольської Столиці 

13 «Idea», available at: http://boskatv.pl/idea.
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та Церков на місцях. Функціонування католицьких інтернет-медій впродовж своєї 
історії має виразні ознаки конвергенції у значенні зближення та взаємопроникнення. 

Висновки. Аналіз католицького вчення про комунікацію у поєднанні з теорією 
стратегічного планування засвідчив глибоке розуміння природи соціальної кому-
нікації та чітко сформульованої і постійно підтверджуваної стратегії Католицької 
Церкви щодо комунікації. Синхронність розвитку вчення і появи католицьких медій 
вважаємо підтвердженням послідовної реалізації медіастратегій, які зумовлював 
вибір та використання конкретних ЗСК в конкретних умовах, відповідно до особли-
востей комунікації Католицької Церкви та її вчення.

Постійно оновлювані технології не лише змінюють спосіб комунікації, але й 
викликають глибоку культурну трансформацію, в результаті якої не бути присутнім 
в інтернеті для покоління «цифрових мешканців» означає не існувати взагалі. Тому 
сучасні медіастратегії Католицької Церкви, впроваджені через найрізноманітніші 
форми комунікації в інтернеті, максимально наближені до щоденного досвіду її вір-
них. Звичні форми комунікації Католицької Церкви, переходячи в інтернет і при-
стосовуючись до особливостей цифрового середовища, зберігають свою сутність та 
призначення. Нові технології стають і засобом, і місцем, де залишаються незмінни-
ми віра і вчення Католицької Церкви і на яке органічно експлікуються нові можли-
вості. До того ж, католицькі сайти часто є не тільки місцем, де можна дізнатися про 
Католицьку Церкву, а й способом долучитися до спільноти католиків. 

Головною функцією усіх католицьких ЗСК варто вважати євангелізаційну (і її 
різновид – реєвангелізаційну), яка випливає з головної місії Католицької Церкви. 
Відповідно, усі інші функції мали б їй підпорядковуватися. А отже, головне завдан-
ня католицьких сайтів в інтернеті – привести людину до реальної участі у житті 
Католицької Церкви, вивести її духовність з цифрового поля, яке все ж може зали-
шатися допоміжним.

Виокремлені шість головних медіастратегій щодо ЗСК в інтернеті, що ґрунту-
ються на послідовному позитивному ставленню Католицької Церкви до усіх ЗСК, 
спрямовані на служіння євангелізації: активне створення католицьких сайтів та їхнє 
вдосконалення відповідно до вимог часу; комунікація із світськими ЗСК; медіаосвіт-
ня інтернет-діяльність в інтернеті щодо його викликів; душпастирство працівни-
ків інтернет-ресурсів; внутрішня комунікація поміж членами Католицької Церкви 
за посередництвом інтернету; комунікація з тими, хто не в Церкві. Медіастратегії, 
визначені у соціальному вченні Католицької Церкви, послідовно реалізовуються 
відповідно до появи теоретичних рекомендацій через створення чи поліпшення 
конкретного ЗСК. Особливості інтернетизації католицької комунікації сформовані 
відповідно до розпізнавання Католицькою Церквою «знаків часу», тобто явищ, які 
характеризують сучасну епоху. Отже, інтернетизація комунікації Католицької Цер-
кви є давнім прогностичним стратегічним рішенням щодо ЗСК в цілому, що повніше 
відкривається з появою технологій. 
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The investigation research is devoted to the analysis of the main media strategies of the 
Catholic Church on the Internet, according to with the integral doctrine of communication.

The basic principles of Catholic doctrine (encyclical, letters, teachings) of communication 
are presented сhronologically. They testify the Catholic Church’s good understanding of the 
nature of social communication, its tools and the existence of a clearly formulated and constantly 
confirmed strategy of further development of communication. Based on the consistent positive 
attitude outlook of the Catholic Church towards all means of comunication six major strategies 
for media on the Internet have been identified: active creation of Catholic sites and their 
improvement in accordance with the requirements of time; communication with secular media; 
media education on the Internet; pastoral work of Internet resource workers; communication 
among members of the Catholic Church through the Internet; communication with those who 
do not belong to the Church.

The practical application of mediastrategies defined in the social doctrine of the Catholic 
Church is substantiated. It is determined that media strategies are consistently implemented in 
accordance with the theoretical recommendations. There are clear signs of the internetisation 
of Catholic communication according to with the recognition of the «signs of time» by the 
Catholic Church, that is, the phenomena that characterize the modern era.
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У статті професора М. Г. Житарюка йдеться про поняття «медіація» і «медіати-
зація» в контексті підміни цих термінів, різночитань, різнотлумачень, а також про те, 
чи доцільно й доречно розширювати межі звичного і основного значення «медіації», чи 
можна трактувати її як міждисциплінарне поняття, про подолання наслідків «медіати-
зації»1 через «медіацію» тощо.

Ключові слова: мас-медіа, медіація, медіатизація, медіапростір України.

1. Постановка проблеми. Хоч поняття і явище медіації (посередництва з ме-
тою врегулювання суперечок і спорів) доволі нове для нашої країни, у світі воно вже 
оформлене в певну юридичну площину. Наприклад, ще 2 липня 2004 р. у Брюсселі 
ухвалено Європейський кодекс поведінки медіаторів (англ. European Code of Conduct 
for Mediators), який розробила група професійних медіаторів за підтримки Європей-
ської комісії. Цей Кодекс встановлює низку принципів, якими будь-який медіатор 
свідомо і добровільно керується в повсякденній практиці. Кодекс призначений для 
застосування в усіх видах медіації у цивільних та комерційних справах. Прихиль-
ність до положень кодексу не повинна суперечити національному законодавству або 
правилам, що встановлені в деяких професіях.

2017 року в Одесі засновано Українську академію медіації (УАМ), (http://
mediation.ua/)2, яка пропонує не тільки визначення медіації, напрямки роботи тощо, 
а й спеціалізований базовий навчальний курс «Медіація», який, за словами його 
розробників – УАМ, Німецької спілки адвокатів в Україні (DAV-Ukraine), Mediator 
GmbH, Німецької адвокатської академії (DAA – Deutsche Anwalt Akademie), – дає 
унікальну можливість здобути на території України кваліфікацію медіатора за євро-
пейськими стандартами, а також отримати додаткову спеціалізацію до основної про-
фесії в галузі альтернативного вирішення конфліктів і/або спорів (http://mediation.ua/
post/event/1128).

1 Далі в тексті ці терміни подаємо без лапок.
2 Не плутати абревіатуру з Університетом Адама Міцкевича в Познані, Польща.
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На цьому ж сайті зазначено, що з-поміж напрямів, за якими працює команда 
медіаторів, є: менеджмент конфлікту, консультування з питань трудового права, орі-
єнтоване на консенсус, бізнес-медіація, організаційні процеси в юридичних компа-
ніях та офісах, консультування ведення переговорів, супервізія, системний коучінг, 
медіаційне консультування, воркшопи з розвитку стратегій і команди, медіація на 
підприємстві і між підприємствами, ведення діалогу в громадській сфері.

Отож, медіація – це метод альтернативного до традиційного судочинства вирі-
шення конфліктів (спорів) за допомогою нейтральної сторони – такого собі посеред-
ника (або медіатора), який практично забезпечує та супроводжує процес медіації, в т. 
ч. і за допомогою застосування певних технік ведення переговорів, з метою пошуку 
та ухвалення прийнятного для сторін самостійного рішення.

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Цій темі вже був присвячений спеціальний випуск щорічного дайджеста елек-

тронного журналу «Медіакритика»3, зокрема, й наша розвідка «Медіація vs меді-
атизації та медіатизація vs медіації як проблема сучасного медіапростору Украї-
ни (підміна термінів, різночитання, різнотлумачення)»4, однак сьогодні окреслена 
проблема не менш актуальна, важлива і потребує додаткового обговорення не тіль-
ки у громадському й суспільному вимірах, а й повноцінного наукового диспуту 
в соціальних комунікаціях, правознавстві і міждисциплінарній сфері. Публікації 
Ганни Кохан («Чи потрібна медіація Україні?»)5, Вінфрі Шульца («Реконструкція 
медіатизації як аналітична концепція»)6, Руслана Дукіна («Медіатизація сучасного 
суспільства: вплив соціальних медіа»)7, Наталі Кірілової («Медіакультура: від мо-
дерну до постмодерну»)8, Вікторії Анохіної («Медіатизація як фактор трансформа-
ції соціальних просторів і метаморфози культурних традицій»)9, Лідії Землянової 
(«Медіатизація культури і компаративізм в сучасній комунікативістиці»10; Кому-
нікативістика і засоби інформації. Англо-російський тлумачний словник концеп-
цій і термінів»11; «Журналістика та комунікативістика. Концептуалізація медійних 

3 Житарюк, Мар’ян (2017), «Медіація vs медіатизації та медіатизація vs медіації як проблема 
су часного медіапростору України (підміна термінів, різночитання, різнотлумачення)», 
Медіакритика, Львів, вип. 24, c. 7-12. URL: http://www.mediakrytyka.info/wp-content/uploads/
mediakrytyka.info/2018/01/Media_Krytyka_24_2017.pdf

4 Там само. С. 7-12.
5 Кохан, Ганна (2014), «Чи потрібна медіація Україні?», Юридичний радник, №2 (74), Квіт. URL: 

https://qrgo.page.link/xYPNz (дата перегляду 20 жовтня 2019 р.).
6 Schulz, Winfried (2004), «Reconstructing mediatization as an analytical concept», European 

Journal of Communication, Vol. 19 (1), p. 87–101. URL: https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/0267323104040696

7 Дукин, Руслан (2016), «Медиатизация современного общества: влияние социальных медиа», 
Теория и практика общественного развития: Международный научный журнал, Краснодар, 
Вып. 2. URL: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/2/sociology/dukin.pdf

8 Кириллова, Н. Б. (2006), Медиакультура: от модерна к постмодерну, Москва, 448 с. URL: 
https://www.mediagram.ru/netcat_files/108/110/h_36ed771c85fce6799800140332e00866

9 Анохина, В. В. (2015), «Медиатизация как фактор трансформации социальных пространств и 
метаморфозы культурных традиций», Философия и социальные науки, Минск, БГУ, № 3, с. 13-18.

10 Землянова, Л. М. (2002), «Медиатизация культуры и компаративизм в современной коммуни-
кативистике», Вестник Московского университета. Сер. 10, Журналистика, № 5, с. 84.

11 Землянова, Л. М. (2004), Коммуникативистика и средства информации. Англо-русский толко-
вый словарь концепций и терминов, Москва, Изд-во Моск. ун-та, 416 с.
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https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0267323104040696
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0267323104040696
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2016/2/sociology/dukin.pdf
https://www.mediagram.ru/netcat_files/108/110/h_36ed771c85fce6799800140332e00866
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процесів в сучасній зарубіжній науці»)12 та інші становлять певну базу і формують 
орієнтири, але не ставлять крапку і не вичерпують проблему у вимірі соціальних 
комунікацій та інформації. На жаль, станом на сьогодні більшість робіт виконано 
не в Україні, а у країні-агресорі, тому нам потрібно якнайшвидше виправляти си-
туацію.

3. Методологічна основа дослідження. У статті взято за основу методи науко-
вого аналізу й синтезу (вивчення визначень, явищ медіації та медіатизації як різних 
понять), а також історичних аналогій та узагальнень (зокрема, на основі опрацю-
вання відповідної літератури, зроблено припущення про циклічність комунікацій та 
висновок про конвергентність мас-медіа)13.

4. Виклад основного матеріалу дослідження.
Фахівці УАМ акцентують на тому, що медіація спрямована на те, щоб кон-

фіденційно й за межами судової зали, на основі порозуміння, допомогти сторо-
нам конфлікту знайти таке рішення, яке відповідатиме їхнім інтересам. Водночас 
сторони під керівництвом медіатора є активними учасниками процесу медіації та 
сумлінно працюють над розв’язанням конфлікту і переходом до порозуміння. Базу-
ючись на принципах добровільності, конфіденційності, нейтральності, відповідаль-
ності, взаємоповаги й рівноправності сторін, відкритості у процесі досягнення ре-
зультату, медіатор, на відміну від адвоката або психолога чи консультанта, не може 
бути заангажований кимось із учасників процесу, він мусить бути нейтральним, і, 
навіть володіючи таємною чи конфіденційною інформацією, не має права свідчити 
у суді на користь однієї із сторін. Медіатор прагне досягнути чіткої (-ких) угод (-и) 
між учасниками конфлікту. Водночас, намагаючись забезпечити чітку структуру 
процесу медіації, контролюючи її, медіатор безпосередньо не впливає на результат 
медіації.

У статті «Чи потрібна медіація в Україні?»14 кандидат юридичних наук, до-
цент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропе-
тровського гуманітарного університету, приватний нотаріус Ганна Кохан, вважає, 
що медіація – як «…вміння домовлятися стає прерогативою не тільки дипломатів 
й політиків, а й юристів, бізнесменів та майже всіх соціальних верств населення. 
Нехай кожен для себе особисто відповість на запитання: «Чи є важливим вміння 
домовлятися?», «Чи краще поганий мир, аніж добра війна?», «Які переваги у тому, 
що конфлікт можна вирішити мирним шляхом?» Саме для розв’язання подібних пи-
тань й існує медіація, причому на будь-якому рівні конфлікту, на будь-якій його 
стадії. Якщо поступово рухатись у бік можливості вирішити справу з результатом, 
вигідним для обох сторін, — чи не є це саме такий спосіб, який потрібно повсюдно 
впровадити в наше українське суспільство?» Звісно, ці думки важливі й цікаві, за-
галом правильні, але не у всьому. Скажімо, теза про поганий мир як альтернативу 
війні, адже поганий мир зазвичай є підґрунтям для початку справжньої війни (взяти 
б останні відомі факти в контексті «Російська Федерація – Грузія», «РФ – Україна» 

12 Землянова, Л. М. (2012), Журналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных 
процессов в современной зарубежной науке, Москва, МедиаМир, 187 с.

13 Житарюк, М. Г. (2008), Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моно-
граф,. Львів, Простір-М, 416 с. URL: http://tmk-ti-vdpu.at.ua/_ld/0/30_monograf_a5_cd.pdf

14 Кохан, Ганна (2014), «Чи потрібна медіація Україні?», Юридичний радник, №2 (74), Квіт.

http://tmk-ti-vdpu.at.ua/_ld/0/30_monograf_a5_cd.pdf
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тощо), політика умиротворення додає агресорові нових сил, нахабства і зухвальства 
(Гітлер, Сталін, Путін).

Сьогодні немає дефіциту визначень і медіатизації, до осмислення якої так 
чи інакше долучилися М. Маклюен,·Е. Тофлер, Г. Інніс,·Дж. Фіске,·Генрі Дженкінс, 
Д. Мак-Квейл, Нейл Постман, Л. Землянова, М. де Флер і багато інших вчених у 
різних країнах. У цілому можна погодитися і з «Вікіпедією», зокрема в тому, що 
медіатизацію (англ. Mediatization) треба розуміти як інтенсифіковане поширення 
й отримання опосередкованої інформації15, що, за своїми обсягами, роллю і проце-
суальними способами, призводить іноді до непрогнозованих, іноді й некерованих 
трансформацій людського досвіду, насамперед молодого покоління, через схиль-
ність до медійної і технологічної залежності. Технократи трактують медіатизацію 
як підпроцес інформатизації, який відповідає за створення й розповсюдження «но-
вітніх систем колективного й особистого зв я̓зку, що забезпечує доступ будь-якого 
індивіда до всіх джерел інформації, до всіх рівнів особового, міжособового і групо-
вого спілкування»16.

Ще в 70-ті роки ХХ ст. американські соціологи Д. Елтгейд та Р. Снов запро-
понували проаналізувати соціальні інститути, видозмінені за допомогою медіа17. У 
процесі обґрунтування ці вчені запроваджують новий термін – «медіалогіка», за 
допомогою якої з я̓вляється певний канал сприйняття, що допомагав інтерпретувати 
різноманітні соціальні процеси. Звісно, що це розуміння стало одним із ключових в 
теорії медіатизації в період її зародження. Однак у подальшому переважив інший 
погляд, який базувався на виявленні й осмисленні значення та важливості медіа в 
суспільних відносинах. Чи не найліпше його сформулював німецький соціолог і до-
слідник комунікації В. Шульц18. Чотири процеси трансформації соціальної комуні-
кації, які він визначив, доволі точно «працюють» досі. Це, по-перше, розширення, 
по-друге, заміщення, по-третє, об є̓днання, по-четверте, пристосування. Кожен із 
цих етапів-процесів комунікації відповідає за певні дії, наділений низкою характе-
ристик, параметрів і функцій. Сьогодні, наприклад, з допомогою цифрових техноло-
гій, соціальних мереж тощо можна налагодити і підтримати контакт з потрібною 
людиною, незалежно від місць перебування адресанта і адресата (має місце вихід 
за межі часово-просторових меж комунікації). А як назвати інтернет-банкінг? Хіба 
тут не має місце заміщення офлайн онлайном? А інтеграція медіа за допомогою різ-
них видів діяльності, скажімо, за допомогою соціальних медіа, коли людина здатна 
практично водночас спілкуватися в соціальних мережах та одержувати рекламні, 
розважальні й інформаційні повідомлення, – це процес об̓ єднання. Дотримання пев-
них правил і норм, цінностей та форм, ухвалення у зв я̓зку з цим різноманітних ко-
дексів тощо – реалізація процесу пристосування. Важливо зауважити, що В. Шульц 
описував власні принципи, виходячи з аналізу соціальної комунікації на прикладі 

15 Вікіпедія (2019), «Медіатизація медійна», доступно за адресою: https://qrgo.page.link/mbG47 
(дата перегляду 20 жовтня 2019 р.).

16 Кимстач, В. Н. (2008), «Концепция информационного общества: Культурологический аспект», 
Наука и образование: VII Междунар. науч. конф. Белово, с. 386-390.

17 Altheide, D. L., Snow, R. P. (1979), Media logic. Beverly Hills, Sage, 256 pp.
18 Schulz, Winfried (2004), «Reconstructing mediatization as an analytical concept», European Journal 

of Communication, Vol. 19 (1), p. 87–101.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%86%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://qrgo.page.link/mbG47
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Schulz%2C+Winfried
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компʼютерних технологій і мереж. Життя суттєво розширило межі соціокомуніку-
вання, надало йому рис глобального і масового комунікатора. 

Молодий і перспективний дослідник медіатизації Руслан Дукін з Мордовії, 
який у травні 2017 р. захистив кандидатську дисертацію «Інститут соціальних медіа 
в регіональному просторі комунікативних практик»19, ще як аспірант намагався сис-
тематизувати головні теоретичні підходи у вивченні медіатизації, довести вплив со-
ціальних медіа на суспільні процеси: «…кожен новий етап розвитку медіа серйозно 
видозмінив суспільство, трансформуючи різноманітні соціальні інститути й утвер-
джуючи соціальні тренди»20; «Останній етап розвитку медіа, пов я̓заний з цифрови-
ми технологіями, взагалі сформував суспільство нового типу – т. зв. медіатизоване 
суспільство»21, в якому, на думку професора В. П. Коломійця, має місце нав я̓зування 
«медійної логіки»22.

Різноманітні блоги, мікроблоги, сайти, форуми, соціальні мережі, ігри та чис-
ленні інтернет-ресурси – це неповний перелік соціальних медіа. Свого часу у своїй 
докторській монографії23 я описував циклічність руху комунікацій у вигляді порів-
няльних характеристик видів ЗМК учора і сьогодні (с. 5724, рис. 2.3.4), 

19 Дукин, Р. А. (2017), Институт социальных медиа в региональном пространстве коммуни-
кационных практик, Автореф. диссертация ... кандидата Социологических наук: 22.00.04: 
ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н. П. Огарёва, 193 с.

20 Дукин, Руслан (2016), «Медиатизация современного общества: влияние социальных медиа», 
Теория и практика общественного развития: Международный научный журнал, Краснодар, 
Вып. 2.

21 Там само.
22 Коломиец, В. П. (2014), Медиасоциология: теория и практика, Москва, 328 с.
23 Житарюк, М. Г. (2008), Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моно-

граф,. Львів, Простір-М, 416 с.
24 У форматі PDF зміщення на одну сторінку: http://tmk-ti-vdpu.at.ua/_ld/0/30_monograf_a5_cd.pdf

http://tmk-ti-vdpu.at.ua/_ld/0/30_monograf_a5_cd.pdf


61
Житарюк М.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 48

та ґенези видів комунікації (с. 5925, рис. 2.3.5). 

Сьогодні ці процеси – злиття різних видів ЗМІ – прийнято називати конверген-
цією видів мас-медіа, а журналістів, які в таких ЗМІ працюють, – універсальними 
журналістами. Як би ці явища не трактувати, суть полягає в тому, що індивідуальне, 
на рівні первинної усної комунікації, завдяки соціальним медіа, революції медіа- 
технологій, може стати глобальним… Згадаймо, криваві події побиття студентів на 
Майдані Незалежності в ніч на 1 грудня 2013 р., зняті на мобільні телефони, план-
шети, непрофесійні камери, викладені в соціальні мережі, поширені через офіційні 
ЗМІ, підняли на ноги пів Києва і пів України, викликали резонанс у цілому світі. Цей 
приклад, як і інші сторінки Революції Гідності (масакра під Кабінетом Міністрів на 
вулиці Грушевського, штурм і знищення вогнем Будинку профспілок, розстріл Ге-
роїв на Інститутській), очевидно, одна з найяскравіших ілюстрацій «медіатизації». 
Однак є й інші – у вигляді ток-шоу, політичних програм за участі т. зв. експертів, 
ролі яких незмінно, з дня у день, з року в рік, то на одному телерадіомайданчику, то 
на іншому, виконують ті самі особи-депутати або їхні радники-політтехнологи.

Нескінченні розмови на медіа-майданчиках упродовж років і десятиліть ви-
ключно у форматі політичного дискурсу, що, нагадаю, передбачає лише майбутній 
контекст, який обіцяє щось добре, те, що сучасники не мають сенсу і логічних під-
став чи аргументів заперечувати, нав я̓зували і продовжують нав я̓зувати українсько-
му суспільству політичний психоз, політичні невралгії, політичний параноїдальний 

25 Житарюк, М. Г. (2008), Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моно-
граф,. Львів, Простір-М, 416 с.
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синдром і політичну шизофренію. Це – зворотний бік медіатизації суспільства, а 
фактично – реалізація політизації медіа з найгіршими наслідками, коли в напівго-
лодних і незабезпечених сім я̓х, між сусідами чи колегами на роботі розмови відбу-
валися не про пошук роботи, поліпшення доброту, відпочинок, мистецтво, спорт, а 
домінували політичні дискусії про те, хто ліпший: «помаранчеві» чи «біло-голубі», 
«западенці» чи «східняки», «Юля» чи «Віктор», «Віктор чи Вітя», ЄС чи СНД та ін. 
Тотальне нав я̓зування аудиторії з боку політиків і політиканів своїх проблем і по-
глядів призвело до того, що велика частина респондентів прийняла чужі проблеми 
як свої і продовжує існувати під впливом масового політико-медійного психозу.

5. Результати і перспективи подальших досліджень.
Як можна цьому протистояти, як можна оздоровити ситуацію? Що можуть і що 

повинні зробити журналісти, ведучі, представники цілого медіа-цеху?
Радикальними діями, такою собі медіатизацією навпаки, у вигляді «холодного 

душу» для представників влади, політиків та політиканів, мас-медіа все ще здатні 
не тільки поліпшити, а й виправити ситуацію. Як? Скажімо, оголосити якийсь кон-
кретний день, наприклад, п я̓тницю, коли в ефірі демонструють найбільшу кількість 
телешоу й політичних програм, днем без політики в мас-медіа. Нехай би це була 
компенсація за надмір політичних текстів і контекстів! І так повторювати щотижня, 
декілька місяців поспіль, півроку. Це стимулювало б політиків змінюватися. Не до-
помагає? Оголосити тижневик без політики. Я розумію, що такі поради, можливо, не 
найкраще рішення, але сидіти склавши руки далі теж не можна!

Інший шлях – подолання наслідків медіатизації через медіацію. Колишня оде-
ситка, нині білоруський філософ, доцент кафедри філософії та методології науки 
Білоруського державного університету Вікторія Анохіна намагається осягнути ме-
діацію у глобальному контексті, так би мовити піти від конкретного до загального. 
У своїй статті «Медіатизація як фактор трансформації соціальних просторів і мета-
морфози культурних традицій», опираючись на праці відомої дослідниці теорії ко-
мунікацій Наталі Кірілової («Медіа – це не просто засіб передачі інформації, це ціле 
середовище, в якому відбувається виготовлення, естетизація і трансляція культур-
них кодів»26), учена робить припущення, що в сучасному суспільстві медіа можна 
трактувати як будь-які організації, що створюють продукцію масового споживання, 
значимість якої визначають не споживчою, а символічною цінністю27. Тому, на дум-
ку В. Анохіної, сьогодні медіа вже не стільки є засобами інформування населення, 
скільки потужною зброєю ціннісно-символічного впливу на масову свідомість, що 
здатна долати семіотичний простір культури. В. Анохіна акцентує й на ролі медіа у 
формуванні і трансформації масової свідомості, на ґенезі цього явища в контексті 
міждисциплінарності – від першої половини ХХ ст. і досі – та тематичності викликів 
та проблем. Наприклад: 

• вплив нових комунікаційних технологій на процес формування світосприйнят-
тя суб є̓ктів культури, що призвело до зміни світосприйняття і людської пове-
дінки (Г. Мак-Люен); 

26 Кириллова, Н. Б. (2006), Медиакультура: от модерна к постмодерну, Москва, 448 с.
27 Анохина, В. В. (2015), «Медиатизация как фактор трансформации социальных пространств и 

метаморфозы культурных традиций», Философия и социальные науки, Минск, БГУ, № 3, с. 13-18.
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• значення пропаганди, з одного боку, як освітньо-ціннісної категорії, а з іншо-
го, – як інструмента формування політичної лояльності населення (Е. Бернейс); 

• трансформація інформації в сучасній культурі та зміна структури індивідуаль-
ної і колективної свідомості через вплив різноманітних каналів масової кому-
нікації (А. Моль);

• формування громадської думки та створення стійких стереотипів у сприйнятті 
дійсності (В. Ліпман); 

• вплив ЗМІ на соціальну поведінку і соціалізацію індивідів, роль «лідерів гро-
мадської думки» у поширенні та інтерпретуванні повідомлень (П. Лазарс-
фельд);

• функції мас-медіа в сучасному суспільстві та соціальні й політичні ефекти ма-
сової комунікації (Дж. Клеппер, Ґ. Лассвел);

• маніпулювання масовою свідомістю, інформаційний імперіалізм (Т. Рошак, 
Г. Шіллер)…
6. Висновок.
Чи не найвпливовішою у конструюванні досліджень з вивчення медійних прак-

тик, проблем та їхніх наслідків вважають тезу Ю. Габермаса про т. зв. «колонізацію 
життєвого простору». Унаслідок цього з я̓вляються нові дослідження медіа – і як 
специфічного механізму трансформації соціокультурної дійсності (про це йшлося, 
зокрема, у монографії «Соціокультурна модель журналістики…»), і як гібридності 
традиційних медіа. Тут поняття медіації можна тлумачити і як «вияв трансформа-
ційної функції ЗМІ, які під час збирання, оброблення («фільтрування») й передачі 
інформаційних даних про факти реальності здатні їх змінювати (або спотворюва-
ти), надаючи їм медіаційні значення (mediated meanings), що з я̓вляються в умовах 
фабрикування уявних (вигаданих) образів (подій). Дослідники, які критикують такі 
процеси, з метою підкреслення значущості їхнього впливу на суспільну свідомість 
та буття, на долі культури, вдаються до терміну… «медіатизація»28.

Конвергентність медіа впливає і на конвергенцію символів, знаків, культурних 
кодів у сприйнятті і трактуванні дійсності. Логічно, що миттєвість обміну інфор-
мації (мережеві компʼютерні мультимедіа, що реалізуються на основі конверген-
ції цифрового телебачення, інтернету та інших новітніх технологій) дала підстави 
стверджувати, що сучасні комунікаційні технології призводять до анігіляції (руй-
нування) простору (З. Бауман, А. Турен, М. Фрідман та ін.), породжуючи феномен 
«кінця географії» (Річард О’Браєн, 1992)29. 

У подальшому можна буде підтвердити або спростувати окреслені маркери, але 
сьогодні треба сказати: медіація і медіатизація – поняття не тотожні, адже перше 
підкреслює посередницьку роль медіатора з метою примирення, а інше – нав я̓зує 
волю медіатора широкій аудиторії, незважаючи на засоби. Водночас, за певних об-
ставин, медіацію можна використовувати як інструмент медіатизації. Але для цього 
треба підвищувати культуру масової комунікації загалом.

28 Землянова, Л. М. (2002), «Медиатизация культуры и компаративизм в современной коммуни-
кативистике», Вестник Московского университета. Сер. 10, Журналистика, № 5, с. 83-97.

29 O’Brien, Richard (1992), Global Financial Integration: The End of Geography. London, Council on 
Foreign Relations Press (for the Royal Institute of International), 120 pp.
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In his article professor M. Zhytaryuk deals with notions of “mediation” and “mediatization” 
in the context of these terms substitution, differences, interpretations, as well as whether is 
it reasonable and to the point to extend the bounds of the usual and fundamental meaning 
of “mediation”, whether is it possible to interpret it as an interdisciplinary concept and about 
overcoming the effects of “mediatization” through “mediation”, etc.

Bearing in mind that it is considered to be perhaps the most influential in the construction 
of the media practices study and problems researches and their implications the Y. Habermas’s 
thesis about the so-called “colonization of the living space”. Which stimulated new media 
studies – both about as a specific mechanism of transformation of social and cultural reality (it 
was discussed in particular in the monograph “Social and cultural model of journalism...”), and 
as a hybridity of traditional media. It can be further to confirm or to refute described markers 
(regarding to mediation as a “manifestation of the transformation function of the media”, 
(L. Zemlyanova), annihilation (destruction) of space (Z. Bauman, A. Turen, M. Friedman, etc.), 
and the raising of the “end of geography” phenomenon (P O’Brien).

Thus, mediation and mediatization are not identical concepts, however the former 
emphasizes the intermediary role of the mediator for the purpose of reconciliation, and the 
latter implies the mediator’s will to a wide audience, regardless of the means. At the same 
time, in some circumstances, mediation can be used as a mediatization tool. But to do this, it is 
necessary to improve a culture of mass communication in general.

Key words: mass media, mediation, mediatization, media space of Ukraine.
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В умовах інформаційних війн та посилення процесів дезінформації є потреба у 
проведенні ревізії специфіки використання наявних інструментів журналістики для по-
відомлення про явища соціальної дійсності. Публічні події є показовим об є̓ктом для 
цього завдання, оскільки їхні ініціатори конструюють публічне висловлювання, щоб 
привернути увагу публіки та медіа. У статті представлено аналіз специфіки медіарепре-
зентації публічних подій соціальної тематики на прикладі розвитку дискурсу фестива-
лю правозахисної тематики «ІнклюзіОН» в локальних та національних медіа.

Ключові слова: публічні події, медіа репрезентації, масова комунікація, журналіст-
ські стандарти.

1. Актуальність теми. У сучасній Україні в контексті розвитку інформаційного 
суспільства публічні події привертають увагу до себе не просто як факт соціальної 
дійсності або стратегічний інструмент масової комунікації, а й як спосіб взаємодії 
суб є̓ктів публічної комунікації, який має медійну інтерпретацію. Розвиток індиві-
дуалізованих технологій та соцмереж призводить до того, що публіка стає не тільки 
свідком, а й ініціатором публічних подій, які стають джерелом інформації про со-
ціальну тематику для ЗМІ. Урізноманітнення агентів медіадіяльності в Україні та 
підсилення їхнього впливу через активність у публічному просторі, що зумовлене 
не тільки глобальними факторами, а також має історичне та політичне підґрунтя, – 
це тенденція, яка ускладнює роботу журналістів і збільшує частку відповідальності 
у доборі інформації. Треба зазначити, що журналісти часто займають пасивну пози-
цію у пошуку інформації і чекають на спеціальні запрошення.

Важливою проблемою сучасної журналістики є те, що сьогодні журналісти пе-
ребувають у потрійній залежності: від тих, хто замовляє медіа-контент (політики, 
власники медіа, організатори комунікаційних кампаній), від усталених фреймів та 
інструментів подання та сприймання інформації, та від активності публіки як тих 
споживачів, що готові до публічного висловлювання. 

За влучним висловлюванням канадського медіадослідника Денніса Мак-Квей-
ла, «складається враження, що дослідники, розуміючи, що з розвитком цифрових 
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медіа, масова комунікація вже ніколи не буде односторонньою, що вона, в принципі, 
за своєю природою є асиметричною та нелінійною, все ще намагаються вимірюва-
ти її ефекти згідно з аксіомами класичної медіатеорії, ба більше, з аксіомами ідеа-
лістичних концепцій вивчення об є̓ктів культури»1. В умовах інформаційних війн 
та посилення процесів дезінформації є потреба ревізувати специфіку використан-
ня наявних інструментів журналістики для удосконалення їх та розробки сучасних 
підходів до висвітлення об є̓ктів дійсності й інтерпретації кореляцій взаємодії між 
агентами медіа, влади та громадянського суспільства. 

Метою цього дослідження є визначення специфіки репрезентації публічних по-
дій соціальної тематики в медіа на прикладі локального фестивалю правозахисної 
тематики «ІнклюзіОН». 

2. Теоретичне підґрунтя. Український дослідник медіа Георгій Почепцов, ана-
лізуючи специфіку сучасного медіапростору крізь призму концепції інформаційних 
війн, зазначає, що «вхід у чужий інформаційний простір може відбуватися через такі 
варіанти комунікації: а) подію, б) повідомлення, в) подію + повідомлення, г) подію, 
яка дорівнює повідомленню (як у випадку тероризму, коли сама подія сильніша за 
будь-яке повідомлення про неї)»2. Хоча цей процес дослідник розглядає в контек-
сті концепції інформаційних війн, у ситуації повсякденного спілкування проблема 
«входу у чужий простір» є не менш актуальною, зокрема для голосів дискриміно-
ваних груп, які не мають доступу до медіаресурсів більшості. У вищенаведеній тезі 
вчений протиставляє подію та повідомлення, під першим розуміє факт дійсності, а 
під другим – висловлення щодо цього факту дійсності в медіареальності. Публічна 
подія є творчим продуктом, який провокує створення нових творчих продуктів – 
медійних інтерпретацій. У випадку із публічними подіями ми маємо справу із скон-
струйованою дійсністю, оскільки публічна подія сама по собі є сконструйованим 
повідомленням, яке має форму публічного висловлювання, а повідомлення про неї 
у ЗМІ є висловлюванням про це висловлювання. Так чи так, в ситуації із публічною 
подією йдеться про моделювання подієвої дійсності як висловлювання в публічно-
му просторі, яка має справити враження унікальної, що приверне увагу публіки та 
медіа.

Так, публічні події у своїй суті для медіа є псевдоподіями. Термін «псевдопо-
дія» запровадив в обіг американський дослідник Деніел Бурстін, описуючи рекламні 
презентації, які були спеціально організовані для привернення уваги журналістів до 
об є̓кту реклами3. Аналізуючи феномен фабрики виробництва новин, британський 
медіадослідник Нік Дейвіс вказує на шкоду такого явища, як «прес-релізм», який 
є синдромом надто високої довіри ЗМІ до джерел, які видають прес-реліз та демо-
тивують журналістів у роботі із справжніми джерелами у розслідуванні мотивів та 
подій4. І якщо мас-медіа втрачають зв’язок із справжніми джерелами інформації, які 
не є у швидкому доступі, а перевірка інформації потребує часу для з я̓сування дета-
лей, поза межами уваги залишаються такі явища та процеси, які є визначальними 
для розуміння динаміки змін у соціальній дійсності. 
1 Мак-Квейл, Д. (2010), «Теорія масової комунікації». Літопис, Львів, с. 84-86.
2 Почепцов, Г. (2017), «Від покемонів до гібридних війн : нові комунікативні технології ХХІ 

століття», Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», Київ, с. 233.
3 Boorstin, D. J.(1992), “The Image : A Guide to Pseudo-Events in America”, Vintage, New York, p. 10.
4 Дейвіс, Н. (2011), «Новини пласкої Землі», Темпора, Київ, с. 223-228.



69
Зіненко О.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 48

3. Методологічна основа дослідження. Публічні події є показовим об є̓ктом 
для пошуків рішень у розв я̓занні цього питання. Розшифровуючи, як українські ЗМІ 
повідомляють про культуру, Зіненко О. Д. в статті «Декодування культурних фре-
ймів: як журналісти повідомляють про публічні події» зазначає, що є «два рівні, 
на яких журналісти оперують фактами культурної реальності: рівень репрезентації 
публічної події на основі власних знань, порядку денного або існуючих культурних 
рамок, та рівень репрезентації публічної події, заснований на спостереженні реакції 
публіки в контексті ситуації тут і зараз»5. На це розуміння ми будемо спиратися у 
дослідженні. Для декодування значень результатів діяльності агентів комунікацій-
ного поля ми використовуємо онтологічний аналіз, а також методи дескриптивного, 
структурно-семантичного та компаративного аналізу. Спостереження проводилось 
у період з 2016 по 2019 рік в рамках експерименту із відкриття медіадискурсу висвіт-
лення прав людини в локальних та національних медіа за допомогою організованої 
публічної події фестивалю «ІнклюзіОН». Авторка статті входить до команди органі-
заторів фестивалю протягом зазначеного періоду, тож має доступ до матеріалів тво-
рення цієї події, та постійно бере участь у рефлексії щодо досягнутих результатів.

4. Виклад основного матеріалу дослідження. Фестиваль «ІнклюзіОН» реа-
лізується на замовлення ХОФ «Громадська Альтернатива», місія якої – поширення 
інформації та розвиток культури прав людини. До 2016 року фестиваль не мав попе-
редньої історії. Місце дії фестивлю визначено широко – це місто Харків. Провідною 
темою фестивалю стала тема інклюзії, яка корелює із видами діяльності, місією та 
завданнями діяльності вищеозначеної громадської організації: права людини, не-
дискримінація. Метою проету було поширення інформації про поняття інклюзії, як 
включення у суспільство людей з так званих вразливих груп, як зазначено у Конвен-
ції ООН з прав осіб з інвалідністю, яку Україна ратифікувала у 2009 році, а також 
відкриття ініціатив, діяльність яких відповідає розумінню концепції інклюзії6. Тема 
інклюзії, яку мали на меті представити громадськості ініціатори, не була «розкру-
ченою» в медіа на той час, її порушували у 2016 році, а слова «інклюзія», «інклю-
зивність» широкий загал сприймав як неологізм. Важливою умовою, яку поставили 
ініціатори перед розробниками заходів, була участь людей з інвалідністю не тільки 
як спостерігачів, а й як активних учасників та ініціаторів певних дій в рамках пу-
блічної події. Основними цільовими аудиторіями проекту були визначені: 1) люди з 
інвалідністю та сімейна аудиторія, 2) представники влади, 3) громадські активісти 
та організації, культурні діячі. Додатковою цільовою аудиторією були журналісти. 

Перший фестиваль відбувався з 23 по 30 вересня 2016 року. Ключове повідом-
лення: «ІнклюзіОН: Вмикай свою уважність до людей». Заходами фестивалю були: 
прес-конференція, круглий стіл, лекції у вишах, тематичний майданчик інклюзив-
них ініціатив для дітей «Архіпростір» в рамках фестивалю «Наукові пікніки» та 
квест для молоді. Події фестивалю було висвітлено у 4 матеріалах національних та 
у 14 матеріалах локальних ЗМІ. Найбільше зацікавилися в медіа дискусією в рамках 

5 Zinenko, O. (2019), “Decoding Cultural Frames: How Ukrainian Mass Media Report about Cultural 
Public Events”, Intercultural Communication, № 1(6), p. 215-227.

6 Верховна Рада України (2016), «Конвенція про права осіб з інвалідністю». URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (останній перегляд 07 грудня 2019). Про це ж: UN (2007), «Con-
vention  on the rights of persons with  disabilities». URL: https://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/
Ch_IV_15.pdf (accessed 07 December 2019)
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круглого столу, яка стосувалася проблем інклюзії та була спеціально змодельованою 
зустріччю представників трьох сторін: громадськості (представників спільнот лю-
дей з інвалідністю), влади (департаменти соцзахисту міської та обласної адміністра-
ції) та медіа. Ця зустріч показала наявність комунікаційного розриву в спілкуванні 
отримувачів та надавачів послуг соцслужб. Під час обговорення з’ясувалося, що 
представників організацій людей з інвалідністю не було запрошено на наради щодо 
вдосконалення цих послуг7. Дискусія викликала резонанс в медіа, журналісти поча-
ли ініціювати перевірки доступності публічного простору для людей з інвалідністю 
в Харкові, знімали сюжети за їхньої участі. Але спеціально журналісти не занурю-
вались в тему, не шукали додаткової інформації, вони здебільшого рапортували про 
те, що бачили або копіювали інформацію, яку надавали організатори в прес-релізах. 
Це є свідоцтвом формального підходу до журналістської роботи, що призводить до 
створення інформаційного шуму і нівелювання теми, тож дуже прикро, що такі ре-
портажі з’являються у виданнях з довгою історією, які вважаються професійними.

Другий фестиваль відбувався 11-16 вересня 2017 року, і цього разу організато-
ри обрали інший фокус, поширюючи тезу, що подолання бар є̓рів в інклюзивному 
спілкуванні має бути частиною культури спілкування. Ключове повідомлення фес-
тивалю 2017 року було: «ІнклюзіОН: Вмикай культуру». Організатори зробили став-
ку на лідерів думок і на ініціативи, які відкриті для всіх, вирішили сфокусуватися 
на формуванні відношення до теми інклюзії як частини культури та залучити нову 
аудиторію: представників бюджетних установ та активістів, які працюють у сфері 
культури. Перед запуском фестивалю організатори, за підтримки моніторингової 
служби «Соціолоджист», провели моніторинг-опитування з метою з’ясувати, чи від-
відують люди взагалі заклади культури, які та що їх приваблює або відштовхує у 
цих закладах, і презентували його на початку фестивалю8. Всього було залучено до 
опитування 536 респондентів. Вибірка була не репрезентативною і мала на меті під-
твердити гіпотезу експертів, що для людей важливі комфортні умови відвідування 
культурних закладів. Організатори проаналізували отримані результати і дійшли 
висновків, що варто запропонувати музеям рішення, які б допомогли відвідувачам 
отримувати від культпоходів більше задоволення та радості. Почати вирішили із ін-
формаційного та технологічного підсилення: зібрати кошти на проведення нормаль-
ного Інтернету, встановити потужні WiFi роутери в музеях, підготувати аудіогіди, 
підсилити інформування. Вищеозначені факти: дані моніторингу та намір проводи-
ти краудфандінгову кампанію стали інфоприводами для ЗМІ. 

Третій фестиваль «ІнклюзіОН» тривав з 12 по 19 вересня 2018 року. Метою 
його була презентація інклюзивного інструменту, а саме: аудіогідів в Харківському 
художньому музеї та залучення нових аудиторій з тезою про широке розуміння ін-
клюзії. Організатори запропонували нове поле для громадської рефлексії: інклюзія в 
туризмі. Новим партнером фестивалю стає департамент культури і туризму ХОДА. 
Результатом, окрім запуску аудіогідів, стає відкриття інклюзивного туристичного 
маршруту. На фестивалі 2018 Харківський художній музей став провідною лока-
7 Охович, С. (2016), «Доступність має бути для людей, а не «для галочки» – фестиваль Інклюзіон у 

Харкові». URL: https://www.prostir.ua/?news=dostupnist-maje-buty-dlya-lyudej-a-ne-dlya-halochky-
festyval-inklyuzion-u-harkovi (останній перегляд 07 грудня 2019).

8 Sociologist. (2017), «Музеї Харкова і харківської області». Звіт за результатами соціологічного 
дослідження, Харків.
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цією фестивалю, в якій презентували аудіогіди, а дійовими особами стали люди з 
порушенням зору, які тестували аудіогіди і ділилися враженнями від споглядання 
арт-об’єктів за їхньої допомоги. Презентація аудіогідів стала сенсацією фестивалю. 
Саме про те, що картини можуть тепер побачити люди з вадами зору, публікують ма-
теріали не просто національні канали, а й національна інформаційна агенція «Укрін-
форм»9. Деякі зсуви у висвітленні подій стають помітними: в більшості публікацій 
опис процесу користування аудіогідами є цілком самостійним, журналісти ставлять 
оригінальні питання та беруть інтервʼю не тільки в організаторів. Однак, треба за-
значити, що здебільшого під час перших трьох фестивалів журналісти не відіграва-
ли роль суб є̓ктів творчої діяльності, вони йшли за інформацією, яку їм надали орга-
нізатори фестивалю, не доповнюючи її, не заглиблюючись, не розвивали тему. Тож 
одним із завдань інформаційної кампанії четвертого фестивалю «ІнклюзіОН» у 2019 
році було інформування про інклюзію як про широке поняття, яке стосується ство-
рення універсальних публічних просторів взаємодії, в яких є можливості спілкуван-
ня з розумінням бар є̓рів та повагою до людини і розмаїттям її потреб. Він мав слоган: 
«ІнклюзіОН 2019: дозвілля дозволене». У четвертому фестивалі були запропоновані 
три тези для обговорення: інноваційна, просвітницька та тема дозвілля; було поін-
формовано про 21 культурний захід за участі людей з інвалідністю у ролі не тільки 
відвідувачів, а й кураторів, представлено 9 аудіогідів для трьох музеїв: Харківського 
художнього музея, Пархомівського художнього музею та Національного літератур-
но-меморіального музею Г. С. Сковороди. Безумовно, презентація нових аудіогідів 
спричинила резонанс у ЗМІ. Але, коли план заходів фестивалю надіслали у ЗМІ, 
журналісти та редакції активніше реагували на флешмоб з жестової мови. Флешмоб 
сконструювали організатори за усіма принципами створення новини. Перше: учас-
никами були люди, які розмовляють жестовою мовою – це вже гарна «картинка», як 
кажуть медійники. Друге: у флешмобі погодились взяти участь польські експерти, 
один з яких є нечуючою людиною і теж розмоволяє жестовою мовою. Третє: мо-
дератор флешмобу Олександр Мурашко, студент педагогічного університету, який 
є слабочуючою людиною, запропонував заспівати пісню популярного харківського 
співака Олександра Кварти. Четверте: самого співака також запросили на флешмоб, 
і він прийшов. Тож з 12 критеріїв Йохана Гальтунґа та Марі Руж, на які посилають-
ся автори підручника «Новинна грамотність»10, в цій події маємо принаймні п я̓ть: 
помітність, однозначність, подив, варіація, зв я̓зок з елітними особами. Але це ще не 
все: організатори підстрахувались тим, що нагадали в прес-анонсі, що саме в ці дні 
відзначають Всесвітній день глухих (29 вересня, а флешмоб відбувався 25 вересня). 
Розрахунки були правильними, і сюжети про флешмоб вийшли на 15 телеканалах, 
в тому числі – на 7 національних11. Один із сюжетів мав також типовий для інтер-

9 Укрінформ (2018), «ІнклюзіОН: у Харкові представили аудіогіди, розраховані на незрячих», 
14 вересня. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2538429-inkluzion-u-harkovi-predstavili-
audiogidi-rozrahovani-na-nezracih.html (останній перегляд 07 грудня 2019)

10 Дуцик, Д., Тарадай, Д. (2017), «Новинна грамотність. Онлайн-курс». Detector. Media. Відеотека. 
URL: https://video.detector.media/special-projects/novynna-gramotnist-i22 (останній перегляд 
07 грудня 2019).

11 Укрінформ (2019), «Почути не можна побачити: у Харкові провели флешмоб до Міжнародного 
дня нечуючих», 25 вересня. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2787421-pocuti-ne-
mozna-pobaciti-u-harkovi-proveli-flesmob-do-miznarodnogo-dna-gluhih.html

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2538429-inkluzion-u-harkovi-predstavili-audiogidi-rozrahovani-na-nezracih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2538429-inkluzion-u-harkovi-predstavili-audiogidi-rozrahovani-na-nezracih.html
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нет-сенсації коментар: «зворушливе відео»12. Треба зазначити, що цього року серед 
журналістських матеріалів було більше унікальних, в них знаходимо більше інтер-
претацій, міркувань на тему інклюзії, ніж передруків та повторень. 

5. Результати і перспективи подальшого обговорення. Аналізуючи історію 
фестивалю, якому вже чотири роки, можна сказати, що «ІнклюзіОН» пройшов шлях 
в медіа від скандалу із негативним обговоренням недосконалих рішень місцевої вла-
ди на підтримку інклюзії до позитивної сенсації як прикладу реалізації можливо-
стей взаємодії громади, спільнот людей з інвалідністю та культурних інституцій. 
Цей експеримент має потенціал розробки інструментів діалогу журналістів та гро-
мадськості через спільну рефлексію щодо пошуку вирішення соціально важливих 
проблем. Таким чином, публічні події стають не тільки можливістю громадськості 
висловити свою думку, а й джерелом інформації для ЗМІ щодо заявленої тематики. 
Досвід показує, що в роботі із складною темою, якою є тема інклюзії, може бути 
плідною для ЗМІ співпраця з експертними групами громадськості стосовно обробки 
інформації, надання важливих тез, які допомагають розібратися в матеріалі. Варто 
зазначити, що важливу роль відіграє підготовка організаторів до події і надання не 
тільки текстових матеріалів, а й створення умов для журналістської творчості. Хоча 
це не означає, що журналісти мають сліпо слідувати наданій інформації і обмежува-
ти поле своєї творчої діяльності, оскільки конструювання публічної події залежить 
від ініціаторів. Саме цей кейс показує, що специфіка репрезентацій теми інклюзії 
спирається на усталені стереотипи висвітлення подій. 

6. Висновок. Створення комфортних умов для отримання інформації може лег-
ко стати пасткою для журналістів, оскільки ініціатори публічних подій не завжди 
пропонують висловлювання, релевантні до проблем соціальної дійсності. Тож важ-
ливим для журналістів в ситуації урізноманітнення агентів медіадіяльності є пере-
вірка не тільки фактів, а й джерел інформації. 
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In the face of information wars and increased processes of misinformation, researchers 
are standing in front of the need to revise the specificity of using existing tools of journalism 
work to report on social phenomena. Main objectives of the is the specifics of the representation 
of public events in the media. In the analysis, the author draws on the concept of responsible 
journalism by Dennis McQuail, appeals to the concept of information wars by Georgy 
Pocheptsov, examines the phenomenon of public events in the context of the requirements of 
journalistic ethics and professional standards of the industry.

In the article, the findings of a four-year experiment to monitor the development of human 
rights discourse in local and national media as a reaction to the events of the 2016-2019 Inclusive 
Festival presented. The case of «InclusiON» shows that journalists submit information based 
on commonly accepted techniques. This gives the organizers the opportunity to manage a 
journalist’s creative reflection and to prepare information for them in advance. This example 
shows that public events are not only an opportunity for the public to express their opinion but 
also a source of information for the media on the stated topic. 

The author concluded that collaboration with the public in the processing of information, 
providing important theses that help to understand the material can be fruitful for the media. 
Although this does not mean that journalists should blindly follow the information provided and 
limit the scope of their creative activity since the construction of the public event expression 
depends on the initiators.

Key words: public events, media representations, mass communication, journalistic 
standards.
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Схарактеризовано сутність, особливості, функції, норми моралі та аморальності. 
Окреслено важливість моральної свідомості у журналістській творчості. Проаналізова-
но матеріали Ґарета Джонса, Малкольма Маґґеріджа і Уолтера Дюранті. Наголошено, 
що творчість журналіста за будь-яких умов має бути правдивою, чесною, ґрунтуватися 
на засадах моралі.

Ключові слова: мораль, аморальність, журналістська творчість, Голодомор 1932–
1933 років в Україні, правда.

Постановка проблеми. Засоби масової інформації потужно впливають на фор-
мування індивідуальної і громадської думки. Особливо зросла моральна відпові-
дальність журналістів за свою працю в нинішніх умовах гібридної війни Російської 
Федерації проти України. Тому особливо актуальним є питання вивчення історич-
ного досвіду журналістської творчості в контексті морального та аморального під-
ходу до висвітлення реальних подій, фактів, явищ. Адже «журналістська праця – це 
не просто вміння вправно написати замітку чи статтю, хоча ці ази ремесла треба 
засвоїти, а своєрідний спосіб сприйняття світу, спосіб бачення реальності, спосіб 
мислення і світовідчуття, спосіб існування й усвідомлення себе у неспокійному жит-
ті»1, – наголошував професор В. Й. Здоровега.

З найдавніших часів філософи привертають увагу до таких понять, як добро і 
зло – важливих аспектів моральності й аморальності. Моральні засади поведінки, 
творчості журналіста є своєрідним каталізатором його світогляду. Моральна свідо-
мість журналістів у полі зору багатьох дослідників. Важливість цієї проблеми заго-

1 Здоровега, В. Й (2004). Теорія і методика журналістської творчості… С. 10.
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стрилась в умовах російсько-української війни. Адже журналіст має бути совісним, 
чесним і перед собою, і перед суспільством, бути носієм справедливості. «Жодні 
благі наміри не виправдовують брехні і підтасування фактів. Журналіст не повинен 
надавати перевагу жодним ідеологічним, політичним, економічним, релігійним чи 
іншим поглядам. У своїй діяльності він не повинен залежати ні від кого, крім своєї 
аудиторії та власного сумління, адже його обов’язок – всебічне інформування гро-
мадськості про реальні події та явища»2, – слушно мовиться у підручнику «Журна-
лістська етика». 

Однак були журналісти, які неправдиво інформували людство про драматичні, 
трагічні події в Україні, зокрема Голодомор у 1932–1933 роках. Та й нині є чима-
ло прикладів аморальної поведінки журналістів, яка стосується висвітлення росій-
сько-української війни чи президентських і парламентських виборів в Україні 2019 
року. Тому проблема особистої і суспільної моральної відповідальності за свою твор-
чу працю надзвичайно актуальна.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти моральності й амо-
ральності у журналістській творчості розглядали у своїх працях О. Бочковський 
і С. Сірополко3, Т. Братченко4, В. Владимиров5, З. Дмитровський6, М.Житарюк7, 
В. Лизан чук8, І. Михайлин9, О. Сербенська і В. Бабенко10 та інші. Професор В. Й. Здо-
ровега зазначав, що «професіоналізм журналіста, виходячи із самої природи ЗМІ – 
стража суспільної моралі, – органічно охоплює не тільки фахову компетентність, 
а й високі людські якості. Дещо перефразовуючи слова відомого американського 
журналіста і редактора Джозефа Пулітцера, можна зазначити, що від підлабузниць-
ко-корисливого ставлення до бізнесу і влади журналістику можуть врятувати най-
вищі ідеали прискіпливого, болісного відчуття справедливості, глибокого знання 
проблем, з якими стикаєшся, і чесного сприйняття моральної відповідальності за те, 
що пишеш»11.

Аналізуючи світову пресу про Голодомор в Україні (1932–1933 рр.), доцент 
А.М.Яценко наголосив, що у журналістиці дуже важливим є суб’єктивний, особис-
тісний підхід щодо оцінки факту, події і явища, злиття, гармонія політичного і про-
фесійного, розумового і морального моментів12.

Мета статті. Окреслити сутність, структуру моралі як головного підґрунтя, 
духовного осердя у журналістській творчості та проаналізувати причини амораль-
ності окремих журналістів стосовно висвітлення у ЗМІ важливих суспільно-полі-
тичних, соціально-економічних фактів, подій, явищ.

2 Іванов, В. Ф., Сердюк, В. Є. (2007). Журналістська етика… с. 8.
3 Бочковський, О., Сірополко, С., (1993). Українська журналістика на тлі доби…
4 Братченко, Т. (2014). За брехню журналістам платять…
5 Владимиров, В. М. (2003). Журналістика, особа, суспільство…
6 Дмитровський, З. (2008). Телевізійна журналістика…
7 Житарюк, М. (2008). Соціокультурна модель журналістики…
8 Лизанчук, В. В. (2015). Психологія мас-медіа…
9 Михайлин, І. Л. (2011). Основи журналістики…
10 Сербенська, О. А., Бабенко В. В. (2007). Основи телетворчості…
11 Здоровега, В. Й. (2004). Теорія і методика журналістської творчості… С. 8
12 Голодомор 1932-1933 років в Україні (2012)… С. 259.
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Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовано такі ме-
тоди дослідження: історико-теоретичний метод – для вивчення і осмислення літера-
тури про морально-духовні цінності, професійну майстерність журналістів; комп-
лексно-аналітичний метод – для осмислення та оцінки інформаційно-змістового та 
емоційно-тематичного наповнення журналістських матеріалів; порівняльно-логіч-
ний метод дав можливість зіставити журналістські публікації Гарета Джонса, Мал-
кольма Маґґеріджа і Уолтера Дюранті. Ґрунтуючись на концептуально-системному 
методі, з’ясовано морально-професійні засади творчості журналістів. Для розкриття 
теми також скористалися описовим та методом узагальнення. 

Виклад основного матеріалу. У «Словнику іншомовних слів» зазначено, що 
мораль як одна з форм суспільної та особистісної свідомості є системою поглядів, 
уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей13. Мораль виконує такі 
функції: регулятивну, комунікативну, пізнавальну, виховну, орієнтуючу. Нормами 
моральної свідомості є доброчесність, совість, правда, милосердя, доброзичливість, 
справедливість, миролюбність, рівноправність, свободолюбність, глибока віра у 
людський ідеал – людське щастя14. Аморальність – свідоме зневажання моральних 
норм і цінностей. Аморальним особам часто властивий цинізм15.

Моральна свідомість є найважливішим компонентом журналістської творчос-
ті. У цьому переконуємося, коли ознайомлюємося, аналізуємо і зіставляємо зміст 
журналістських матеріалів про Голодомор в Україні 1932–1933 років Ґарета Джон-
са, Малкольма Маґґеріджа і Уолтера Дюранті. Адже «осмислення такої трагедії, як 
Голодомор має не лише інтелектуальне, але й моральне і виховне значення. Ми не 
повинні боятися казати правду про злочини проти українців; ми маємо на весь світ 
заявляти про унікальність Голодомору, та і про історичне призначення українсько-
го народу»16, – наголошено у навчальному посібнику «Голодомор 1932–1933 років в 
Україні».

На думку дослідника Андрія Куліша, про перебіг Голодомору написано понад 
10 тисяч статей, свідчень, документів, монографій, різножанрових творів, у яких все-
бічно обґрунтовано, що ця трагедія була заздалегідь спланованою антиукраїнською 
акцією, голодом-етноцидом. Джеймс Мейс, проаналізувавши ситуацію, дійшов вис-
новку, що «ворогом номер один для Сталіна та його оточення був не лише укра-
їнський селянин чи український інтелігент, ворогом була Україна як така. Проти 
неї Сталін у 1932-33 рр. вів неоголошену війну…»17. Але кореспондент газети «Нью-
Йорк Таймс» Уолтер Дюранті у своїх матеріалах з Москви постійно наголошував, що 
ніякого голоду в Україні немає і не буде, то вигадки нечесних людей, які не люблять 
комуністичних провідників. «Дюранті чітко розумів, що потрібно читачеві, а прав-
дивість зображуваних фактів його не обходила, – наголошує Олександра Кльосова. – 
Виняткове лицемірство дало пристосуванцю змогу отримати все: інтерв’ю із самим 
Йосипом Віссаріоновичем, Пулітцерівську премію за серію статей про Радянський 
Союз, закордонні поїздки, популярність і на додачу фешенебельну квартиру в Мо-

13 Словник іншомовних слів (1977)… С. 448.
14 http:/osvita.ua/vnz/reports/culture/30432/
15 www.rozum.org.ua/index.php?a=term&d=22&t=363
16 Голодомор 1932–1933 років в Україні… С. 7.
17 Мейс, Дж. (2005). «Ваші мертві вибрали мене»… С. 48.

http:/osvita.ua/vnz/reports/culture/30432/
http://www.rozum.org.ua/index.php?a=term&d=22&t=363
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скві. Дюранті вважався найвідомішим іноземним репортером свого часу, навколо 
якого оберталося все зарубіжне світське життя радянської столиці»18.

У роки Голодомору в Україні також був англійський журналіст Малкольм Ма-
ґґерідж, він бачив вимираючі села і про це писав у газетах «Manchester Guardian» і 
«Morning Post». У випуску «Morning Post» від 6 червня 1933 р. можна прочитати, що 
«села, спустошені більшовиками, були невимовно жахливі тому, що їхньому спусто-
шенню не видно було кінця. Виглядало, ніби якась зараза прийшла на віки вічні в 
села. Виглядало, ніби життя селян було вирване з корінням, а самі вони лише духи, 
що відвідували місце, де вони колись були щасливі»19.

В інтерв’ю Богданові Нагайлу 1 березня 1983 р. М. Маґґерідж сказав, що Дюран-
ті був маститим лиходієм. «Це був дуже допитливий чоловік з однією ногою. Він був 
англієць ірландського походження. Я можу його бачити лише як своєрідну режимну 
маріонетку, і мені просто тяжко уявити собі його в якійсь іншій ролі. Те, що він писав 
про голод і становище в Україні, було фантастично фальшиве. Не може бути наймен-
шого сумніву в тому, що влада могла ним маніпулювати і що він бажав залишатися 
в Радянському Союзі. Його коханкою була росіянка, як у багато інших кореспон-
дентів. Це був один із шляхів, якими закордонні кореспонденти піддавалися владі. 
Дюранті був фактично на ласці радянської влади і врешті-решт писав те, що їм було 
потрібно. Видається, що «New York Times» був цим дуже задоволений»20. За «об’єк-
тивність» та «безсторонні» статті з Радянського Союзу Уолтера Дюранті відзначено 
Пулітцерівською премією, а в СРСР нагороджено орденом Леніна.

У мемуарах «Хроніки втраченого часу» М. Маґґерідж називає У. Дюранті «со-
ціопатом без жодної часточки професійної честі або людської порядності». На його 
думку, справжні причини, чому У. Дюранті приховував правду про Голодомор і 
допомагав керівництву СРСР дезінформувати, обманювати світову громадськість, 
полягали в тому, що він любив Сталіна, захоплювався його жорстокістю. Отже, не 
лише гроші були мотивом його брехні, не лише честолюбство (бажання зробити ди-
пломатичну кар’єру), але й відсутність моральних засад, цинізм, і, як можна зрозу-
міти на підставі мемуарів М. Маґґеріджа, комплекс особистої меншовартості…»21.

У навчальному посібнику «Голодомор 1932–1933 років в Україні» зазначено, 
що М. Маґґерідж йшов до правди нелегко. Велика депресія у 30-ті роки виклика-
ла у нього певне захоплення СРСР як альтернативою капіталістичній системі. Тому 
М. Маґґерідж дуже хотів побачити демократичний соціалізм. Але як «екскурсант» 
не приєднався до хору тих інтелектуалів, які захоплювалися Сталіним і Радянським 
Союзом. Він був чесним і об’єктивним журналістом і, побачивши жорстоку і жахли-
ву правду, переконавшись у наївності і неістинності своїх уявлень про Радянський 
Союз, «друкував матеріали про Голодомор в Україні в «Manchester Guardian» раніше 
за Джонса, лише з однією поправкою – анонімно»22.

Правду про злочин убивства голодом мільйонів людей в Україні у 1932–1933 
роках доносив світові своїми публікаціями британський журналіст Ґарет Джонс. 
Він вільно володів німецькою, французькою та російською мовами. Був радником 
18 Кльосова, О. (2019). Ґарет Джонс наодинці з великою брехнею…
19 Маґґерідж, М. (2018). Найгірший голод я бачив, безсумнівно, в Україні… С. 45.
20 Маґґерідж, М. (2018). Найгірший голод я бачив… С. 45.
21 Голодомор 1932–1933 років в Україні… С. 259–260.
22 Кльосова, О. (2019). Ґарет Джонс наодинці з великою брехнею...
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прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Ллойда Джорджа, писав статті до «The 
Western Mail», «The Times», «Manchester Guardian», «Berliner Tageblatt». Він тричі 
побував у Радянському Союзі.

Маргарет Сіріол Коллі – 84-річна племінниця Ґарета Джонса в інтерв’ю Дми-
трові Дроздовському розповіла про свого далекого і дуже близького водночас ро-
дича, про свій духовний зв’язок з Україною (бабуся пані Сіріол три роки прожила 
в Юзівці (тепер Донецьк). Вона займалася репетиторством онуків валлійця Джона 
Юза. Саме це спонукало Ґарета Джонса відвідати країну, в якій довелося жити його 
матері. Тому під час першої поїздки до СРСР він відвідав Юзівку. Йому тоді було 25 
років, а вже призначили радником з міжнародних питань прем’єр-міністра Девіда 
Ллойда Джорджа. Але Ґарет Джонс не довго був у Юзівці. У листі з Берліна він пи-
сав про розпачливу ситуацію в Україні: «Зима збирається бути одним із найбільших 
лих, а також голод. Уряд тут – найжорстокіший з усіх можливих у світі. Селяни 
ненавидять комуністів. Тисячі й тисячі найкращих чоловіків було заслано в Сибір 
і на безлюдний острів Соловки…Тож однією з причин, які змусили мене полишити 
Юзівку, було те, що з усього, що там було, я міг їсти лише шматок хліба – і це все, 
що я мав їсти протягом семи годин. Багато людей занадто слабкі, щоб працювати»23.

Джеймс Мейс писав, що репортажі Ґарета Джонса вважали настільки чесними, 
що їх публікувала лондонська «Times» за підписом «Нотатки спостерігача». «Зро-
бивши репутацію своєю послідовністю у спробах чесно докопатися до суті, у 1932 р. 
він написав правду про ситуацію з продовольством, про людей, які запитували: «Чи 
буде ще коли-небудь у нас суп?»24.

Під час другої поїздки в Україну Ґарет Джонс разом з Джеком Хейнцом відві-
дали нову дамбу на Дніпрі. Під час розмови один із селян сказав їм так: «Комуністи 
вислали всіх кулаків геть звідси». А один чолов’яга в кепі на голові підійшов до них і 
сказав: «Ми голодуємо. Подивіться, що вони нам дали – нічого! Як ми можемо жити 
з нічим? Але ми нічого не можемо їм сказати, бо інакше вони вишлють нас. Ми всі 
дуже страждаєм». Одразу після повернення з СРСР Ґарет написав до родини: «Голод 
практично скрізь. І мільйони вмирають від нього. Я бродив кілька днів Україною, 
і там не було хліба, у дітей боліли животи, всі коні та корови повиздихали, й люди 
також вмирали з голоду. Терор набув нечуваних масштабів»25.

Востаннє (втретє) Ґарет Джонс побував в СРСР у 1933 р. Він порушив заборо-
ну ОДПУ на в’їзд іноземним журналістам до охопленої голодом України. У берез-
ні купив квиток на потяг як приватна особа, що не заборонялося. Маргарет Сіріол 
Кол лі розповіла Д. Дроздовському: «Вийшовши з потягу в Україні, Ґарет пройшовся 
разом із селянами залізничними коліями, розмовляючи про довколишню ситуацію. 
Він усе занотовував у маленькі щоденники, які наразі я маю, також він занотовував 
усе, що бачив. Селяни розповідали йому ті самі історії: «Немає хліба. Ми вже не їли 
хліба більше п’яти місяців. Багато людей помирає. В першому селі вже не лишилось 
картоплі». Всі вони казали: «Худоба помирає. Ми прогодували цілий світ, але зараз 
нам самим немає чого їсти. Як нам вижити, коли в нас немає коней? Як нам працю-
вати, коли ми голодні й слабкі? В одному селі весь хліб закінчився два місяці тому, 

23 Дроздовський, Д. (2008). Ґарет Джонс повертається в Україну…
24 Мейс, Дж. (2003). Повість про двох журналістів…
25 Кльосова, О. (2019). Ґарет Джонс наодинці з великою брехнею…
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картоплі також немає, тож залишається їсти лише… корінці». Одна жінка сказала: 
«Ми чекаємо смерті». «На Півдні 20% населення померло від голоду, – сказав Ґарету 
один молодий робочий. – А в деяких районах померло 50%. Вони знищують нас. 
Падіння худоби просто катастрофічне. В нас було 200 одиниць скотини. А лиши-
лось шість коней і зовсім трохи корів». «Черги страшні, в них по 7000 осіб. Стають 
зранку, о третій-четвертій годині, щоби отримати шмат хліба наступного ранку о 7. 
Дуже холодно. Багато людей померло від холоду». Городяни також не мали хліба. 
Полишаючи Харків, Ґарет побачив бездомних хлопчаків, які помирали від тифу. Це 
його шокувало»26.

Полишивши Радянський Союз, Ґ. Джонс 29 березня 1933 р. скликав у Берліні 
прес-конференцію, на якій публічно заявив про катастрофічний голод в Україні, над-
рукував низку статей у британських, американських і німецьких газетах. Розголос, 
якого набули публікації Ґ. Джонса, викликав у радянського керівництва обурення, 
проти журналіста було розгорнуто цілу інформаційну війну. Особливо лютував лау-
реат Пулітцерівської премії Уолтер Дюранті, якому 1929 році Сталін дав ексклюзив-
не інтерв’ю. Він написав кілька замовних статей, у яких заперечував факти голодних 
смертей. «31 березня 1933 р. «New York Times» надрукувала на 13 сторінці статтю, 
яку можна було б вивчати на факультетах журналістики як приклад майстерного 
лавірування між правдою і брехнею»27. За визначенням М. Маґґеріджа, У. Дюранті 
«найбільший брехун серед журналістів».

Доносячи світові правду про влаштований комуністичним режимом Голодомор 
в Україні, Ґарет Джонс виявив моральну свідомість, мужність, доброчесність, спра-
ведливість, совість, милосердя.

Але, на жаль, історія часто буває жорстокою до тих, хто наважується постати 
проти її цинічних сторінок, проти брутальності, тоталітаризму. 12 серпня 1935 р. Ґа-
рета Джонса за нез’ясованих обставин під час подорожі було вбито в Монголії. «Най-
вірогідніше, його ліквідувало НКВС за особистим наказом Сталіна. Всіма оббреха-
ний і зраджений журналіст-правдолюб не дожив одного дня до свого 30-річчя…»28.

Впродовж останніх років постать Ґарета Джонса стає дедалі популярнішою. 
Польська режисерка Агнєшка Голланд зняла про валлійського журналіста фільм 
«Містер Джонс», який після прем’єрного показу на Берлінському кінофестивалі 
отримав схвальні відгуки у ЗМІ. Інститут журналістики Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка заснував почесну відзнаку «Медаль Ґарета 
Джонса», яка започаткована для гідного вшанування та нагородження журналіс-
тів, видавців, науковців, меценатів за вагомий внесок у дослідження Голодоморів в 
Україні, високу професійну майстерність, сприяння відновлення історичної правди 
про трагічні сторінки минулого українців. Згідно з рішенням Вченої ради Інсти-
туту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
17 вересня 2019 р. першими лауреатами відзнаки стали: Л. О. Івшина – головна ре-
дакторка газети «День», ініціаторка і авторка громадських заходів, публікацій та 
видань про Голодомор в Україні; В. І. Марочко – доктор історичних наук, професор, 
головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, головний 

26 Дроздовський, Д. (2008). Ґарет Джонс повертається в Україну…
27 Мейс, Дж. (2003). Повість про двох журналістів…
28 Кльосова, О. (2019). Ґарет Джонс наодинці з великою брехнею…
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науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду, голова Асоціації дослідників Голодоморів в Україні, автор до-
слідження «Енциклопедія Голодомору»; М. В. Прихода – кандидатка філологічних 
наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики 
КНУ імені Тараса Шевченка, ініціаторка і керівниця видавничого проєкту «Журна-
ліст Ґарет Джонс»; В. І. Сергійчук – журналіст, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії світового українства КНУ імені Тараса Шевченка, автор 
численних наукових досліджень і публікацій, присвячених Голодоморам в Україні. 

«Для того, щоби ми рухалися вперед, щоб Україна мала майбутнє, українці по-
винні знати правду про своє минуле. Лише правда дає можливість зрозуміти, хто 
ми, звідки, самоусвідомити себе. І цю правду дати українцям значною мірою мо-
жуть саме журналісти, – переконаний завідувач кафедри соціальних комунікацій 
Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Юрій Бондар. – Місія жур-
наліста – доносити цю правду до своїх читачів, глядачів, слухачів. Це, власне, і є 
журналістські стандарти. Таким журналістом був Ґарет Джонс, британець валлій-
ського походження, який у 1930-ті роки розповів світові правду про те, що відбува-
лося в Україні, коли тут усе замовчувалося. Тому відзнака з гаслом «Правда і Честь» 
має ім’я Ґарета Джонса. На наш погляд, саме таким критеріям відповідає діяльність 
найкращих науковців, дослідників тих трагічних сторінок історії, і цим критеріям 
відповідає діяльність журналістів газети «День», які своїми публікаціями так само 
стверджують українство і українську національну ідею»29.

Висновки. Аналіз творчості Ґарета Джонса, Малкольма Маґґеріджа і Уолтера 
Дюранті про Голодомор в Україні у 1932 – 1933 роках дає підставу стверджувати, що 
моральна свідомість керується певною системою норм, оцінок і принципів у журна-
лістській життєдіяльності, які пов’язані з моральними відносинами у суспільстві. 
Свідченням важливості цієї проблеми у нинішній період російсько-української вій-
ни є те, щоби журналістська діяльність ґрунтувалась на засадах правди про україн-
ське минуле, сучасне і моральне, життєствердне прогнозування майбутнього. Жур-
налістська творчість за будь-яких умов має бути чесною, залишатися у силовому 
полі національних, загальнолюдських вартостей і гуманістичних ідеалів, сприяти 
формуванню людини як цілісної, морально-духовної, порядної, всебічно розвиненої 
особистості.
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MORALITY AND IMMORALITY IN JOURNALISTIC WORK  
(AT THE EXAMPLE OF GARETH JONES, MALCOLM MUGGERIDGE  

AND WALTER DURANTY)
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The author characterized the essence, features, functions, norms of morality and 
immorality. Morality is one of the forms of social and personal consciousness. Morality does 
not exist beyond consciousness. Moral consciousness is consciousness, which is guided by a 
certain system of moral norms, evaluations and principles in human life. Moral consciousness 
is divided into individual and social.

Morality performs the following functions: regulatory, communicative, cognitive, 
educational and orienting. The norms of moral consciousness are integrity, conscience, truth, 
justice, honesty, brotherhood, peacefulness, hard work, freedom of love, deep faith in the human 
ideal – happiness. Immorality – a conscious disregard for moral norms and values. Immoral 
persons often are cynical. Journalist materials by the New York Times correspondent Walter 
Duranty were full of false and cynism. He constantly stressed that famine in Ukraine does not 
exist that these are inventions of dishonest people who does not like communists. During the 
Holodomor in Ukraine, English journalist Malcolm Muggeridge also visited Ukraine. He saw 
dying villages and wrote about it in the newspapers «The Manchester Guardian» and «Morning 
Post». The truth about the crime of starvation of millions of people in Ukraine in 1932-1933 
also wrote the British journalist Gareth Jones. His publications caused anger at the leadership of 
the USSR. Against him was launched information war. Especially raged Pulitzer Prize winner 
Walter Duranty. He denied the facts of death from hunger, accused Jones of falsifying. Actually, 
by the definition of Muggeridge the greatest liar among journalists was Walter Duranty.

Key words: moral, moral consciousness, immorality, Holodomor, journalistic creativity, 
good and evil, truth.
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ПОЛЬСЬКА ШКОЛА ЛІТЕРАТУРИ ФАКТУ:  
ГЕРОЇ РЕПОРТАЖІВ ЯК ДЗЕРКАЛО ДІЙСНОСТІ
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У статті проаналізовано ключову особливість польської школи літератури факту, а 
саме журналістську роботу із героями матеріалів, які є основою репортерського тексту. 
Досліджено методологію та характерні для польського репортажу особливості добору 
героїв. Розглянуто специфіку комунікативних стратегій польських репортерів, репор-
терські прийоми. Для кращого розуміння наведено приклади із репортерських текстів.

Ключові слова: нова журналістика, польська література факту, комунікативна стра-
тегія, метод «live-in».

Постановка проблеми. Літературна журналістика, або ж «нова журналісти-
ка», зародилась у США у 60-ті роки ХХ століття, за часів індустріальних, соціаль-
но-політичних змін, швидко стала популярною серед читачів, набула нових форм та 
різновидів і поширилась за межі країни. Однією з найпопулярніших шкіл літератур-
ного журналізму вважається польська школа «літератури факту», яка розвивалася 
окремо від англо-американської. Згідно з польським «Словником літературних жан-
рів», репортаж – це «жанр на межі» публіцистики, наукової літератури та художньої 
літератури. Сформований у другій половині дев’ятнадцятого століття, якому при-
таманний динамічний розвиток преси. На цей період припали роботи з історичним 
описом подій, очевидцем яких був і сам автор»1.

Польська школа художнього репортажу за часи свого існування викристалізу-
вала свої унікальні жанрові особливості, серед яких найзнаковішою є робота з геро-
ями репортажів.

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

1 Bernacki, V., Pawlus, M., «Słownik gatunków literackich, Park», 1999, p. 611.
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Виклад основного матеріалу дослідження.
Однією із ключових особливостей цієї школи є те, що репортери завдяки жан-

ру літературного репортажу розповідали звичайні людські історії, ілюстрували 
справжнє, щоденне, життя. «Ми показували реалії життя, як люди живуть, працю-
ють, як їх лікують, в яких умовах вони їздять на роботу. Ці деталі, передані гарною 
мовою й укладені у відповідну форму, змушували читача робити висновки»2.

Репортери знаходили унікальних, ілюстративних та метафоричних героїв, чия 
історія була віддзеркаленням часу, проблеми, ситуації. Важливо заакцентувати, що 
польські репортери показували об’єктивну реальність, засновану на фактах. Тому 
герої у польському репортажі відіграють роль прототипів, у житті яких відобра-
жається дійсність. Вони краще пояснюють читачеві картину ситуації, дають змогу 
відчути спорідненість, близькість ситуації. «Герой – це найсвятіше для репортера, 
журналіста. Він віддає своє життя в твої руки і ти відповідаєш за це життя. Ти навіть 
маєш більше думати про нього, аніж він сам»3.

Герої польського репортажу. Польський літературний репортаж робить істо-
рію людини (людей) основним ядром тексту. Про це говорить відомий польський 
репортер Вітольд Шабловський: «Для мене в центрі репортажу завжди люди. А по-
дії – це ж не якісь абстракції, що висять в повітрі, їх теж творять люди. За подіями 
завжди стоять люди, їхні емоції, відвага, ідеї, принципи»4.

Героєм репортажу може стати будь-яка людина, у життєвій ситуації якої по-
дія, явище, тенденція, відображається найглибше, найяскравіше. Найчастіше жур-
налісти полюбляють обирати героєм звичайних людей з незвичайними історіями, 
щоб репортаж був близьким читачеві. Журналіст має знайти саме тих, ексклюзивних 
героїв, які, безсумнівно, відіграють у репортажі одну із найважливіших ролей. Це 
мають бути реальні рельєфні документальні герої, які «говорять» у тексті своїми 
голосами, а не «голосом» автора, зі своїми звичками, вадами, характерами, із влуч-
ною деталізацією. Адже «немає такої сфери (соціум, наука, економіка, політика), яку 
неможливо розкрити через ті чи інші долі, особистості, персонажі», – підтверджує 
медіадослідниця Вікторія Бабенко5.

Здебільшого герої прикріплені до тематики, проблематики, спеціалізації репор-
тера, що дає змогу репортеру детально дослідити конкретну тему, яка його цікавить. 
Польські репортери зосереджуються на конкретних проблемах чи регіонах, часто 
стаючи визнаними експертами: Войцех Яґельский – щодо Африки, Павел Смолен-
ський – щодо Ізраїлю та Палестини, Маріуш Щиґел – щодо Чехії. Яцек Гуго-Бадер та 
Кристина Курчаб-Редліх – Росії, Войцех Тохман – щодо близького Сходу та воєнних 
конфліктів, як і зрештою Павел Решка, Пьотр Ібрагім Кальвас – експерт у справах 

2 Bartosz, M., (2010), Małgorzata Szejnert, [online: October, 2010], available at: https://culture.pl/ru/
artist/malgozhata-sheynert

3 Shcheglova, J., (2012), Report as a translation from reality, online: March 22, 2012], available at: https://
zik.ua/news/2012/03/22/reportazh_yak_pereklad_z_realnosti_340279

4 Kostovskaya, A., (2016), «Witold Shablovsky: I want «Righteous Traitors. Neighbors from Volyn» 
to become a bridge between the Poles and the Ukrainians», [online: December 16, 2016], available 
at: http://archive.chytomo.com/interview/vitold-shablovskij-xochu-shhob-pravedni-zradniki-susidi-z-
volini-stala-mostom-mizh-polyakami-j-ukraiincyami

5 Babenko, V., (2013), Narrative text in the news format, [online], available at: http://er.ucu.edu.ua/
handle/1/711 – рp. 268.
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Єгипту, Земовіт Щерек, Пьотр Андрусечко, Катажина Квятковська-Москалевич пи-
шуть про Україну та ін.

До прикладу, Яцек Гуго-Бадер у своїй книзі «Біла гарячка» історія за історію 
розповідає про життя представників «соціального дна»: безхатьків, алкоголіків, 
нарко- та алкозалежних людей, намагаючись відчути і зрозуміти їхнє життя таким, 
яким воно є. Адже, на думку репортера, такі історії дають зрозуміти глобальність 
явищ. «Пишу про бідність, про бездомних. Думаю, що загалом різниці немає. Світ 
вигнанців, злочинців, проституток, наркоманів, алкоголіків... у цих країнах не надто 
різниться»6.

Рідше репортери пишуть про політиків чи інтелігенцію будь-якої сфери, бо 
їхнє життя перебуває на деякій відстані. Вибір героїв залежить від типу репортажу. 
Ось політичний літературний репортаж, навпаки, смакує пікантними подробицями 
з життя відомих політиків і шукає в цих персонажах усе найцікавіше, аби відкрити 
читачеві ще щось, невідоме раніше. Тут варто згадати влучний репортаж Павла Реш-
ки про Дональда Туска – колишнього прем’єр-міністра Польщі. Попри медіакомпа-
нію політика та його «пластмасовий образ», Решці вдалося показати Туска справж-
нім – під час гри у футбол із своїми співробітниками та двома колишніми гравцями 
національної збірної з футболу, які подавали м’яч можновладцю, але не мали права 
його вдарити, лише помічнику Туска було дозволено забивати голи. Проте, коли ре-
портери через три дні знов прийшли на гру, їх впізнали і на полі запанувала ідилія, 
яку Туск разом із командою пропагував у передвиборчій кампанії, ось це й потрібно 
було для репортажу, щоб показати справжню історію політика, переконаний Решка: 
«Ось ці дві картинки, потрібні для репортажу: справжнього Туска та ілюзії, яку він 
створює для ЗМІ. Це був удар – відтоді Туск відмовляється зі мною говорити»7.

Натомість соціальний репортаж тяжіє до розповіді про звичайних людей з незви-
чайними історіями. Польський репортер, автор книг «Готланд», «Зроби собі рай», Ма-
ріуш Щиґел, один із журналістів молодого покоління польської «літерaтури факту», 
що гуртувалася навколо «Gazeta Wyborcza» (до цього покоління належать Кристина 
Курчаб-Редліх, Яцек Гуґо-Бадер, Маріуш Щиґел, Войцєх Тохман8), у своїх репортажах 
завше акцентує на людині: «У репортажі для нас, передовсім, найважливіша людина. 
Чимало інших жанрів, навіть художньої літератури, описують людину, але в репорта-
жі ми намагаємося її зрозуміти. Не докопуватися, не дошукуватися до всіх особистих 
подробиць, які вона, можливо, бажає залишити при собі, а просто зрозуміти»9.

Зрозуміти людину і розповісти світові її історію, в якій світ побачить відобра-
ження створеної і облаштованої людиною дійсності та як сама дійсність стає лю-
6 Baley, L., (2012), «A journey through the depths of souls: the author of «White Fever» on the 

specific features of the post-Soviet space», [online: May 8, 2012], available at http://tyzhden.ua/
Culture/43125?attempt=1

7 Kovalenko, О., Golovko, K., (2014), Reporting rules by Pawel Reszka: «In front of Putin’s apartment I 
saw Putin’s Russia», [online: October 28, 2014], available at: https://ms.detector.media/mediaprosvita/
master_clas/pravila_reportazhu_pavela_reshki_navproti_kvartiri_putina_ya_pobachiv_putinsku_
rosiyu/

8 Baley, L. (2012), «Facts about Polish literature of fact» [online: April 9, 2012], available at: http://
litakcent.com/2012/04/09/fakty-polskoji-literatury-faktu/

9 Knyazevich, O., (2011), «Mariusz Szczygieł – Reportage:the story that has actually took place and 
needsunderstanding», [online: December 11, 2011], available at: https://ucu.edu.ua/news/mariush-
schyhel-reportazh-istoriya-yaka-dijsno-vidbulasya-i-potrebuje-osmyslennya-zik/

http://tyzhden.ua/News/42566
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диною, адже людська доля – найкраща ілюстрація того, що відбувається навколо. 
Польській школі репортажу притаманне використання декількох героїв у тексті з ак-
центами на кількох основних історіях. Здебільшого репортери ніби вплітають героїв 
у текст: пряму мову журналісти подають діалогами, ламають конструкцію тексту, 
заводять та виводять героїв із матеріалу. «У тексті має бути декілька героїв. Найкра-
ще 5-6, якщо, звісно, ви не пишете матеріал тільки про одну людину. Завжди треба 
ставити собі за мету знаходити потрібних героїв»10.

Аби картина виглядала цілісною, журналісти об’єднують героїв або спільною 
проблемою, або ідеєю. Іноді об’єднують таких героїв не лише в один репортаж чи 
розділ, а видають книги з історій, створюючи в такий спосіб неперервність однієї 
великої історії, яка своєю чергою складається із маленьких історій багатьох героїв. 
Важливо наголосити, що іноді героєм стає не конкретна людина, а ціла установа, 
система, спільнота чи явище. До прикладу, вже у згаданій книзі «Біла гарячка» Яце-
ка Гуго-Бадера центральним репортажем є розповідь про долю оленярської бригади 
евенків та про її головного ворога, який знищив цю бригаду вщент, – білу гарячку. 
Іноді репортери самі стають героями своїх матеріалів: про «ліс речей» пише Капус-
цінський в яскравому прикладі надзвичайно популярного репортажу, де героями є 
журналісти. Експеримент подружжя репортерів Ізабейли Мейзи та Вітольда Шаблов-
ського, які написали книгу репортажів про Польську Народну Республіку «Наша ма-
ленька ПНР», де самі відтворили життя, побут і реалії життя поляків у 80-х роках ХХ 
століття. Дослідниця Н. Малетич називає це «репортажем-перевтіленням»11.

Подружжя не користувалось сучасними технічними засобами зв’язку та по-
всякденного життя, аби порівняти, чим сучасні поляки відрізняються від тодішніх. 
«Ми одягалися, як люди в часи ПНР. Вітольд забрав з села куртку, яку вже давно не 
носив, а я зробила собі хімію. Люди часто приймали нас за бомжів. Якось наш сусід 
навіть приніс одяг для дитини. Він не знав, що ми займаємося цим проектом»12, – 
пригадує репортерка.

Важливо підкреслити, що іноді героями стають і мертві люди, найкраще цей 
репортажний прийом проілюструє феноменальна репортажна книга Войцеха Тохма-
на «Ти наче камінь їла», де журналіст розповідає про покалічені через війну в Боснії 
та Герцеґовині 1992–1995 років долі людей, через живих світків зазираючи до історій 
тих, хто загинув. «Я не пишу про могили. Я розповідаю про живих людей, які стоять 
над смердючими дірками в землі. Про те, що вони носять в собі, ось що для мене 
важливо»13.

У польському літературному репортажі зрозуміти людину – це один із основних 
канонів жанру. Про це неодноразово нагадує один із найвідоміших репортерів Поль-
щі Вітольд Шабловський: «Ідеальний репортаж, незалежно від того, в якій країні 

10 Shcheglova, J., (2012), Report as a translation from reality, [online: March 22, 2012], available at: 
https://zik.ua/news/2012/03/22/reportazh_yak_pereklad_z_realnosti_340279

11 Maletich, N., (2013), «Izabela Meyza: I do not believe in the fact that life «will be transferred» on 
Facebook», [online: October 10, 2013], available at: http://litakcent.com/2013/10/15/izabela-mejza-ne-
virju-v-te-scho-zhyttja-perenesetsja-na-facebook/

12 Abis, T., (2013), «Izabela Meyza Time Machine», [online: September 17, 2013], available at: https://
varianty.lviv.ua/14237-mashyna-chasu-izabely-

13 Book Institute Poland, available at: http://instytutksiazki.pl/literatura,8,indeks-autorow,26,wojciech-
tochman,215.html?filter=T
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він написаний, має бути якомога ближчий до людей. Немає нічого простішого, ніж 
зробити репортаж про якогось відомого політика чи поп-зірку. Про них легко писа-
ти, але це не ті люди, які живуть прототипним життям країни. Репортаж повинен 
передавати пульс країни, у якій його пишуть. У ньому має відчуватися випита разом 
горілка, розділена їжа, викурені разом цигарки, проведений разом час»14. 

А для того, щоб описати життя цих людей, потрібно насамперед бути одним 
із них. На цьому акцентував Ів Аньєс, провідний представник французької школи 
репортажу, редактор газети «Le Monde»: «Зазвичай треба дати себе прийняти, або 
навіть зробити так, щоб про вас забули <...>. Довести цю поведінку до максиму – це 
«занурення»15. Репортер іноді стає для героїв другом, братом, однодумцем, для цьо-
го журналіст потребує підготовки та певних професійних навичок, які допоможуть 
йому «розповісти» історію.

Комунікативна стратегія роботи з героями у польському репортажеві.
У польській літературі факту саме робота з героями є визначальною особливіс-

тю, адже історії, які віднаходять репортери, ілюструють не лише життя конкретної 
людини, а й цілої нації чи навіть країни: «.<…>…героєм може бути місто чи країна, де 
відбуваються події. Але що вужчий ваш фокус під час написання, то краще»16. Варто 
зазначити, що кожен репортер послуговується своєю унікальною комунікативною 
стратегію роботи з героями репортажів під час його написання (безпосередньої ро-
боти «у полі»), проте варто детально розкрити два найважливіші пункти, які є клю-
човими для роботи журналіста, від яких залежить якість, цікавість, глибина тексту.

Репортер – досконалий інтерв’юер 
Основою роботи репортера є спілкування із своїми героями, перебуваючи на 

місці події чи історії, де журналісти проводять інтерв’ю. Перше завдання журналіста 
у роботі з героєм, переконати його у важливості його історії. «Справа журналіста – 
переконати людину, що варто порозмовляти»17.

Після того, як герой вже «налаштований» на спілкування, журналіст може про-
водити інтерв’ю. Здебільшого репортери уникають зайвого офіціозу, а розпитують 
героя, зважаючи на динаміку розвитку спілкування. Тут важливо все: від того, у яко-
му настрої герой, до того, чи вдале місце для розмови. «Хороший репортажист має 
бути антропологом, тому що ця наука дає змогу вивчати людину в усіх сферах»18.

Пильний репортер уникає штампів у запитаннях і готується до зустрічі із ге-
роєм. Поставити правильні, точні, атмосферні запитання, а також відкрити свого 

14 Baley, L., (2013), «What should the perfect Ukrainian reportage look like?», [online: October 23, 2013], 
available at: http://litakcent.com/2013/10/23/jakym-maje-buty-idealnyj-ukrajinskyj-reportazh/

15 Agnes, Y., (2013), Journalist’s Handbook: Let’s write for newspapers, Kyiv, Publishing House «Kyiv-
Mohyla Academy», vol. 544, p. 308.

16 Kushnir, Y., (2015), «Igor Miecik Reporting Rules: “You will not be able to think out better than God 
has done» [online: November 2, 2015], available at: http://ms.detector.media/mediaprosvita/master_
clas/pravila_reportazhu_iora_mechika_vi_ne_zmozhete_vigadati_krasche_nizh_vigadav_bog/

17 Maletich, N., (2012), «Jacek Hugo-Bader: There can be no better material for a journalist than a decay 
of a state», [online: April 1, 2012], available at: https://zaxid.net/yatsek_guobader_dlya_zhurnalista_
ne_mozhe_buti_krashhogo_materialu_nizh_zanepad_derzhavi_n1251576

18 Tkachyshyn, P. (2016), «Reporter Witold Szabłowski: Poland is tired of learning freedom, it has 
now reared ontoits hind legs and began to dance», [online: October 1, 2016], available at: http://
ms.detector.media/mediaprosvita/master_clas/reportazhist_vitold_shablovskiy_polscha_vtomilas_
vid_navchannya_svobodi_vona_zaraz_stala_na_zadni_lapi_y_pochala_tantsyuvati/
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героя, – ось ключове завдання репортера. Здебільшого під час розмови журналісти 
послуговуються відритими запитаннями, намагаються провадити розмову так, аби 
«вивести» героя із зони комфорту. Кожен репортер зважає на індивідуальні обста-
вини розмови, при цьому послуговується чотирма відомими журналістськими при-
йомами:

• У розмові переходити від налаштовуючих запитань до конкретних; 
• Починати розмову одразу із суті;
• Чергувати запитання загальні, конкретні і гострі;
• Розмовляти «плавно» і неочікувано для героя ставити гостре запитання.

Польські репортажисти, які працюють із соціальними темами, радять дотри-
муватися журналістської етики і перефразовувати болючі запитання. Ось Маріуш 
Щигел та Войцех Тохман наголошують на тому, що «у зґвалтованої в Боснії жінки 
не можна запитувати, як виглядав ґвалтівник», «У матері, дітей якої вбито на війні, 
не треба запитувати про їхній день народження. Але можна і треба питати про все 
інше: якими діти були, чим бавились і як навчалися. Мертві діти мають бути майже 
присутніми між репортером та матір’ю, яка їх оплакує. Треба їй нагадати. Треба так 
розмовляти, аби вони там були. І тоді матір буде про них розповідати зі своєрідною 
втіхою»19.

Те саме стосується журналістського посвідчення, репортери намагаються «вли-
тись» у середовище, не обманюючи свого героя, проте й не відлякуючи його від себе: 
«Для репортажу потрібна правда, а вона може змінюватись, коли людина дізнається, 
що ти журналіст. Вона може не сказати тобі того, що скаже своїм друзям і сусідам. 
Не треба лякати людей журналістським посвідченням»20.

Життя «зсередини» або метод «live-in»
Для кращого розуміння атмосфери та героїв тексту, польські репортери часто 

перебувають на місці репортажу, використовуючи відомий репортерський метод 
«live-in», або ж «життя зсередини». Метод передбачає, що журналіст їде до своїх 
героїв і проживає з ними декілька днів, спостерігає за їхнім життям і поведінкою, 
показує їхнє реальне повсякденне життя. Такий метод – дієвий засіб ґрунтовного 
пізнання явища і один із методів збору інформації «нового журналізму», розгалу-
женням якого є й польська література факту. Прийом live-in дає змогу глибинного 
спостереження та відкриває перспективи для журналістських спостережень. Най-
частіше польські репортери у текстах живуть таким самим життям, як і їхні герої, 
або намагаються максимально «увійти» в життя героїв. 

До прикладу Яцек Гуго-Бадер для подорожей Росією придбав собі «УАЗик», 
аби не виділятися, «У колгоспі «Мечта Ильича» я на своєму «Ауді Q7» видавався б 
інопланетянином»21. Свою комунікативну стратегію він називає «методом бродячо-
го собаки», що означає максимальне влиття у реальне життя героїв. Чи ось Павел 

19 Szczygiel, M., Tochman, W., (2011) «A Reportage – a story about the things that actually happened», 
[December 27, 2011], available at: http://osvita.mediasapiens.ua/material/4200\

20 Kovalenko, О., Golovko, K., (2014), Reporting rules by Pawel Reszka: “In front of Putin’s apartment I 
saw Putin’s Russia”», [online: October 28, 2014], available at: https://ms.detector.media/mediaprosvita/
master_clas/pravila_reportazhu_pavela_reshki_navproti_kvartiri_putina_ya_pobachiv_putinsku_
rosiyu/

21 Hugo-Bader, J., (2012), «White Fever: A Journey to the Frozen Heart of Siberia», Kyiv, Tempora, 
vol. 338., pp. 8.
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Решка, який у час Революції Гідності в Україні жив на Позняках в Києві, щоб зро-
зуміти, де закінчується Майдан і починається рутинне життя. Розглянути подію чи 
історію з іншого боку, а не споглядати зверху. «Коли ти йдеш до магазину купити 
щось до сніданку, говориш там із тіткою за прилавком, ти входиш у справжнє життя 
міста й країни. Тоді ти – звичайна людина, а не журналіст». Для автора надзвичайно 
важливо бачити на власні очі те, що відбувається, чути діалоги, спостерігати за же-
стами та мімікою героїв, особисто відчути навколишнє середовище, тому ключовою 
особливістю роботи з героями є використання у тексті їхньої «живої» мови, діа-
логів. Польські репортери намагаються подавати діалоги такими, якими вони були 
у реальному житті, використовуючи слова, які вживали їхні герої. Правдиво і без 
обробок. Іноді для автентичного звучання ситуації репортер використовує лексику, 
яка відображає середовище, у якому відбувається подія. 

Все це допомагає читачеві перенестись у ситуацію репортажу, відчути героя і 
навіть запам’ятати його особливості. Маріуш Щигел акцентує на використанні саме 
«людської» мови у репортажах: «Часто цікаві факти і звороти, які чую від людей, я 
використовую у своїх репортажах. Ви самі їх не придумаєте, тому беріть їх і запи-
суйте. Потім ви обов’язково їх використаєте у тексті»22.

Ось, до прикладу, В. Шабловський у репортажі «Корабельна катастрофа» цитує 
героя Махмута, мова якого пересипана нецензурними словами,репортер робить це 
для того, щоб передати атмосферу і складність ситуації, адже його герой кричить ці 
слова до свого друга наркомана: «Ти обдовбався! Мать твою! Знов ти обдовбався! – 
кричить Махмут»23. Саме за допомогою автентичних діалогів, текст передає справж-
ні емоції, атмосферу ситуації, у якій живуть герої. 

Висновки
Отже однією з ключових особливостей польського репортажу є присутність у 

текстах унікальних, документальних, рельєфних героїв, які найкраще ілюструють 
подію, історію, тему, яку обрав журналіст. Здебільшого польські репортери розпо-
відають історії звичайних («епічних») людей (живих чи мертвих, як у випадку із 
репортажами В. Тохмана), із незвичайними, метафоричними історіями. Часто в од-
ному тексті репортажу є одразу декілька героїв, для кращої ілюстрації теми. Проте 
центральний персонаж все-таки переважає своєю «присутністю» у тексті. Здебіль-
шого репортери пов’язують репортажі у цикли, блоки, чи видають книги. Створюю-
чи ефект, коли одна історія плавно перетікає у іншу, чергують героїв у довільному 
порядку, експериментуючи із структурою текстів. Саме тому польська література 
факту так часто з’являється у книжковому форматі.

 Під час безпосередньої роботи із героєм журналісти послуговуються індиві-
дуальними комунікативними стратегіями. Передовсім репортер повинен володіти 
досконалими навичками інтерв’юера. Для кращого написання тексту польські ре-
портери послуговуються методом «нового журналізму» – «live-in», або «життя зсе-
редини», чи своїми винятковими методами (Я. Гуґо-Бадер «метод бродячого соба-
ки»)». За допомогою цих методів медійники перебувають у реальному житті героя, 
вливаються у середовище репортажу, спілкуються і живуть з героєм в одному про-

22 Salo, I., (2013), Reporting makes it possible for a person to look into the windows of neighbors – Mariusz 
Szchigel, [online:April 8, 2013], available at: http://journalism.ucu.edu.ua/program-highlights/450/

23 Szablowski, W., (2012), «The Assassin from Apricot City», Kyiv, Tempora, vol. 257, pp. 179.
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сторі. Це допомагає репортерам передати «живу» атмосферу репортажу, деталі та, 
безумовно, діалоги героїв і один з одним, і з журналістом, що робить текст унікаль-
ним та близьким читачеві.
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The article analyzes the key feature of Polish school of the literature of fact, specifically 
the journalistic work with the heroes of the materials that are the basis of the reportorial text. 
There are analyzed peculiarities of characters selection typical for Polish reportage. Further 
the article explores the specific features of communicative strategies of Polish reporters, 
reportorialtechnique. For a better understanding there are given thevisual examples from 
reportorial texts. The main task for a reporter at the scene where the reportage takes place is 
to find proper characters and convince them of the importance of their story. Mostly, Polish 
reporters narrates about ordinary («epic») people with unusual, metaphorical stories. Often one 
reportage text combines several heroes at once for a better illustration of the theme. However, 
the central character still prevails with his/her «presence» in the text. For the most part, 
journalists unite reportages into cycles, blocksor publish books. The journalists of the literature 
of fact work with the heroes of reports, adhering to the journalistic standards and the code of 
ethics, they consider the traditions and basics of Polish reportage school, where the story of the 
character is the core of the text. In order to write a text in the best way Polish reporters use the 
method of «new journalism» – «live-in» or «life from withwin or their exceptional methods 
(Jacek Hugo-Bader «the method of the lost dog»), due to which they are staying ina real life of 
a character, blend into the environment of reporting, communicate and live with a character in 
one space. It helps a reporter to represent the «live» atmosphere of reportage, details and, of 
course, dialogues both between characters and the reporter, which makes the text unique and 
close to a reader.

Key words: New Journalism, Polish literature of fact, communicative strategy, «live-in» 
method.
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Freedom of expression is one of the most important pillars of democracy. It testifies to 
the state of democracy, personal freedom of citizens and social development of a particular 
nationality. It is a very important aspect of a healthy, evolving democratic society in today’s 
world. For centuries, people have been fighting for the possibility of free expression, life and 
self-determination. In some countries, this process is 100 percent complete, while in others 
are more or less done. However, there are places in the world where we cannot express our 
opinion, and we must remember this every time when someone tries to restrict freedom 
of expression. However, is there any restriction on freedom of expression? Certainly so, 
especially when that freedom violates another person’s dignity, his personal freedom and 
his good name.

Opportunities to express their opinions have increased as a result of technological 
development and the introduction of Internet media. By that time, most communities were 
passive participants in the media sphere. The Internet enabled them to participate actively, 
expressing their opinions, as well as reporting and commenting on events.

Active participation is most commonly seen as engaging in discussions on online 
forums, commenting on articles, and sharing and commenting in social media. Blogging is 
also an additional element, but it is a much smaller group compared with social media users. 
Unfortunately, the Internet was initially a source of unrestricted access to information, the 
idea was to unite society but it is became a tool for its division.

What really is the phenomenon of the hate speech? The definition of the hate speech 
is ambiguous and complex, and can be divided into four parts:
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1. Hate language – does not give a specific image of the enemy, but uses a series of 
associations chains, metaphors. Does not give a clear message “who else is bad”.

2. Hateful Language – it has been defined in many ways. Myroslav Karvat defines it 
as all the codes and signs that are an expression and at the same time a tool for spreading 
hatred1.

We will return to this definition of hate speech in the later part of the article.
3. Mechanisms of Stigmatization – Stigmatization has been included in the Internet 

phenomenon as a spontaneous factor that has previously caused shame. In the criteria of 
functioning of the modern Internet such a factor can be anything.

4. Trolling – does not have the same genesis and intention, but uses the same tools2. 
Rather, it is an instrument for promoting and shaping politics through the act of influencing 
society through hateful language.

Genesis of the hate speech 
According to many scholars, the hate speech has its foundation in many aspects of 

life. It is the result of various phenomena and processes arising from a particular historical 
and social context. Hate formation is influenced, among other things, by stereotypes and 
prejudices, as well as by the cultural and historical determinants of a region or country. As 
the name implies, this type of public discourse is conveyed by negative beliefs or feelings, 
which for various reasons are directed at representatives of groups and social categories 
who act as the scapegoat in society. Also can be defined as the internal state of man and 
must be analyzed in terms of psychology3.

Walter Lippmann defined it as a simplified, schematic and one-dimensional 
representation of a phenomenon in a person’s head. It is formed on the basis of information 
that we consciously and unconsciously collect, based on, for example, sensitive thoughts, 
media messages, our own fantasies, books, films or songs4. Prejudice is the second 
definition that only has a negative meaning, because stereotypes can also be positive. 
In the concept of the hate speech, both meanings have only negative connotations. The 
very language of hatred, which is an instrument of the hate speech phenomenon, has been 
fairly well defined by the Council of Europe: all forms of expression which spread, incite, 
promote or justify racial hatred, xenophobia, antisemitism or other forms of hatred based on 
intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, 
discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin5. 

However, the world is not perfect, and any formal attempt to impose the desired be-
havior in society leads to the paradox of political correctness. Where another wave of intol-
erance leads to aggravated this phenomenon, and next paradoxes. 

1 Dynkowska, J., (2017), Hejterstwo nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, Łódź: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. s. 19.

2 Ibidem. s. 19.
3 “Geneza Hejtu”. Humanity in Action Polska. URL: http://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-

nienawisci/geneza-hejtu
4 Sarata, N. “Zagrożenie stereotypem”, Słownik. URL: https://rownosc.info/dictionary/zagrozenie-

stereotypem/
5 Council of Europe (2015), “The conference of the No Hate Speech Movement campaign Mobilising, 

Planning and Networking for Campaigning Effectively with Young People Against Hate Speech 
Online.” European Youth Centre Strasbourg 2013, p. 13.

http://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/geneza-hejtu
http://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/geneza-hejtu
https://rownosc.info/dictionary/zagrozenie-stereotypem/
https://rownosc.info/dictionary/zagrozenie-stereotypem/
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The hate speech as a psychological phenomenon based on stereotypes occurs when 
there are any sub-points in a community or a person:

• fear of “other” peoples and “other” cultures,
• sense of danger and struggle for social position,
• Aggression is fed with feelings of hurt or frustration
• lack of knowledge of people and groups classified as “alien” and “other”
• lack of education
• cultural experience
• less professional qualification of the aggressor than his victim and related envy.
Hate speech occurs not only on the Internet, but also in the press and television. Many 

of these cases are symbolic of related instance. In this case, the historical and cultural con-
text, as well as the political games, are mains components.

Historical context as the base of hatred
Many Poles still thinks that their country is monoculture, but many do not realize it 

has never been. The Polish–Lithuanian Commonwealth was the most multicultural coun-
try of its time. Many peoples also forget that at the time of The Second Polish Republic, 
Ukrainians – Rusyns made up 1/3 of the population. And many of their descendants live 
into the present-day Polish borders to this day, most of this group are autochthonous people, 
including Lemkos, Boykos, Ukrainians from the Podkarpackie and Lubelskie Voivodeship

Ukrainians, Belarusians, Jews, Tatars, Gypsies, Germans, Austrians and Slovaks was 
always a minorities in Poland. However, the lack of education and large-scale political 
agitation through which many seek to make political capital seem to have led to a wave of 
hatred. Many try to excuse their records with historical events such as the Khmelnytsky 
Uprising, Stepan Bandera’s policy and the Volyn tragedy also6.

In the comments on many articles, which usually represents neutral culture informa-
tion, or news from the Donbas war, there are discussions about the content that is far from 
the topic, as well as the norms of cultural expression. The most common term for Ukraini-
ans, both living in Poland and new emigration, is:

Heirs of Bandera “Spadkobiercy Bandery”
Polish Trojan horse “Koń trojański polski”
Cement them and to the Vistula and Оdra “Zacementować ich i do Wisły i Оdry”
Ukrainians living in the Podkarpackie and Lublin Voivodeship are referred to as a 

directly organized crime group, which collects weapons and ammunition and is associat-
ed with secret military organizations7. There are also negative comparisons contemporary 
Ukrainians to famous Cossack Bohdan Khmelnitsky, in both cases as a source of evil. 

Such comments appear under every article, information, or photo about whether it 
is: Ukraine, the Donbas war, the life of the Diaspora, or even tourist offers. Sometimes 
the comments on different websites are so similar to one another that it begs the question 
whether this is a propaganda war. Historical references act as an opinion and as an argu-
ment, if comments appear to protect the Ukrainian population or refute absurd theories re-
produced by Internet users, there is a mass attack on that person or comment immediately.

6 Siewierska-Chmaj, A. (2016), W pułapce wielokulturowości, Warszawa – Rzeszów: Wydawnictwo 
Uni wersytetu Warszawskiego – Wyższa Szkoła Informatyki Zarzadzania, s. 118. 

7 Ibidem. s. 118.
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CaecArt: Do not touch the past, which you are also guilty in many ways. I wrote once 
that I do not support murders, but also I don’t want to be bullied in our community Pray for 
yourself and we for ourselves.

ozii42: Typical Bandera justification ...8. 
This is a fragment of a discussion on one of the portals popular among young people 

and people under the age of 35.
The inside enemy as part of a political campaign
Creating political capital on the antipathy to other nationalities is a practice known 

since ancient times. If the “enemy” is inside the country, it’s even easier to score points in a 
political game. The practice is condemned by thinkers and ethicists, but it is characterized 
by measurable material and political advantages. This tools are hate speech and trolling as 
a the tube of geopolitical propaganda. 

“If we want to change the climate of public debate, we need to create an atmosphere 
of fraternity and solidarity”. Debate over hate speech and racism related to this has been 
going on in the European Union for years, but recently we are aware that there is a tremen-
dous amount of power stemming from major and negative comments and innovations from 
online media resources. Several directions have been identified to combat this phenome-
non: We need to be well aware of the problems that arise in hateful online appearances, 
where everything within the digital community can be multiplied and shared instantly. The 
Internet is a space of freedom, but it can be misused as a means of simplifying wrongdoing 
and harmful acts. Continued the discuss of the responsibilities of States and international 
organizations in the case of hatred, to pinpoint this phenomenon, and further discuss ways 
to resolve the dilemma between free speech and hate speech. Since freedom of expression 
is a fundamental human right, we must find a way to stop the hatred language and its con-
sequences9. 

Political discourse is getting tougher, and hate speech at all levels can be noted in 
a political speech. Although the number of racist remarks, relative to minority groups in 
Europe, has increased, the level of tolerance of such language in the public sphere has also 
increased. Elections are usually an opportunity to highlight important topics for public 
behavior and to facilitate a platform for hate speech10. Unfortunately, the widespread per-
ception of offensive comments and statements has become commonplace as a normal. And 
the growing wave of hatred stimulates more and more aggressive behavior. In the case of 
Poland, the largest group of contributors of this nature are members of regular political 
parties and some priests of the Roman Catholic Church.

The most characteristic face of this phenomenon is the Roman and Armenian Cath-
olic priest Tadeusz Isakowicz-Zaleski. This is a media figure, a politician, a “scandalous” 
priest. Until recently, he is also an active shareholder of television programs, famous for 
unjustified chauvinistic and racist statements about the Ukrainian minority in Poland. The 

8 “Ukraińcy protestują ... Prawda boli?”, Wiocha.pl. URL: http://www.wiocha.pl/1194255,Ukraincy-
protestuja

9 Council of Europe (2015), “The conference of the No Hate Speech Movement campaign Mobilising, 
Planning and Networking for Campaigning Effectively with Young People Against Hate Speech 
Online”, European youth center Strasbourg 2013, pp. 32–33.

10 Council of Europe (2015), “The conference of the No Hate Speech Movement campaign Mobilising, 
Planning and Networking for Campaigning Effectively with Young People Against Hate Speech 
Online”, European youth center Strasbourg 2013, p. 51.

http://Wiocha.pl
http://www.wiocha.pl/1194255,Ukraincy-protestuja
http://www.wiocha.pl/1194255,Ukraincy-protestuja


100
Ертановська Д.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 48

language of contempt which he used led to TV invitation cancellations; to not worsen Pol-
ish-Ukrainian relations. It was similar during the discussion of the movie “Wołyń”. Howev-
er, the priest himself in many articles, blog and Twitter feeds offensive behavior and hatred. 
Together with PhD. Lucyna Kulinska, they further spread the myth that the Vistula Action 
was a necessary activity. They both stated that Vistula Operation had the moral approval 
and acceptance of Polish society as the only effective means of stopping further bloodshed 
Polish blood. “This action should be seen as a realization of Poland’s “raison d’êtat” of 
national interest and the necessary measures in these areas ... Blaming Poland yester-
day and today for finally successfully defending its citizens and cutting off the territory 
shouldn’t be considered abuse”11.

And all after the events of February 27, 2007, when Polish President Lech Kaczynski 
and President of Ukraine Viktor Yushchenko in a joint statement condemned the Vistula 
Operation and declared that it was contrary to fundamental human rights. But this is not the 
only example of arrogance and lack of sympathy on the part of a clergyman whose articles, 
to put it mildly, negatively oriented to the Ukrainian minority in Poland. Isakowicz–Za-
leski expressed his indignation by an examination question through Twitter: propaganda 
deserving of Gomułka, not in times of “good change”12. He also disseminated untrue infor-
mation about the Lemko’s Vatra Festival in Zdynia13; and also about the events at the Kiev 
Maidan14. Both in the Ukrainian media and in the Polish media, there were reports of his 
harmful actions on Polish-Ukrainian relations, and the presumption of deliberate advocacy 
for third parties. 

This is an example how the statements of the priest, politicians, some scholars and In-
ternet users influence the deterioration of social relations, vulgarization of stage and polit-
ical life, public debate, and the rise of aggression. Virtual aggression, however, transitions 
into the real world, not only content with verbal abuse, but with physical attacks and beat-
ings. Many of participants in virtual life lose the ability to think realistically and logically 
and cannot separate the fiction from the truth. Such actions evoke feelings of fear and lack 
of security among this national minority.

The influence of hate speech in public space on the process of national identification 
of Ukrainians in Poland

Identity is identification
• towards the individual: self-awareness
• Facts, features, personal information that allows you to identify the person

11 Isakowicz-Zaleski, T. (2017), “Czy Akcja „Wisła” była koniecznością?”, RMF.FM. URL: 
ht tp://www.rmf 24.pl /tylko-w-rmf 24/isakowicz-zaleski/blogi/news-czy-akcja-wisla-byla-
koniecznoscia,nId,2358077#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

12 Rosiejka, R. (2017), “Isakowicz-Zaleski oburzony pytaniem na maturze. “Wierzyć się nie chce”, Wp.pl. 
URL: https://wiadomosci.wp.pl/isakowicz-zaleski-oburzony-pytaniem-na-maturze-wierzyc-sie-nie-
chce-6121481960871553a 

13 “Ukraiński fotograf w prowokacyjnej koszulce na festiwalu Łemków” (2009), Wp.pl. URL: 
https://wiadomosci.wp.pl/ukrainski-fotograf-w-prowokacyjnej-koszulce-na-festiwalu-lemkow-
6036287905211009a

14 Dańko, I. (2015), “Ks. Tadeusz Zaleski: Od Majdanu nie jeżdżę już na Ukrainę.” Gazeta Krakowska. 
URL: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3835365,ks-tadeusz-zaleski-od-majdanu-nie-jezdze-
juz-na-ukraine,id,t.html

http://RMF.FM
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-zaleski/blogi/news-czy-akcja-wisla-byla-koniecznoscia,nId,2358077#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-zaleski/blogi/news-czy-akcja-wisla-byla-koniecznoscia,nId,2358077#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://Wp.pl
https://wiadomosci.wp.pl/isakowicz-zaleski-oburzony-pytaniem-na-maturze-wierzyc-sie-nie-chce-6121481960871553a
https://wiadomosci.wp.pl/isakowicz-zaleski-oburzony-pytaniem-na-maturze-wierzyc-sie-nie-chce-6121481960871553a
http://Wp.pl
https://wiadomosci.wp.pl/ukrainski-fotograf-w-prowokacyjnej-koszulce-na-festiwalu-lemkow-6036287905211009a
https://wiadomosci.wp.pl/ukrainski-fotograf-w-prowokacyjnej-koszulce-na-festiwalu-lemkow-6036287905211009a
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3835365,ks-tadeusz-zaleski-od-majdanu-nie-jezdze-juz-na-ukraine,id,t.html
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3835365,ks-tadeusz-zaleski-od-majdanu-nie-jezdze-juz-na-ukraine,id,t.html
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• regarding the community: awareness of common features and a sense of unity15.
Consideration is given to both the search for the identity of a person and the society 

which was created from a set of individual units. Because the actions of independent indi-
viduals shape the culture of a group, a society. Identification search can occur according 
to different rules and levels. This can happen at the level of a person, family, social group, 
ethnic minority, nation or group of peoples who create other tribes. 

As mentioned, the fate of these two nationalities is linked to the common millennial 
history, glorious, difficult, and sometimes tragic. In the background of all these statements, 
events, the Ukrainian minority in Poland, remembering the Vistula Action and the eviction 
of Ukrainians from Poland to the USSR in the years 1944–1946, hides its origin, polonizes 
or cultivates its traditions at home. After the negative experience of the post-war years, 
Ukrainians are reluctant to admit their origins, even today, in a democratic country, as this 
democracy can be fragile16.

Observing the events from the political world over the Vistula, there is a feeling that 
I have already seen and heard everything, especially when it concerns the Ukrainian com-
munity in Poland and the attitude of the state authorities to the needs and expectations of 
national minorities17 as in the most difficult times in Poland, are intolerance and chauvinism 
like a in the Second Commonwealth. Quoting a statement by activist of the Ukrainian com-
munity in Sanok, Marian Reitar given in an interview with the weekly Ukrainian minority 
newspaper in Poland, “Nashe Slovo” – the political tension surrounding the “Ukrainian 
issue” will affect our future. Already, people are reporting that the atmosphere of tension 
is increasing, they are afraid to speak their mother tongue so as not to hear the phrase 
“Ukrainian are ...”. In my opinion, hate speech about Ukrainians has its source in the Krem-
lin. There are no such incidents in our territory. Even when there are anti-Ukrainian prov-
ocations in Przemysl or other border cities, the tension is not growing up between local 
Poles and Ukrainians, but between states18. In large cities, however, intolerance is gaining 
ground, with acts of verbal and physical aggression, and the destruction of national and 
ethnic symbols are common19.

All of this has affiliation with the spread of fake news and media propaganda. Journal-
ist Paweł Bobolowicz notes that “Fake news” is a tool commonly used by Russians in the in-
formation campaign, propaganda and ordinary lies20. Most of the comments contained false 
information. ABW press spokesman Stanisław Żaryn informed about the arrest of Russian 
scientist Dimitry K. who was the organizer and inspector of activities aimed at the security 

15 Słownik języka polskiego PWN, (2019), “Hasło: identyfikacja narodowa, etniczna”. URL: https://sjp.
pwn.pl/sjp/to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87;2530211 

16 Мігус, C. (2018), “Одні українці бояться своєї тіні, інші полонізуються”, Наше Слово. URL: 
http://www.nasze-slowo.pl/odni-ukrainci-bojatsja-svoiei-tini-inshi-polonizujutsja/ 

17 Ibidem. 
18 Лопата, O. (2018), “Нацменшинне дежавю”, Наше Слово. URL: http://www.nasze-slowo.pl/

nacmenshinne-dezhavju/
19 Мігус, C. (2018), “Історичні уроки” продовжуються в суді”, Наше Слово. URL: http://www.nasze-

slowo.pl/istorichni-uroki-prodovzhujutsja-v-sudi/
20 LK, (2017), “Fake newsy” są powszechnie używanym przez Rosjan narzędziem w walce informacyjnej, 

propagandzie i zwyczajnym kłamstwie”, WNET.FM. URL: http://wnet.fm/2017/05/16/fake-newsy-
popularnym-narzedziem-rosjan-walki-walce-informacyjnej-propagandzie-zwyczajnym-klamstwie/

https://sjp.pwn.pl/sjp/to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87;2530211
https://sjp.pwn.pl/sjp/to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87;2530211
http://www.nasze-slowo.pl/odni-ukrainci-bojatsja-svoiei-tini-inshi-polonizujutsja/
http://www.nasze-slowo.pl/nacmenshinne-dezhavju/
http://www.nasze-slowo.pl/nacmenshinne-dezhavju/
http://www.nasze-slowo.pl/istorichni-uroki-prodovzhujutsja-v-sudi/
http://www.nasze-slowo.pl/istorichni-uroki-prodovzhujutsja-v-sudi/
http://WNET.FM
http://wnet.fm/2017/05/16/fake-newsy-popularnym-narzedziem-rosjan-walki-walce-informacyjnej-propagandzie-zwyczajnym-klamstwie/
http://wnet.fm/2017/05/16/fake-newsy-popularnym-narzedziem-rosjan-walki-walce-informacyjnej-propagandzie-zwyczajnym-klamstwie/
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of Poland21, similarly to reports from recent months about the arrest of a Russian citizen 
Jekaterina C. she was supposed to be an organizer and coordinator of anti-Ukrainian ac-
tivities in Poland22. In fact, after these events the number of hateful and false comments 
that had their apogee in 2016–2017 decreased. In articles not related to the problems of the 
Polish Ukrainian, virtually all these types of entries have disappeared, which may indicate 
a paid trolling used as one of the tools of the information war. The content-containing en-
tries that raised doubts about the authenticity of the comments and accounts on the portals 
Jak świat światem Ukrainiec nie jest mi bratem into polish internet sources, and analogous 
content on Ukrainian portals Як світ світом Поляк не для мене братом23. Published at 
the same time, always the same formulated, large font, only the object of hatred changed, 
where there was a probability of copying or automatic generating by false accounts and 
trolls. After a series of arrests, the number of negative comments actually decreased, in 
some cases they even disappeared completely.

Conclusions 
Hate speech appearing in online media and public debate has a direct impact on shap-

ing national identity . Also, the reckless actions of politicians who want to build political 
capital on national hatreds do more harm than good and destroy the lives of ordinary cit-
izens of different ethnic backgrounds. Paid trolling and hate speech as the tools of this 
practice fuel hatred and antisocial behavior, especially if they end up in the fertile ground of 
extreme right-wing activists who in all of this unconsciously play the role of a useful idiot, 
thoughtlessly pursuing the policy of foreign forces (with particular regard to the Russian 
Federation). 
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ВПЛИВ МОВИ НЕНАВИСТІ ТА ТРОЛІНГУ В СУЧАСНИХ МЕДІА  
НА ПРОЦЕС САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ  
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У статті проаналізовано явище мови ненависті у польському публічному просто-
рі, засобах масової інформації, публічних дискусіях, соціальних медіа та Інтернеті, їх 
вплив на процес формування етнічної та національної ідентичності української менши-
ни. Особливий акцент зроблено на онлайн-форумах та коментарях у цифрових медіа. 
Розглянуто засоби мови ненависті та наслідки їх використання.

Порушено питаття впливу мови ненависті, представленої у польському медіапрос-
торі, на польсько-українські відносини на території Польщі. Помічено, що мова ненавис-
ті, представлена в польських соціальних медіа та на дискусійних форумах популярних 
веб-сайтів, негативно впливає на процес самоідентифікації громадян Польщі українсь-
кого походження. Також було доведено, що подібна риторика впливає на вразливу до 
пропаганди частину польського суспільства, відображаючись у актах насильства, вклю-
чаючи словесну та фізичну агресію.

Розглянуто сприйняття української меншини польським суспільством, – з особли-
вим акцентом на стереотипи, усталені за віки співіснування. Проаналізовано значення 
цих стереотипів, насильницьких вульгаризмів та платного тролінгу як пропагандист-
ського інструменту, спрямованого на поширення соціальної ворожнечі та соціально-
геопо літичну дестабілізацію в контексті гібридної війни, що використовується «треті-
ми» країнами (у т. ч. Російською Федерацією). Доведено, що після втручання польських 
правоохоронних органів у рамках боротьби з гібридною діяльністю російської сторони, 
в Польщі кількість расистських та шовіністичних вчинків різко зменшилася, а подекуди 
повністю зникла.

Ключові слова: мова ненависті, соціальні медіа, національна ідентичність, діаспо-
ра, гібридна війна.
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У статті з’ясовано визначальну роль шляхетної мотивації творчості, орієнтацію на 
вартості й сенсовність тексту.

Ключові слова: сенс, орієнтир, публіцист, традиція, перспектива, мотивація, мо-
раль, цінності.

Постановка проблеми. Насамперед про означення термінів. Отже, сенс – сут-
ність чого-небудь; значення; зміст. // Те, що відіграє особливу роль, має виняткове 
значення; сила1. 2. Розумна підстава; рація. // Доцільність, корисність чого-небудь. 
Мета, основне призначення чого-небудь. Почуття, замисел. Отже, орієнтир – добре 
помітний предмет, який допомагає орієнтуватися на місцевості. // Cпеціальний вка-
зівний прилад, покажчик. Зрозуміло – беремо до уваги специфіку творчості, вико-
ристання аргументів2.

Актуальність і завдання статті: обґрунтувати місійність публіцистичного 
тексту під сучасну пору, коли людство переходить від комерційно-маніпулятивної 
цивілізації до духовної.

Незважаючи на те, що нинішнє століття услід за попереднім «століттям сата-
ни» (оцінка газети «Нью-Йорк таймс»), «століттям страху» (визначення А. Камю) 
продовжує стимулювати свідомість до осягнення світу переважно як ворожого лю-
дині, у прив’язаності людини до життя є мрія про вищі сенси буття. А це перевищує 
усі на світі негаразди і вкотре доводить, що людину маємо сприймати як Боготвір-
ний феномен. Звідси орієнтир: створювати альтернативну можливість елімінації зла, 
«резиґнація з логіки егоцентризму на користь логіки соціоцентричної», «просвітлен-
ня душі» почуттям обов’язку. Стрижневою думкою публіцистичних творів, таким 
чином, має бути апеляція до мудрості наших предків, духовного спадку людства, 
аби не дати себе морально та інтелектуально роззброїти і не сприймати ідеологеми 
фальшивих пророків – саме вони, у підсумку, накреслюють нам безрадісну перспек-
тиву.

1 Великий тлумачний словник сучасної української мови (2002), Перун, Київ, C. 1114.
2 Там само, C. 680
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Від Першої книги ВЕД (Рігведи) – «Нехай прийдуть до вас благородні дум-
ки звідусіль», суджень багатьох пророків, мислителів усіх народів щодо основопо-
ложних засад буття, до Нагірної проповіді Христа – «Не можете служити Богові 
і мамоні» вибудовувався сенс служити добру услід за Словом, що було споконві-
ку. Публіцистику як «авангард духу» (Микола Шлемкевич) донині репрезентують 
особистості, які добротно, авторитетно, своєчасно а) реалізовують функцію оцін-
ки явищ, б) допомагають випрацьовувати лінію поведінки, вирішення проблеми, в) 
виконують мобілізуючу функцію. Їхнє мислення стимулює рух до добра; пізнання 
правди, істини речей допомагає споживачам інформації збагнути, що є вічним і не-
змінним. Таке мислення не може бути байдужим до добра і зла, не може ігнорувати 
вартості «святої правди-справедливості» (Тарас Шевченко). Відтак переконують у 
безглуздості грубої сили, мамони, фарисейства.

Для мобілізації сумління людей важливо не тільки кваліфіковано витлумачу-
вати реальний стан речей і позицій учасників історичного дійства, але й уникати 
релятивізму й скептицизму, а у вирішальні моменти – нігілістичної позиції, яка вза-
галі категорично відкидає поняття правди і свободи як істини. Тому для творчої 
особистості важливі одухотвореність життя, чіткий ідентифікат, наснажуюча пра-
целюбність як творчість. 

Варто постійно нагадувати орієнтири видатних особистостей, які сповідува-
ли філософічну журналістику. Йдеться про зазначення стабільних неперервностей 
і тенденцій в подіях чи структурах, тобто про краєвид поза межами сьогодення. 
Творча особистість є складовою частиною багатогранного соціально-культурно-по-
літичного контексту, який залишає на ній свій відбиток, принаймні через генетичну 
спадковість. Тому універсальність слова очевидна. Тому «освіченість полягає не в 
університетському дипломі, а у вмінні бачити великі істини, в розумінні св. Павла – 
істини Божого помислу»3. Дотичною до зазначеної характеристики є думка поль-
ського вченого Єжи Ястжембського (Jerzy Jastrzebski): «Немає, отже, демократії без 
вільних, компетентних і відповідальних мас-медіа… Журналістська освіта не може, 
отож, бути маргінесом навчання звичайного чи побічною стежкою міждисциплінар-
них дисциплін. Це важливе інтердисциплінарне завдання; діяльність, яка повинна 
інтегрувати і пронизувати цілість навчальних процесів з огляду на важливість за-
вдань і цілей. Якщо згодимося з таким підходом, то мусимо фахово розширити по-
няття журналістської освіти в такий спосіб, щоби предметами рефлексії визначати 
не тільки інформацію, але й поведінку надавачів і споживачів. Отже, варто взяти до 
уваги усіх учасників й усі найважливіші аспекти явищ і процесів комунікації в най-
ширшому контексті суспільного життя – культури, економіки, політики…»4.

Відповідно, макротекстів у зазначеній площині маємо достатньо в усі епохи і 
в кожній країні. Конкретно проаналізуємо кілька публікацій у провідних виданнях.

2012 року у Видавничому домі «Києво-Могилянська академія» побачили світ, у 
перекладі українською мовою, тексти польських політичних мислителів 90-х років 
ХIХ – 80-х років ХХ століття, вміщених свого часу в різних виданнях. Предметом 
3 Федорук, Р., Барка, В. (1998), “Культурі легко дихати треба”, Універсум, № 9–10, С. 33–38. (При-

нагідно зауважимо, що знаменитий український письменник, автор книги «Жовтий князь» пер-
шим вжив окреслення жахіття винищення селян в Україні 1932–1933 рр. Голодомором).

4 Jastrzebski, Jerzy (2004). W ciekawych czasach. Szkice o kulturze і edukacji, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw, 193 s.
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цих досліджень, оцінок, прогнозів стали українсько-польські стосунки, проблеми 
співжиття українців і поляків на землях етнічного прикордоння, питання відновлен-
ня незалежності України та можливі сценарії розвитку відносин двох країн. Виправ-
ляти деякі ситуації вже пізно. Але маємо навчитися визначати тенденції, аналізувати 
та передбачати, уникаючи диктатури ідеології. Це можливо за первинності націо-
нальної (відданість шляхетним ідеалам) та духовної (духовність як божественість) 
ідентифікації.

Під цим кутом зору потужний імпульс для замислення і проектування пози-
тивної візії співжиття двох народів, які мають багату культуру і традиції виживання 
в умовах «тріумфу» зла, дає стаття Анджея Суліми-Камінського «У колі моральної 
й політичної сліпоти: Україна й українці в очах поляків». Одразу скажемо – йдеть-
ся не про сумнозвісну об’єктивність, що посутньо неможливо забезпечити. Домінує 
справедливість творчої зосередженої думки. Така думка з усіх енергій світу – во-
істину найконструктивніша, оскільки від творчих потенціалів думки залежить доля 
народів.

Відомий вчений-публіцист порушує тему зростання зацікавленості українсь ко-
польськими стосунками – адже час показав, що «навіть найбільш націоналістичні 
угруповання розуміють, що їхнім ворогом номер один є не Польща, а Радянський 
Союз» (нині його уособлює Російська Федерація, у чому переконалися усі чесні 
люди світу). 

Подальший текст містить розуміння й відповіді автора на гострі проблеми. Це: 
1. МЕНТАЛЬНИЙ СПАДОК
«Польське невігластво й моральна зарозумілість разом із українським відчут-

тям кривди й задавненими упередженнями не можуть схилити обидві сторони до 
щирої розмови й порозуміння. Водночас політики обох сторін, бачачи користь від 
обопільної співпраці, закликають до забуття минулого й ери справжнього братер-
ства. Однак цей шлях не заведе нас далеко. Забуття – а також пробачення – прино-
сить лише розуміння й усунення причин ворожості, а це неможливо зробити без 
глибокої рефлексії й широкої дискусії над свідченнями культури народу».

2. ЗАЙМАТИСЯ ПРОБЛЕМАМИ ВЛАСНОГО ДОМУ 
«Поляк, котрий підкреслює помилки й гріхи українців, переконує свою сторо-

ну в почутті її правоти, а обвинувачених схиляє не до рефлексії, а до злості й образ. 
Тому варто лишити українцям свободу сумління. Краще займатимемося проблема-
ми власного дому, метою чого буде викликання дискусії й схиляння нас, поляків, 
вийти із затінку затертих і занадто спрощених штампів». 

Не почуваючи насолоди від мазохістського повторювання фрази mеа culpa (Моя 
провина – лат.), автор порівнює історію своєї культури, народу та держави з історією 
багатьох інших народів, які виборювали свободу: слабкостей та злочинів достатньо 
усюди. Однак, перш ніж виймати «порошинки» й «скельця» з українського мину-
лого, варто передусім очистити власну політичну культуру. Ціла низка історичних 
фактів за кілька століть доводить, що поляки в очах українців є загарбниками й 
окупантами. Такий приклад: «Для нас важливе питання боротьби за права поль-
ської мови, яку провадили польські діти на теренах колишньої підпруської Польщі, 
але водночас не хочемо згадувати про ганебне нищення нами українського шкіль-
ництва».
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Польща виборювала право націй на самовизначення, але відмовляла в цьому 
праві українцям Східної Галичини й Волині. Одвічний мешканець цих та інших 
українських земель, особливо селяни, були пригноблені. Вже у новітні часи в ос-
танню ніч жовтня 1918 року поляки напали на українців у Львові, забуваючи, що це 
місто заснував не польський король, а Данило, перший коронований руський король. 
Анджей Суліма-Камінський, оперуючи неспростовними фактами історії, дивується 
як його родаки легковажили українським національним рухом. «Чому в Хмельниць-
кому ми бачимо не намагання побудувати власну державу, а сенкевичівське п’яне 
селянське безчинство?»

3. ОРІЄНТУВАТИСЯ НА ПОЗИЦІЮ ЯНА СОБЄСЬКОГО
«Ян Собєський, єдиний польський король, який добре розумівся на українській 

проблемі, спостеріг формування нової держави. Іще на посаді гетьмана він написав, 
що «ці люди не хлопи, а удільний народ».

До честі автора, він не скриває також позицію короля, який промахи чи зазі-
хання поляків на українські землі й власність вважав чимось нормальним. Польща 
справді вклала в Україну не менше зусиль, ніж французи в Алжир чи англійці в Ір-
ландію. Однак факти – вперта річ. Бодай такий факт є надто промовистим: 1909 року 
не менше ніж 53 відсотки землі, що перебували у приватній власності в Київській 
губернії, належало полякам (вони тоді становили 3,2 відсотки від загалу населення).

У публікації чимало місця займають факти й оцінки і плідної, і контроверсій-
ної співпраці Пілсудського та Петлюри. Водночас вчений-публіцист знову оперує 
неспростовними фактами. Переповімо цей фрагмент публікації. Більшість україн-
ського населення, котре 1921 року налічувало 3 898 000 (14% населення Польщі), 
хотіла власної держави, а не польської, яка відмовляла їм не лише у самовизначенні, 
а й навіть в умовах вільного розвитку культури. Можливо, це звучить гротескно, 
але, можливо, аж до часів сталінського терору на початку 1930-х років українська 
культура, освіта й наука куди краще розвивалися під владою Кремля, ніж у демо-
кратичній парламентській Польщі. Цифри про знищення шкільництва свідчать самі 
за себе. 1922 року було 2993 українські школи, 1926 року їх залишилося лише 947. 
На Волині, де українці не мали, на відміну від Галичини, міцних громадських орга-
нізацій, кількість українських шкіл зменшилася з 442 у 1922 до 2 (двох!) 1926 року. 
Ідучи нібито нелюбим нам російським і німецьким шляхом, ми накинули школі й 
адміністрації польську мову. Хотіли, дослухаючись до Станіслава Ґрабського чи так 
само до Дмовського, полонізувати «русинів», яким відмовляли навіть у назві україн-
ців та України. Хворобам мозку й серця, на думку Пілсудського, багато які поляки 
приписували небажання наших національних меншин стати поляками, забува ючи, 
що такою ж мовою говорили й росіяни з німцями – вони так само приписували хво-
робам мозку та серця спротив поляків Росії й Німеччини.

Ганебною сторінкою ставлення поляків до своїх співгромадян стали пацифі-
кація 30-х років, операція «Вісла». «Бещадська депортація є нашою темною сторін-
кою».

4. РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК: ПРОМАХИ ЧИ СВІДОМЕ УПОСЛІДЖЕННЯ?
Знову цитата: «Наша католицька церква, котра так добре вміє поєднувати 

християнську оборону прав особистості з обороною нашої національної культури, 
на жаль, від часів Другої Речі Посполитої, не записує добрих сторінок у нашому 
ставленні до національних меншин. Польські єпископи 1965 року могли пробачати й 
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просити пробачення в німців. Але до сьогодні вони не можуть оточити справжньою 
братерською опікою литовців, словаків, білорусів і українських уніатів». Далі автор 
засуджує позицію поляків щодо перемиського єпископа. «Українці борються й нада-
лі за свою свободу. Вони також моляться за неї в церквах, розсіяних по усій земній 
кулі. Сором нам, якщо ми не зможемо захистити іхні доми молитви на терені поль-
ських дієцезій або, під приводом модернізації чи зручності, й надалі змінюватимемо 
їх на наші польські костели».

Анджей Суліма-Камінський сполучає два способи мислення: історичне і син-
хронне, що визначається сучасними новітніми категоріями та свіжими реаліями ак-
туальної доби. Він відкидає національне марнославство або національний нігілізм, 
вибудовуючи таку історико-політичну концепцію, яка, по-перше, прагне сплати-
ти борг вдячності усім, хто завжди усвідомлював, що без вільної України не буде 
вільної Польщі; по-друге, виявити плідність принципів нетлінного спадку народів і 
культур; про-третє, утвердити засади справедливості у щоденному житті, те, що ви-
значається термінами Івана Павла ІІ «цивілізація любові» і «соціальне милосердя». 
Повчальним для позиції публіцистів буде й завершальний акцент статті (цитуємо 
повністю):

 «Нині, пропонуючи українцям співпрацю в боротьбі за суверенітет України й 
Польщі, стверджуємо, що Україна буде. Нашій культурі й тим, хто прийде після нас, 
ми повинні довести, що Україна – всупереч нам – була. Отож, не наслідуймо більше 
російського імперіалізму у фальсифікації історії підкорених народів і не нищмо хре-
стів – цих свідків історії – на спорожнілих цвинтарях... Хоч як нам це важко, однак 
варто пам’ятати, що доки ми у своїй історії та культурі не розрахуємося з Україною, 
доти ми не повернемо українському населенню їхні села та церкви, відібрані під час 
«боротьби з бандами», доти наша рука, простягнена до сусіда, котрий мешкає над 
Сяном і Дніпром, зависатиме у повітрі»5. Стаття написана у 1984 році. 

Обмін ідеями доконечно збагачує. У зазначеному контексті учасники україн-
сько-польського діалогу на сторінках знаменитого журналу «Культура» Єжи Гедрой-
ця, що почав виходити після Другої світової війни польською мовою у Франції, нада-
ли проблемі європейського виміру. Цей діалог охоплював кілька площин. По-перше, 
був політичною дискусією у повному розумінні цього слова: йшлося про декларації, 
спільні ініціативи, прагматичні оцінки явищ. Співпраця з українськими часописами 
«Сучасність», «Українське слово», «Віднова», як і дослідження спільної історії, зо-
крема моментів порозуміння й співпраці, відіграли величезну роль. По-друге, діалог 
відбувався на площині поточного життя обох народів – і на еміграції, і на материку. 
Назвемо хроніки, статті-спогади, етнографічні дослідження, політичну полеміку, 
проблеми розвитку мов. По-третє, діалог поглиблювався розглядом проблем роз-
витку культури. На сторінках часопису читач знаходив предметні публікації щодо 
тенденцій розвитку літератури, літературної критики, що сприяло кращому розу-
мінню того, що діялося за великим муром ідеологічної брехні. Наприклад, у номе-
рі «Культури» за листопад 1990 року вміщено «Декларацію у справі українській», 
що ії підписали такі видатні особистості, як Єжи Гедройць, Володимир Буковський, 

5 Суліма-Камінський, А. (2012), У колі моральної й політичної сліпоти: Україна й українці в очах 
поляків, у збірнику “Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців”, 
Києво-Могилянська академія, Київ, с. 354–371.
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Наталія Горбаневська, Юзеф Лободовський, Володимир Максимов (редактор квар-
тальника «Континент»), Віктор Некрасов, Павел Тігрід (редактор чеського журналу 
«Сведецтві») та інші. Висуваючи на перший план українців, автори Декларації на-
голошували: «Не будуть вільними по-справжньому поляки, чехи, угорці без укра-
їнців, білорусів та литовців. І, врешті, без вільних росіян – від імперських амбіцій, 
таких росіян, які розвиватимуть власне національне життя, які шануватимуть право 
інших націй до самовизначення… Українці є найбільш поневоленим народом, вони 
найактивніше прагнуть до власної державної окресленості»6.

 Закономірно, що під сучасну пору проблеми взаємин Польщі та України ви-
глядають незрівнянно краще, ніж кілька десятиліть тому. Україна, вперше за багато 
десятиліть, є пропольською. Щораз більше громадян починає реально розуміти, як 
наші сусіди – Росія та Німеччина – нацьковували нас одне на одного, аби полагодити 
свої імперіалістичні інтереси. Це особливо помітно й нині в Росії Путіна. 

Конструктивну роль відіграють також нариси і статті-дослідження про видат-
ні особистості й характеристика річниць знакових подій. Широкий інтерес читачів 
викликали, до прикладу, публікації: Петра Даниляка, дослідника історії Поділля – 
«Зигмунд Красінський на Поділлі» (до 200-річчя видатного польського поета. – 
День, 24-25 лютого 2012), публіциста Юрія Рудницького – «З прокурорів – в адвока-
ти» (про Владислава Желенського, який на судовому процесі проти Степана Бандери 
представляв сторону обвинувачення, а після Другої світової війни став одним із 
найпалкіших прихильників українсько-польського примирення. – Дзеркало тижня, 
12 квітня 2014), розмову Артура Сорняка із Каролем Тарновським, філософом, при-
ятелем Івана Павла II – «Християнство без стресу» (йдеться про небезпеку замі-
ни фундаментальних питань про сенс, святість життя, логос світу питаннями «Як 
жити?», «Як бути щасливим?». – Tygodnik Powszechny, 20 lipca 2014), розмову Ката-
жини Яновської з поетом і прозаїком Адамом Загаєвським – «Засліплюючий блиск 
свободи» (акцент на Європу ідей, культури і мистецтва як візіонерів, стурбованість 
відсутністю любові до правди, загрозою напористої пропаганди. – Angora, 30. VI. 
2019. – S. 16–17). Цінною вважаємо статтю Тадеуша Ольшанського «Виселення не 
було неминучим! Акція «Вісла», 70 років опісля». – Tygodnik Powszechny, 23 kwietnia 
2017».

Останнім часом на сайті «Листи до приятелів» вміщено низку розгорнутих 
матеріалів про операцію «Вісла», про ситуацію на Лемківщині, про традиційний 
«Діалог двох культур» у Кременці, присвячений творчості знаменитого поета Юлі-
уша Словацького, який народився у цьому пречудовому місті на Тернопільщині і 
де знаходиться його музей, поета, який упродовж усього свого життя був палким 
прихильником дружби й співпраці двох сусідніх братніх народів, про перспективи 
спільних дій на міжнародній арені України і Польщі в ХХI столітті та ін.

Завоювали авторитет в аспекті сенсовних орієнтирів публіцистики газети 
«День», «Україна молода», «Дзеркало тижня», тижневик «Країна» та ін. Йдеться про 
загальне неприйняття намірів перетворити українські чорноземи на товар, про не-
професійність зовнішньої політики нових українських властей, про потребу деолі-
гархаризації економіки і суспільного життя, матеріальну ситуацію громадян, пенсії 
та інші нагальні речі. Своєрідним аристократизмом міркувань і стилістики, напри-

6 Kultura (1990), “Deklaracja w sprawie ukrainskiej”, № 11, S. 66–67.
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клад, є діалог як пошук істини між кореспондентом газети «День» з доцентом Київ-
ського університету імені Бориса Грінченка Олександром Авраменком. Сам акцент 
публікації – промовистий: «Зберегти своє»7.

Інший підхід – стурбовано-памфлетний – знаходимо у матеріалі Олександра 
Прилипка «Звитяга тріумфаторів хайпу (нахабної демагогії). Йдеться про дуже го-
стрі, але справедливі оцінки «Слуг народу». Підзаголовок «Чому радянський мем 
«слуга народу» став вироком нашій політичній системі» орієнтує читачів: «Назва 
партії (називатимемо так цю організацію) несе в собі фразеологізм часів пролеткуль-
ту, на кшталт «вождя народу», «суду народу» та інших висловів, вигаданих для мо-
білізації неосвічених людей, гегемона, одне слово. Певно, глузування, приховане в 
семантиці, мало б відлякати від «політики» поміркованих громадян. Адже не можна 
в 2019 році серйозно сприймати рух на кшталт «будівничих комунізму» чи «пере-
можців соціалістичного змагання. Для мого покоління словосполучення «слуга на-
роду» – початок усіх анекдотів про партійну номенклатуру радянських часів»8.

Газета «День» у розділі «Прес-клуб «Дня» послідовно й усебічно коментує си-
туацію в інформаційному просторі нашої країни, Росії та інших країн. Авторитет як 
фахівці найвищого рівня у цій царині завоювали Ігор Лосєв, Ігор Яковенко, Андрій 
Плахонін, Наталя Іщенко. Їхні оцінки діяльності мас-медіа вже увійшли у золотий 
фонд теорії та практики публіцистики думання й енциклопедизму. Зішлемося на 
знаковий аналіз явища «Україна як сон Росії» Ігоря Яковенка. Знову бачимо чітке 
уточнення у підзаголовку: «Помаранчева революція 2004 року, а потім Євромайдан 
2013-2014 років завдали нищівного удару по російському міфу самооцінки». Автор 
вибудовує аргументацію послідовно: а) державне інформаційне агентство Росії 21 
листопада 2019 року подало вісім новин з України, що набагато більше, ніж кількість 
повідомлень про події в усіх інших країнах планети, разом узятих; б) в Російській 
дійсності звуження свідомості, зникнення всіх залишків критичного ставлення до 
того, що є надцінною ідеєю. У цьому випадку до ідеї того, що «Україна – це частина 
Росії, спокушена і вкрадена Заходом», в) якнайглибша травма – зникнення росій-
ського імперства. Україна – це сон Росії…Мовляв, повернули Крим, не зупиняйтеся: 
поверніть решту. Висновок: «Якщо «Тінь» України принаймні помістилася у простір 
російського телевізора, то інша «Тінь», породжена колективним несвідомим Росії, 
через свої велетенські розміри в телевізор не влазять… Це «Тінь» Китаю. Перспек-
тива китайської колонізації настільки нестерпна й руйнівна для звичних уявлень ро-
сіян про себе, що ії не пускають навіть у телевізійні сни, навіть у вигляді кошмарів»9.

Останнім часом у цій авторитетній україноцентричній газеті вміщено глибо-
козмістовні дослідження голодоморного геноциду української нації в 1932-1933 рр. 
Читачам запропонували архівні матеріали, аналіз статистичних даних, серію дослі-
джень постійного автора професора Станіслава Кульчицього, думки закордонних 
експертів, спогади очевидців. Зокрема, потрібно відзначити увагу до героїчного 
вчинку валлійського журналіста Гарета Джонса, який перший на Заході намагався 
привернути увагу керівництва західних країн до того, що відбувалося в Україні, де 

7 Авраменко, О. (2019), “Зберегти своє: «Усе, що стосується української, має бути дуже якісним»”, 
День, 8–9 листопада.

8 Прилипко, О. (2019), “Звитяга тріумфаторів хайпу”, День, 22–23 листопада, С. 29.
9 Яковенко І. (2019), “Україна як сон Росії”, День, 22-23 листопада, С. 27.
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сталінський людожерський режим нищив українців, передусім селян. Сергій Три-
мбач, побувавши на 69 Міжнародному Берлінському кінофестивалі, високо оцінив 
фільм «Містер Джонс» видатного польського режисера Агнешки Голанд. У створен-
ні фільму брали участь Польща, Україна і Велика Британія. «Фільм є сьогоднішнім 
застереженням Заходу, передусім тій його частині, яка продовжує наполягати на 
співпраці з Путінською Росією. Хочете викохати чергового монстра – згадайте, чим 
усе це закінчувалося в минулому», – робить висновок С. Тримбач.

За кілька десятиліть Джеймс Мейс постав за правду про український Голодо-
мор – і таки переміг. Саме завдяки йому конгрес США визнав політику Сталіна гено-
цидом української нації. Знову зацитуємо Тримбача: «І саме його погляд на трагедію 
українства в 1930-ті ліг в основу нинішнього бачення історії – і минулої, і теперіш-
ньої. Винищити українство – це означало, – кажучи словами Мейса, – «вигубити 
українське селянство, українську інтелігенцію, українську мову, українську історію 
в розумінні народу, знищити Україну як таку»10.

Бо ж калькуляція дуже проста: «немає народу – немає й країни». В арсеналі 
дуже вагомої концептуальної публіцистики назавжди зафіксується докладне і пе-
реконливе дослідження історика, кандидата історичних наук, старшого наукового 
співробітника Інституту історії України НАН України, заслуженого працівника 
культури, автора-упорядника книжки «Ланселот Лоутон. Українське питання». Га-
зета «День» у двох номерах під рубрикою «Україна Incognita» вмістила розгорнуті 
розповіді «Непохована країна та її відкривач. Ланселот Лоутон: британський журна-
ліст, закоханий в Україну»11.

Асоціації з нинішніми часами очевидні. Це особливо показово, коли згадаємо 
яку характеристику дає державі відомий український теоретик національного пи-
тання Микола Сціборський: «Держава – це не лише організована доцільність; це 
насамперед святе святих нації, що зобов’язує кожного громадянина до служіння, 
жертв і високих духовних поривів. Не внутрішня боротьба часткових інтересів, 
тільки солідарні, узгіднені зусилля цілого суспільства, спрямовані на забезпечен-
ня сили й ладу держави, можуть гарантувати в лоні нації всім її прошаруванням 
внутрішній мир, охорону, працю, законність, соціальну справедливість і розвиток»12.

Унікальність національного і духовного очевидна і перспективна. Окрім мате-
ріальних багатств, що їх треба раціональніше використовувати, потрібно зміцню-
вати матрицю культури й мистецтва. Позитивні мотивації доброчесності й краси 
буття, як давно доведено, відображені у наших думах і піснях. Шевченкова характе-
ристика цих українських скарбів неперевершена: «Наша дума, наша пісня / Не вмре, 
не загине… / От де, люде, наша слава, / Слава України! / Без золота, без каменю, / 
Без хитрої мови, / А голосна та правдива, / Як Господа слово13. Недаремно у світі 
поза конкурсом – «Щедрик» Леонтовича. Останнім часом чимало видань присвяти-
ли цьому дуже предметні публікації. Не можна на безкореневій штучній базі витво-
рити високу культуру. Історія не має бути лише обов’язком пам’яті, але передовсім 
освітленням душі. У нарисі Валентини Самченко «Столиця «Щедрика» це відтво-
10 Тримбач, С. (2019), “Своїми очима”, День, 22–23 лютого, С. 23.
11 Кот С. (2011), “Непохована країна та її відкривач. Ланселот Лоутон: британський журналіст, 

закоханий в Україну”, День, № 147–148, 150–151. 
12 Сціборський, М. (2007). Націократія, Державна картографічна фабрика, Вінниця, C. 74.
13 Шевченко, Т. (2007), До Основ’яненка, Кобзар, Донецьк, 2007, С. 53.
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рено на високому рівні аналітичності фактів й одухотвореності стилістики. Читач 
довідується, що у Тульчині Вінницької області оновили музей Миколи Леонтовича. 
«Щедрик» вже протягом 100 років прославляє Україну, його мелодія стала позивною 
американських космічних кораблів.

Як створювалася найпопулярніша пісня світу? Підтвердженням розуміння 
важливості культурної дипломатії стала ухвала урядом УНР на чолі з Симоном Пет-
люрою гастролей хору Кошиця за державний кошт у багатьох країнах світу. Тільки 
у Європі відбулося понад 200 концертів з незмінним виконанням «Щедрика». Ва-
лентина Самченко змальовує історію Тульчина – «подільського Версалю», наводить 
приклади надто повчальні для усіх нас, зокрема для нинішніх властей: а) «Брюс-
сельське видання «Ons Vaderland» на початку 1920-го писало, що зарубіжні країни 
мають повчитися в УНР, як дбати про культуру! «Уряд Української Республіки під-
тримує національне мистецтво так високо, що є ідеалом для інших держав»; б) «Ще 
у 1936 році американець українського походження Петро (Пітер) Вільховський, який 
працював для радіо NBC, переклав «Щедрик» англійською, якого на континенті пре-
зентував ще хор Кошиця 5 жовтня 1922 року, тоді ж у США було зроблено перший 
аудіозапис уже на той час знаменитої щедрівки. У 1955 році «Щедрик» уже можна 
було почути в різдвяному випуску CBS – американської телерадіомережі, однієї з 
трьох найбільших у США».

У Тульчині діє музей Миколи Леонтовича. Минулого року за підтримки уря-
ду та Мінкульту реалізовано проект «Леонтович Арт-квартал». Відкрито пам’ятник 
«Щедрик». Останнім часом у музеї відбулися кардинальні зміни: три експозиційні 
кімнати обновили сучасними стендами, кімнати присвячено темам «Життя Леон-
товича», «Капела ім. М. Леонтовича та «Щедрик». У меморіальній вітальні на сто-
лі знаходиться подарований батьком на весілля композитору столовий сервіз. Там 
же улюблена книжка «Робінзон Крузо» 1880 року, яка належала Миколі Леонтови-
чу. Ноти з його підписом, його музичні інструменти. В день відкриття оновленого 
музею, 16 листопада 2019 року, на облаштованій сцені в центрі Тульчина в рамках 
фестивалю «Від «Щедрика» до Carol of the bells» виконали з десяток варіацій найві-
домішого твору Миколи Леонтовича колективи з різних міст України14. На науковій 
конференції йшлося про важливість внесення «Щедрика» до списку найцінніших 
надбань ЮНЕСКО.

Під сучасну пору «зневага всієї сердечності людської» (Василь Барка) є тією 
сумнозвісною войовничістю з власне найціннішим – святою правдою-справедливі-
стю. Її отруїли, з одного боку, – класовою боротьбою, з другого – захланністю й ци-
нізмом. «Смерть людської душі завжди йде за смертю Бога в її серці, хоч ця людина 
ще у живому тілі» (саме так!)». Це вже думки іншого турботливого мислителя Олек-
сандра Сугоняки, українського вченого, банкіра, громадського діяча, публіциста, 
колишнього народного депутата. Свого часу, точніше 19 листопада 2009 року, газета 
«День» вмістила його глибокозмістовну й спонукальну саме до замислення рецензію 
«Над книгою ХХ століття». Мова про твір Джорджа Орвелла «1984»15.

Кілька гостроактуальних міркувань автора статті-рецензії: 

14 Самченко, В. (2019), “Столиця «Щедрика»”, Україна молода, 27 листопада.
15 Сугоняка, О. (2009), “Над книгою ХХ століття”, День, 19 листопада.
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• «Автор відобразив суспільство з ампутованою душею – єдиним носієм релігій-
ності. Така людина і таке суспільство є божевільними, оскільки вони обірвали 
зв’язки з Творцем, відтявши частину людської сутності, яка забезпечує ці жит-
тєдайні зв’язки. Замість чутливої до Бога душі, утворили протез, за допомогою 
якого вожді тримали у неволі духовних калік»;

• «Цей діагноз – втрата життєдайних зв’язків – є точним діагнозом причин дегра-
дації не лише для комуністичної й нацистської складової Західної цивілізації. 
Це підходить і до її ліберальної складової. Відмінність у тому, що комуністи це 
(вбивство Бога) коїли рішуче, по-пролетарськи, з ріками крові. А інша, демо-
кратична, складова цієї цивілізації те саме робила потихеньку, «еволюційно», 
по-міщанськи. Але отець цих бісівських діянь – один… Результат той самий – 
смерть цілісної людини»;

• «Свобода особи непомітно, поступово в останні століття замінювалася на сво-
боду «его». Від пріоритету «бути» суспільство сповзло до небезпечного домі-
нування «мати».
Олександр Сугоняко закономірно орієнтує нас: «Мати – щоб бути, бути – щоб 

жити вічно! Ось гасло оновленої, добродійної, мислячої людини. Воно має стати гас-
лом України». Категорично годимося з цим! І тому останні події, зазначені вище, 
трактуємо не як катастрофу, погибель, а як – очищення. Зло неодмінно самороз-
вінчається, святая правда-справедливість неодмінно восторжествує. Народжу-
ється новий світ, настає нова епоха. Так, у конвульсіях, несосвітенних варіантах, з 
втратами часу, людей, ресурсів. І тут від вибору кожного з нас залежить, чи швидко 
поборемо зло й віднайдемо гідне життя для людини як неповторної особистості. Тож 
подорож у невідоме почнімо з іншої перспективи.

Висновки:
1. Світоглядна публіцистика як «авангард духу» донині дотримується сенсов-

них орієнтирів – аби інтерпретувати буття у поняттях світла, правди і знання, а не 
тільки в поняттях ефективності й вигоди. Поважний читач поважних текстів у по-
важних виданнях внутрішньо зростає, це зростання не може відбуватися грубо, ме-
ханічно, у масі.

2. Проаналізовані макротексти орієнтують на засвоєння ідей, що базуються на 
системі вартостей власної культури, створення того духовного поля, в якому всі ас-
пекти життя особистості й спільнот набувають цілісності й шляхетної мети.

3. Жанрова різноманітність текстів не спрощує аргументації, яка завсіди має 
бути переконливою, тобто результативною.
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The urgency and purpose of the article is to substantiate the missionary nature of the 
publicistic text in modern times, when humanity moves from commercially-manipulative 
civilization to spiritual.

Despite the fact that the current century, following the previous “century of Satan” (The 
New York Times characterization), the “century of fear” (A. Camus’s definition), continues to 
stimulate consciousness to comprehend the world mainly as hostile to man, in human attachment 
to life is the dream of the higher meanings of being. And it goes beyond all the hardships of 
the world and proves once again that we must regard man as a phenomenon created by God. 
Hence the guideline: to create an alternative possibility of elimination of evil, “resilience from 
the logic of self-centrism in favor of the logic of sociocentrism”, “enlightenment of the soul” 
with a sense of obligation. The pivotal thought of publicism, therefore, must be an appeal to 
the wisdom of our ancestors, the spiritual inheritance of humankind, in order not to disarm 
ourselves morally and intellectually and not to accept the ideologemes of false prophets – they 
are, in the end, drawing us a bleak outlook.
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Предмет дослідження статті – публіцистика російського філолога, історика культу-
ри та впливового публічного інтелектуала 1990-х – поч. 2000-х років Сергія Аверинцева, 
присвячена подоланню тоталітарної спадщини і, зокрема, поняттю «діалог». Наголоше-
но на тому, що діалогічний етос протистоїть усім видам тоталітаризму, який атомізує 
людину, перетворюючи її на піддатливий до маніпуляцій матеріал.

Ключові слова: публіцистика; діалог; цінності; Сергій Аверинцев; Росія.

1. Постановка проблеми
Незважаючи на те, що з часу розпаду СРСР минуло більш ніж чверть сторіч-

чя, спадщина, яку залишила по собі комуністична ідеологія, досі не стала музей-
ним експонатом. Що більше, пострадянська свідомість, індоктринована суміш-
шю із марксистської філософії та постійного страху від її репресивного втілення, 
у парадоксальний спосіб виявилась доволі сприйнятливою до, здавалося б, цілком 
нової ситуації «постправди». «Залізобетонний» комуністичний диктат та витонче-
ний пост модерністський релятивізм виявились однаково руйнівними і для поняття 
«правда», і для інших цінностей, зокрема й таких, як автентичний діалог. 

Російський філолог та історик культури Сергій Аверинцев був тим публіци-
стом, який, відповідаючи на пострадянський ціннісно-орієнтаційний запит, завдяки 
своїй академічній компетентності сприяв відновленню автентичного значення по-
нять, зокрема й такого, як «діалог», про яке йтиметься нижче. С. Аверинцев був 
однією із найпомітніших публічних фігур кінця 80-х ‒ початку 90-х років минулого 
сторіччя у гуманітарному дискурсі спочатку пізнього СРСР, а потім і посталих на 
його території незалежних держав. Після нетривалої політичної діяльності він чи-
мало свого творчого часу присвячував публіцистиці. С. Аверинцев був академічним 
ученим, який на певному етапі своєї кар’єри почав виступати на сторінках суспіль-
но-політичної преси, долучаючись до актуальних суспільних дискусій.

Поняття «діалог» сьогодні настільки міцно вкоренилось у публічній сфері, що 
кожен, хто претендує на статус публічного інтелектуала і говорить про цінності, 
використовує його у своєму лексиконі і висловлює своє ставлення до нього. С. Аве-
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ринцев один з тих авторів, які не оминули увагою діалогічну тематику, що становить 
важливу частину і його публіцистичного спадку. Мета статті – виокремити головні 
особливості у трактуванні концепту «діалог» у публіцистиці С. Аверинцева.

2. Теоретичне підґрунтя та методологічна основа дослідження
Поняття «діалог» у філософському контексті аналізували В. Біблер, М. Бубер, 

Е. Левінас, В. Малахов, Ф. Розенцвайґ та чимало інших дослідників. Також воно ста-
ло основою оригінальної світоглядної течії ХХ сторіччя – філософії діалогу. Однак, 
зважаючи на те, що сьогодні слово «діалог» стало обов’язковим елементом публіч-
ного дискурсу, його варто досліджувати не лише у філософській площині, але й ана-
лізуючи політичну риторику, художню літературу і публіцистичні тексти. Дослід-
жуючи публіцистику С. Аверинцева, ми використовували насамперед тематичний 
та дискурсивний аналіз.

3. Виклад основного матеріалу дослідження
Про важливість поняття «діалог» у розумінні сучасних світоглядних тенденцій 

може свідчити хоча б той факт, що ООН проголосила 2001 рік ‒ перший рік нового 
тисячоліття ‒ Роком діалогу між цивілізаціями. Цей символічний крок можна вва-
жати своєрідною відповіддю різноманітним похмурим пророцтвам, на кшталт «зітк-
нення цивілізацій» Семюела Гантинґтона. Цікаво, що опрацювання концепції «діа-
логу між цивілізаціями» приписують колишньому президентові Ірану Мохаммаду 
Хатамі1. «Іранський Горбачов», як інколи називали Хатамі за його доволі сміливі у 
контексті іранської політичної традиції кроки, запропонував її як альтернативу зга-
даній ідеї американського політолога та концепції «кінця історії» Ф. Фукуями. Хата-
мі був не єдиним представником ісламського світу, який, впроваджуючи ідеї діалогу, 
розвіював популярний на Заході стереотип «мусульманина-терориста». Серед його 
однодумців варто згадати відомого і в Україні турецького мислителя Фетхуллаха 
Ґюлена2. Звісно, не варто, базуючись на згадці лише про двох мислителів зі Сходу, 
робити висновок, що концепція «діалогу цивілізацій» успішна в ісламському світі, 
тоді як на Заході усі сповідують гантинґтонівський підхід. Утім, зважаючи на полі-
тичні обставини, голос Сходу у діалозі цивілізацій має особливе значення.

Актуальність поняття «діалог» у науковій та публіцистичній площинах не за-
лишилась поза увагою С. Аверинцева. У його публіцистиці можна знайти і відгуки 
щодо резонансу діалогічної проблематики, і власні оригінальні міркування.

Сергія Аверинцева, як християнського публіциста, цікавить насамперед релі-
гійний вимір діалогічного спілкування. В есеї «Ми покликані у спілкування» він 
міркує про «найглибше зі спілкувань» ‒ спілкування з Богом, зазначаючи на почат-
ку, що провадити мову про цей різновид спілкування мають право насамперед под-
вижники, ченці, ті, хто із власного досвіду може розповісти про нього. Але зазвичай 
такі люди не пишуть статей для світських видань. Натякаючи цим зауваженням на 
себе, С. Аверинцев визнає ‒ і це притаманно для багатьох його есеїв з релігійної 
проблематики, ‒ що його тлумачення не претендує на повноту чи тим паче каноніч-
ність. Чи може світська віруюча людина говорити про те, що належить до компетен-
ції богослова? С. Аверинцев знаходить вихід із цієї дилеми: для роздумів про діалог 

1 Petito, F. (2007), “The Global Political Discourse of Dialogue among Civilizations: Mohammad 
Khatami and Václav Havel”, Global Change, Peace & Security, Vol. 19, Issue 2, pp. 103-126.

2 Ґюлен, Ф. (2013), Діалог і толерантність, Український письменник, Київ, 416 с.
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із Богом треба бути собою, тобто смиренно відмовитись від усіх «надбудов», хибних 
уявлень про себе і максимально тверезо оцінити вихідну позицію. Духовна самоо-
мана, на думку публіциста, блокує всі шляхи, якими християнин може прийти до 
справжнього спілкування з Богом. «Є лише одне місце, де зустріч із Богом, вочевидь, 
неможлива за визначенням: це місце уявлене», ‒ підсумовує С. Аверинцев3. Небез-
пека хибних уявлень полягає у тому, що вони видають ерзац за реальність. Таким 
чином, самоусвідомлення перетворюється на еґоїзм та еґоцентризм, який, за словами 
С. Аверинцева, «переорієнтовуючи на ілюзію весь внутрішній склад людини, здатен 
звернути на неправду й те, що є піднесеним у ньому»4, діалог із Богом ‒ на ідоло-
поклонство, вікно, «крізь яке можна бачити суще ‒ те, що реальне, бо не підвладне 
нашому свавіллю»5 ‒ на дзеркало.

У спілкуванні із Богом нелегко прийняти той факт, що Його воля не залежить 
від наших бажань і примх. С. Аверинцев ілюструє цю тезу новозавітною притчею 
про блудного сина, у якій батько влаштовує пишний бенкет на честь безпутного 
сина, який розкаюється. Натомість старший брат, який завжди був поруч із батьком, 
ніколи не удостоювався такого святочного ставлення. Милість Божу не завжди легко 
прийняти і зрозуміти, але це одна із умов справжньої віри. Публіцист нагадує, що 
біля витоків біблійної традиції стоїть заборона ‒ не сотвори собі кумира. А кумир, за 
словами С. Аверинцева, «це матеріалізація зловісної ідеї про божество, яким можна 
маніпулювати. (…) Кумир ‒ так би мовити, потрібна річ. Вибір між ним і Богом Жи-
вим Біблії ‒ це вибір між маніпуляцією та спілкуванням»6.

Думки С. Аверинцева про високий статус спілкування співзвучні із міркуван-
нями Йоана Зізіуласа, на думку якого «без поняття спілкування неможливо вести 
мову про буття Боже»7. Зважаючи на це, спілкування набуває онтологічного значен-
ня. Однак не варто забувати, нагадує С. Аверинцев, що «основа спілкування ‒ повага 
до свободи особистого буття того, з ким ми спілкуємось»8. Йдеться не лише про 
спілкування з Богом, але й про діалог із ближнім.

Підміна реальних співрозмовників власними уявленнями про них не просто за-
грожує успішному діалогові, але й може призводити до вибухів нетерпимості, яких 
зазнало минуле сторіччя. В есеї «Коли рука не стиснеться в кулак», опублікованому 
вперше 1990 року, саме тоді, коли С. Аверинцев почав активно виступати як публі-
цист, йдеться про наслідки такої підміни та про причини спалахів ворожнечі. Уява, 
яка нібито має допомагати нам пізнавати й описувати довколишній світ, може інко-
ли породжувати фантоми, які уможливлюють його руйнацію. Проявів ксенофобії і 
нетолерантності у ХХ сторіччі цей умовивід стосується безпосередньо. «Коли німці 
перестали достатньою мірою природно почувати себе німцями, то вирішили, що 
вони раса»9. Неадекватна автохарактеристика зумовлює хибне сприйняття Іншого. 
Його можна вигадати, створити, а не прийняти таким, яким він є. Радянський і на-

3 Аверинцев, С. (2004), Софія-Логос. Словник, Дух і Літера, Київ, c. 527.
4 Там само, с. 528.
5 Аверинцев, С. (2004), Софія-Логос. Словник, Дух і Літера, Київ, с. 528.
6 Там само, с. 531.
7 Зізіулас, Й. (2005), Буття як спілкування. Дослідження особистісності і Церкви, Дух і літера, 

Київ, с. 17.
8 Аверинцев, С. (2004), Софія-Логос, с. 528.
9 Там само, с. 569.
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цистський тоталітарні режими пішли саме цим шляхом, борючись із «куркульством 
як класом» і «фашизмом» чи «міжнародним єврейством». С. Аверинцев, посила-
ючись на думку Карла Кереньї щодо ролі абстракцій у практиці масових убивств, 
зауважує, що «одна річ сказати: вбити кожного єврея, інша річ ‒ ліквідувати єврей-
ство. Єврейство ‒ це абстрактна категорія, вона ‒ ліквідується. Одна річ сказати: 
убити всіх людей у місті ‒ дорослих, дітей, чоловіків, жінок, старих, навіть домашніх 
тварин, що перебувають у місті. (…) Інша річ сказати: стерти місто з лиця землі. 
Ви берете лезо і зішкрібаєте кружок на карті. Ви ліквідуєте певну абстракцію. Із 
абстракціями чинити розправу простіше»10. Розправі із абстракціями протистоїть 
постріл в конкретну людину. Публіцист наводить відомий епізод із есею Джорджа 
Орвелла «Згадуючи війну в Іспанії», у якому той описує, як не зміг натиснути на га-
чок, бо перед ним опинився не зловісний ворог, а нікчемний солдат, який біг уздовж 
окопу зі спущеними штанами. Англійський письменник пояснює: «Я ж їхав сюди 
вбивати «фашистів», а цей, який підтягував штани, ‒ який він «фашист», просто 
хлопець, схожий на мене, і як в нього вистрелити?!»11 Конкретність кожної людини 
повертає нас від фантомів до реальності. Один із класиків філософії діалогу, Еману-
ель Левінас, проголошував, що обличчя Іншого каже мені «Не вбивай!»12

Діалогічний етос ‒ це справжній виклик для тоталітаризму, позаяк останній 
свідомо поглиблює і радикалізує відмінності між людьми. Як правило, така тактика 
тоталітаризму також працює з людською уявою. Прийняття діалогу як етичного орі-
єнтиру не передбачає скасування усіх відмінностей. Навпаки, тотальна уніфікація 
робить діалог неможливим. С. Аверинцев наголошує, що йдеться не про припинення 
конфліктів між різноманітними розходженнями, а про зміну стилю конфліктів. Руй-
нування, наприклад, релігійних відмінностей, важливих для конфесійної самоіден-
тифікації, для російського публіциста абсолютно неприйнятне. Усвідомлення існу-
вання чітких відмінностей між етносами чи релігіями підсилює значущість вибору. 
На думку С. Аверинцева, у сучасних умовах християнське віросповідання усе рідше 
передається у спадок і все частіше стає предметом вибору. Ситуація доленосного ви-
бору трагічна за своїм характером, але саме «трагізм вибору робить людське духовне 
життя, людський вибір серйозним»13. Світ без відмінностей змальовано у знаменитій 
пісні Джона Леннона «Imagine», яку часто сприймають не лише як музичний твір, 
але й своєрідний культурний маніфест. За словами польської публіцистки Аґнєшки 
Колаковської, образ світу без країн, без релігії, без цінностей, за які варто вбивати 
чи вмирати, без небес і пекла, без власності ‒ це образ, «від якого віє моторошною 
порожнечею, і не тільки тому, що дрож проймає від думки про те, як ‒ за допомогою 
яких репресій ‒ можна було б (гіпотетично) досягнути такої утопії, яка суперечить 
людській природі, і хто б її підтримував. Але ще й тому, що саме така у загальних 
рисах утопія, схоже, широко входить у сподівання ХХІ сторіччя, особливо у новій 
Європі»14. Відтак, думка С. Аверинцева протистоїть будь-яким спробам ‒ чи то лі-
беральним, чи то тоталітарним ‒ скасувати чи применшити різність між людьми: 

10 Аверинцев, С. (2004), Софія-Логос, с. 570.
11 Оруэлл, Д. (2003), Памяти Каталонии. Эссе, Издательство АСТ, Москва, с. 84.
12 Цит. за: Клочовський, Я. (2013), Філософія діалогу, Дух і літера, Київ, с. 12.
13 Аверинцев, С. (2004), Софія-Логос, с. 572.
14 Колаковская, А. (2004), «IMAGINE… Интеллектуальные истоки политкорректности», Новая 

Польша, № 3. URL: http://www.novpol.ru/index.php?id=200
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«Незгода людей ‒ це дуже серйозна річ, але незгода і ворожість вельми різні поняття. 
Трагізм повинен бути трагізмом любові. Толерантність індиферентна і толерантність 
віри ‒ настільки несхожі на світі речі. Де індиферентизм, там згасає трагедія, вогонь, 
що робить людину людиною. Але там, де ненависть, трагедія теж припиняється, пе-
ретворюючись на жорстоку мелодраму. Там теж все просто. Люди вибирають нена-
висть не в останню чергу тому, що вона рятує від трагедії»15. У цьому уривку мож-
на знайти роз’яснення одного з ключових сучасних понять, яке однаково цікавило і 
С. Аверинцева, і С. Кримського ‒ «толерантність». Толерантність цілком сумісна із 
твердим дотриманням власних переконань. Л. Колаковський в одному із своїх есеїв 
назвав «індиферентну толерантність», байдужість, «частиною нашої гедоністичної 
культури, в якій справді все втрачає для нас своє значення» і «філософією життя 
без почуття відповідальності і без жодних переконань»16. Небезпеки байдужості не 
варто недооцінювати, адже «зневага до правди нищить нашу цивілізацію не мен-
ше, аніж фанатизм правди. Збайдужіла більшість розчищає поле для фанатиків, які 
завжди знайдуться в достатній кількості»17.

С. Аверинцев наводить епізод із життя Мартіна Бубера, переконаного іудаїста, 
який не раз гостро сперечався із християнами. Один із його відвідувачів, теж єврей, 
якось завітав до робочого кабінету свого вчителя і побачив там хрест, що викликало 
у нього неабиякий подив. На стіні кабінету М. Бубера висіла гравюра, на якій було 
зображене римське ґетто, а поруч із ним височів християнський храм. Публіцист 
цитує слова відповіді М. Бубера своєму здивованому відвідувачеві: «Так, я повісив 
на стіні цю гравюру, тому що в конкретній реальності історії і ґетто, і церква були 
поруч, і гравюра нагадує про те, як насправді влаштував Бог. Можна вигадувати яку 
завгодно історію, але справжня одна, і в ній усі разом, поруч один біля одного»18. 
М. Бубер був не лише першорядним теоретиком діалогу. Він також намагався вті-
лювати своє вчення у життя, наприклад, пропонуючи створення спільної для арабів 
та євреїв держави або налагоджуючи контакти з Німеччиною одразу після Другої 
світової війни, за що його неодноразово критикували непримиренно налаштовані 
ізраїльські діячі19. Зрештою, сам С. Аверинцев зауважує, що, якби у нього не було 
друзів серед представників інших націй ‒ євреїв, латишів, грузинів, німців, англій-
ців та інших ‒ його самоусвідомлення як росіянина не було б настільки повним.

Есей «Коли рука не стиснеться в кулак», написаний напередодні розпаду Ра-
дянського Союзу, завершується попередженням, хоча автор вважає його «банальним 
трюїзмом»: «Будь-яка людина, що в дусі своєму вбиває іншу людину, вбиває себе. 
Їй дана влада, власне, над собою. І національний екстреміст має владу заподіяти 
справжнє лихо тільки своєму народу»20. Саме тому С. Аверинцеву як росіянинові 
страшно насамперед за Росію, тоді як щодо інших націй він відчуває провину, сором 
і співчуття. Вихідну точку для діалогу важко уявити іншою: єдиний, на кого я можу 
вплинути і відтак змінити ‒ це я сам. Натомість страх С. Аверинцева зумовлений 

15 Аверинцев, С. (2004), Софія-Логос, с. 572.
16 Колаковський, Л. (1999), Про толерантність, Міні-лекції на максі-теми, Основи, Київ, с. 44.
17 Там само, с. 45.
18 Цит. за: Аверинцев, С. (2004), Софія-Логос, с. 573.
19 Див.: Кельнер, М. (2000), «Жизнь и творчество Мартина Бубера», Лехаим, №6 (98). URL: http://

www.lechaim.ru/ARHIV/98/kelner.htm
20 Аверинцев, С. (2004), Софія-Логос, с. 574.
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тим, що енергія злоби, вироблена у надрах Росії, виллється на інших, але вона може 
знищити і саму Росію. Через майже тридцять років після оприлюднення ці слова, 
сформульовані не як політичний лозунг, а як вдумлива і вкрай особиста пересто-
рога, звучать, як ніколи, актуально. Однак, якщо у 1990-х роках ім’я С. Аверинце-
ва було ледве не культовим і до його думок прислухались, то з початку 2000-х, за 
спостереженням Гасана Гусейнова, його читають вже набагато менше21. Політична, 
суспільна й інтелектуальна атмосфера у Росії з початку 2000-х років свідчить про 
те, що застережень С. Аверинцева не почули. Представник російської інтелігенції, 
історик Андрій Зубов у 2014 році порівнював дії Росії із нацистською Німеччиною22. 
У 1993-1994 роках С. Аверинцев полемізував із ним щодо питання християнського 
осмислення російської історії, яке вчений виклав у своїй статті «Шляхи Росії», опу-
блікованій у журналі «Континент»23. С. Аверинцев не погодився із деякими тезами 
А. Зубова, а також із досить категоричним і різким тоном, яким вони були висловле-
ні, однак висловив підтримку тому, що автор віддав перевагу страху Божому перед 
національним «тріумфалізмом»24. Можливо, саме неприйняття національного «трі-
умфалізму» й зверхності ‒ риса, яка об’єднала обох публіцистів, незважаючи на до-
волі значні розходження в оцінках, ‒ дала змогу А. Зубову в березні 2014 року, коли 
Росія анексувала український Крим, виступити із різкою критикою своєї країни.

Страх С. Аверинцева за майбутнє своєї країни базується на проблемі недостат-
нього осмислення й подолання тоталітарного минулого. Публіцист присвячує цій 
темі кілька своїх виступів. Небезпека тоталітаризму полягає у тому, що його дія не 
обмежується хронологічними рамками існування держав, відповідальних за його 
впровадження. Наприклад, у сучасному мегаполісі, де кожна людина ‒ сама у натов-
пі, де ближнього оголошено неіснуючим, можна розгледіти риси тієї атомізації, яка 
уможливлювала у 30-ті роки минулого сторіччя функціонування сталінського теро-
ру. Автор цитує в цьому контексті слова свого грузинського приятеля: «Чому мені в 
Москві буває тяжко? Що, ти гадаєш, через брутальність? Ні. Брутальності в нас теж 
вистачає. У моєму Тбілісі мене можуть побити; але той, хто б’є, буде уявляти, що в 
нього є підстави мене ненавидіти. А тут у мене таке почуття, що мене можуть навіть 
і вбити, так і не помітивши, що це я»25. Або, спостерігаючи у Відні демонстрацію, 
присвячену арабо-ізраїльському протистоянню, на якій молоді люди, крокуючи в 
такт, вигукували гасло «Eins, zwei, drei ‒ Palästina frei», публіцист дивується, чому 
сучасна молодь, яка не зазнала прямого згубного впливу тоталітарних практик, де-
монструє «ту саму готовність надто довірливо, без найменшого відчуття особистої 
відповідальності, підхоплювати і хором вигукувати підказані медіальним механіз-
мом істини, якою свого часу так широко користувалися тоталітарні системи, ство-
рюючи і Hitlerjugend, і комсомол»26. Це гасло також демонструє спрощену картину 

21 Гусейнов, Г. (2014), «Интеллигент или поэт, гуманитарий или проповедник? С.С.Аверинцев в 
своем времени», Гефтер. URL: http://gefter.ru/archive/15000

22 Зубов, А. (2014), «Это уже было», Ведомости, 1 мар. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/
articles/2014/03/01/andrej-zubov-eto-uzhe-bylo

23 Див.: Зубов, А. (1993), «Пути России», Континент, № 1 (75), Зубов, А. (1994), «Опыт метанойи», 
Континент, № 3 (81).

24 Аверинцев, С. (1994), «По поводу статьи А. Зубова «Пути России», Континент, № 81, с. 174-178.
25 Аверинцев, С. (2004), Софія-Логос, с. 570.
26 Там само, с. 564.

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/03/01/andrej-zubov-eto-uzhe-bylo
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/03/01/andrej-zubov-eto-uzhe-bylo


123
Мельник А.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 48

світу, у якій комплексні проблеми зводяться до примітивних поділів на «добрих» і 
«поганих» або підміняються політкоректними евфемізмами. С. Аверинцев наводить 
промовистий факт, що у пізньосталінський період логіку, якою тепер послуговується 
політична коректність, використовували для маскування репресій проти єврейської 
інтелігенції, хоча офіційна преса кваліфікувала її як боротьбу з «мерзенними космо-
політами».

Складність подолання тоталітаризму полягає насамперед у тому, що він, на від-
міну від архаїчних деспотій чи авторитаризму, вражав не лише верхівку суспільства, 
але й пронизував усі верстви, роблячи усіх мимовільними співучасниками злочинів. 
Саме тому подолання спадщини тоталітаризму ‒ це проблема не тільки юридич-
на, але й моральна. Послуговуючись згаданою вище класифікацією американського 
антрополога Рут Бенедикт, публіцист говорить про протистояння культури совісті 
культурі сорому. Якщо остання передбачає «збереження обличчя» і приховування 
незручних сторінок біографії і притаманна культурам Сходу, то перша базується на 
відчутті особистої відповідальності за скоєне і сказане, і, на переконання С. Аверин-
цева, саме з нею пов’язане майбутнє європейської традиції свободи. Посилаючись на 
приклад О. Солженіцина, публіцист висловлює сподівання, що базована на христи-
янській спадщині культура сумління об’єднує росіян із Заходом. Якщо це сподіван-
ня підтверджується у випадку самого С. Аверинцева, то не варто забувати, що ви-
криття, які зробив Солженіцин у радянські часи, не вберегли його від шовіністичних 
випадів після розпаду СРСР.

Подолання тоталітаризму спрямоване на відновлення справжніх людських вза-
ємовідносин. Відчуття особистої відповідальності, спротив «хоровому співу» й ато-
мізації ‒ це шляхи, які ведуть до відновлення діалогічного етосу у статусі етичної 
настанови. Для С. Аверинцева моделлю таких взаємовідносин є сім’я, яка дарує нам 
перший досвід зустрічі з Іншим. Розглядаючи сім’ю крізь призму християнської ду-
ховності, публіцист протистоїть тим поглядам, які відводять їй роль мало не осно-
вної цеглини у фундаменті тоталітаризму. Сім’я ‒ це середовище діалогу, зокрема 
й діалогу між поколіннями. Для С. Аверинцева, як філолога й історика культури, 
тема міжґенераційного спілкування була надзвичайно близькою. Це виявляється не 
лише у тематиці його публікацій, але й навіть у композиції деяких його книжок. До 
прикладу, остання збірка статей, яку уклав С. Аверинцев, має промовисту назву ‒ 
«Зв’язок часів»27. Досвід минулих століть і культурна пам’ять, яка починається із 
спілкування із старшими членами родини, ‒ це ще один спосіб боротьби із рециди-
вами тоталітаризму.

Заперечуючи тим, хто вважає «міцну сім’ю» основою тоталітарних режимів, 
С. Аверинцев нагадує, що останні, навпаки, намагалися її зруйнувати, відтворивши 
її згодом за власними канонами. Тоталітаризм тим і небезпечний, що спочатку ска-
совує усі табу, а потім їх різко посилює. Публіцист акцентує на тому, що ранній на-
цизм і комунізм мали яскраво виражені риси молодіжної субкультури (гасло «Кому-
нізм ‒ це молодість світу»), організовуючи власні молодіжні організації і борючись 
із міщанськими пережитками, наприклад, встановленням різдвяної ялинки. Згодом, 
коли вони, експлуатуючи риторику оновлення й антипуританства (наприклад, кому-
ністичні акції «Геть сором!»), приходили до влади, то не гребували впровадженням 

27 Аверинцев, С. (2005), Связь времен, Дух і Літера, Київ, 448 с.
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звичаїв, з якими допіру боролись. І справді, «сім’я, членам якої «дозволено» скаржи-
тися одне на одного в партком, ‒ уже не зовсім сім’я, це щось інше»28.

Саме руйнуванням сімейних пут С. Аверинцев пояснює різноманітні суспільні 
аберації. Не дарма один із його останніх публічних виступів має назву «Солідар-
ність поколінь як фактор громадянської свободи»29. У ньому він наводить спогад, 
який ілюструє передумови становлення тоталітаризму красномовніше, аніж будь-
які історичні узагальнення: «Я чув у дитячі роки від старої жінки сільського похо-
дження розповідь про те, як у їхньому селі ще перед тим, як їхню церкву зламали, 
місцеві комсомольці у престольне свято залізли на дзвіницю і поливали своєю сечею 
хресний хід, тобто своїх батьків, бабусь і дідусів… Ще раз ‒ це були місцеві паруб-
ки, не якісь посланці з міста, тим більше не інородці. Такий епізод змушує серйозно 
замислитися над тоталітарною експлуатацією генераційних суперечностей»30. Але 
й сучасність, якій С. Аверинцев в одному із інтерв’ю радить не підтакувати, «перш 
за все хоча б тому, що це негарно»31, зацікавлена в абсолютизації ґенераційного роз-
риву: індустрія реклами і споживацтва, з одного боку, і сучасний лібералізм з його 
амбіцією загального перевиховання людства ‒ з іншого, продовжують становити 
серйозну загрозу солідарності поколінь, а відтак і демократії.

Посилаючись на власний сімейний досвід, згадуючи свого батька, який наро-
дився 1875 року, «в один рік зі Швейцером і Томасом Манном», і матір, яка «встигла 
мигцем побачити Льва Толстого», С. Аверинцев розповідає, що саме досвід солідар-
ності із атмосферою родинного кола давав змогу протистояти зовсім іншій атмосфе-
рі навколишнього суспільства, у якому традиційна сім’я перетворилась на знаряддя 
поширення тоталітарних практик. Для С. Аверинцева власне сімейне коло стало 
своєрідною фортецею духовності та діалогу. Саме тому публіцист схильний роз-
глядати традиційний конфлікт «батьків і дітей» у діалогічній перспективі: «Так, ми 
бачимо щось, чого не бачать старші, але якщо вони бачили те, чого справді не бачили 
ми, наше різнодумство з ними примушує замислитись, дає поштовх думці ‒ за умов, 
що ми сприймаємо їхній досвід серйозно нарівні із власним»32.

4. Висновки
С. Аверинцева цікавив насамперед етичний вимір діалогу33. Автор бачив у ньо-

му не тільки метод подолання тоталітарного минулого, але й моральний орієнтир 
для сучасності і майбутнього. Увага публіциста до діалогу свідчить не стільки про 
те, що призабуті свої й актуалізовані закордонні ідеї гуманітаристики стали набут-
ком публічних дискусій, скільки про реальну суспільну атмосферу і про дефіцит 
справжнього діалогу між людьми. Тому його роздуми мають не лише теоретичну 
вартість. Пишучи про діалог як ціннісний орієнтир на основі власного досвіду й 
спостережень, він надає абстрактному поняттю особистісного виміру.

28 Аверинцев, С. (2004), Софія-Логос, с. 597.
29 Аверинцев, С. (2005), Связь времен, с. 419-427.
30 Аверинцев, С. (2004), Софія-Логос, с. 597.
31 Аверинцев, С. (2004), Софія-Логос, с. 585.
32 Там само, с. 599.
33 Малахов, В., Даренський В. (2011), Діалог sub specie ethicae, Парапан, Київ, 280 с.
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The subject of the article is publicistic writings of Russian philologist, historian of 
culture and influential public intellectual of the 1990s – early 2000s, Sergey Averintsev, 
devoted to overcoming of the totalitarian heritage and, in particular, the concept of dialogue. 
Averitsev’s reasoning about the dialogue can be reduced to the thesis that this is one of the 
most effective methods of overcoming manipulation during the communication. Dialogical 
communication involves discarding misconceptions about interlocutor and accepting his 
otherness. S. Averintsev stressed that this feature of dialogue is important in communication 
both with people and with God. According to the publicist, the dialogical ethos does not lead 
to the elimination of differences, but, conversely, their acceptance and deep awareness. The 
article also outlines S. Averintsev’s views on tolerance, which, in his opinion, is opposed in 
one hand to indifference and fanaticism on the other. The publicist is concerned about the 
proliferation of “vicious energy” and “national triumphalism” in Russia in the early 1990s. In 
this context, his concerns were prophetic and fully fulfilled in 2014. The author emphasizes the 
importance of a dialogical ethos for overcoming totalitarianism that exploited intergenerational 
conflicts. According to S. Averintsev, dialogue between generations is a necessary condition of 
civil liberty. S. Averintsev’s attention to the dialogue shows not so much that the forgotten and 
actualized foreign ideas of the humanities became the result of public discussions, but rather 
of the real social atmosphere and the lack of genuine dialogue between people. Writing about 
dialogue as a value benchmark based on one’s own experience and observations, S. Averintsev 
gives a personal dimension to an abstract concept.
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У статті проаналізовано матеріали на релігійну проблематику інтернет-медіа 
Львівщини. На основі контент-аналізу текстів таких відомих регіональних онлайнових 
видань, як  «ZІK», «Zaxid.NET», «Дивись.Info», виокремлено концептуальні акценти у 
висвітленні релігійних питань. Також розкрито негативне змістово-смислове наванта-
ження матеріалів на релігійну проблематику.

З’ясовано, що вагому частку текстів на релігійну проблематику становлять матері-
али, які текстуально та концептуально протиставляють Українську Православну Церкву 
Московського Патріархату та Православну Церкву України.

Ключові слова: журналістські матеріали, концепт, публікація, релігійна проблема-
тика, інтернет-медіа, ПЦУ, УПЦ МП.

Актуальність дослідження. Інтернет-медіа порівняно із традиційними медіа 
мають більші і ширші можливості не тільки в плані швидкого інформування, опе-
ративності, інтерактивності, мультимедійності, гіпертекстуальності, а й у впливі на 
громадську думку. Можливості у процесі її формування є надзвичайно потужними. 
Тому концептуально-змістове навантаження журналістських текстів інтернет-медій 
є важливим, адже зумовлює парадигму бачення і розуміння у суспільстві питань, які 
становлять контекст його буття. 

З позицій змістово-смислових потрібно звернути увагу на мову ворожнечі, яку 
журналісти, відповідно до висновків науковців, особливо активно використовують з 
початком російсько-української війни 2014 року. Саме ці події, на думку дослідників 
медіа, стали причиною функціонування мови ворожнечі у журналістських матеріа-
лах, у яких розкривалися проблеми війни на сході України, тимчасово переміщених 
осіб з окупованих територій тощо. 

Щодо визначення поняття «мова ворожнечі», то потрібно зважати на такий мо-
мент: цей термін є запозичений і використовується на позначення hate speech. Іншим 
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його перекладом є «мова ненависті». Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи 
R (97) 20, ухвалені 30 жовтня 1997 року, подають визначення hate speech. І це визна-
чення є найбільш відомим у наукових колах: мова ворожнечі, мова ненависті – усі 
форми вираження, котрі поширюють, розпалюють, підтримують або впорядкову-
ють расову ненависть, ксенофобію, антисемітизм чи інші форми ненависті, що базу-
ються на нетерпимості 1. Мова ворожнечі ґрунтується на таких явищах, як соціальні 
стереотипи, упередження, дискримінація.

Українське законодавство також подає формулювання мови ворожнечі. Маємо 
на увазі Закон України «Про інформацію» ( Ст. 5), Закон України «Про друковані за-
соби масової інформації (пресу) в Україні» (Ст. 3, 4), Закон України «Про телебачен-
ня і радіомовлення» (Ст. 6). Таким чином, правове поле визначає одну з ознак мови 
ворожнечі – заклики до розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Велика кількість ознак мови во-
рожнечі постали внаслідок реакції на специфічні соціальні і суспільні явища та ін-
циденти. Українські науковці зовсім недавно зацікавились проблемою hate speech у 
ЗМІ. Власне, варто наголосити, що саме соціальні комунікації є благодатним ґрун-
том не лише для її створення і поширення, а й пропагування. 

Досліджуючи мову ворожнечі в медіа, І. Каляпух акцентує увагу на тому, що 
явище hate speech є одним із гібридних методів ведення сучасних воєн в інформацій-
ному просторі.2 

Використання мови ворожнечі в мережі інтернет розглядає російський дослід-
ник А. Верхівський.3 

Феномен мови ворожнечі, на думку А. Глушко, є складовою комплексної про-
блеми, у рамках якої сьогодні тривають дискусії щодо норм і меж застосування тих 
чи інших інструментів як інформаційної зброї та етичних вимог щодо висвітлення 
проблем.4

Здебільшого українські науковці досліджували наявність мови ворожнечі у ма-
теріалах на військову проблематику. У цьому контексті цікавими є праці А. Глушко5, 
Т. Ісакової6, Р. Пикалюк7, К. Темчур8. Власне К. Темчур зауважує, що мову ворожнечі 
щодо висвітлення російської воєнної агресії постійно поширюють одні й ті самі ме-

1 Законодавство України (1997), Рекомендація № R(97) 20 Комітету міністрів Ради Європи 
країнам-учасникам щодо питання «розпалювання ненависті», 30 жовтня 1997, доступно за 
адресою: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_093 (дата перегляду 30 жовтня 2019).

2 Каляпух, І. (2017), «Мова ворожнечі» в засобах масової інформації», Діалог: Медіа-студії, № 24, 
с. 132-154.

3 Верховский, А., ред. (2007), Язык вражды против общества: (сб. статей), Москва, 259 с.
4 Глушко, А. (2017), «Візуальні засоби мови ворожнечі як інструмент інформаційної війни», 

Діалог: медіа-студії, № 23, с. 132−155.
5 Там само.
6 Ісакова, Т. (2016), «Мова ворожнечі як проблема українського інформаційного простору», 

Стратегічні пріоритети: Серія Політика, № 4, с. 90−97. 
7 Пикалюк, Р. (2018), «Мова ворожнечі та вдосконалення стандарті вітчизняної медіа 

діяльності. Права людини та мас-медіа в Україні», Збірник конспектів лекцій, ред. І. Виртосу, 
С. Шендеровського, Інститут журналістики, КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, с. 135−147.

8 Темчур, К. (2019), «Конфліктний дискурс українських медіа під час агресії Росії в Азовському 
морі», Вісник Харківської державної академії культури, № 54, с. 108−116.
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діа. Це, на її думку, є наслідком відсутності в Україні законодавчого регулювання 
висвітлення російсько-українського конфлікту та саморегулювання медіа.

Що ж стосується hate speech в журналістських матеріалах на релігійну про-
блематику, то таких досліджень є одиниці. Зокрема, заслуговує нашої уваги праця 
В. Савончака «Мова ворожнечі у ЗМІ: до дискусії про поняття», у якій він наго-
лошує: «Такими словами, як «уніяти», «сектанти», «націоналісти», «розкольники», 
«іновірці», «атеїсти» тощо автори мимоволі показують ставлення до релігійних по-
дій та міжконфесійних відносин, забуваючи про елементарні правила журналіст-
ської етики». Відповідно до його визначення, «мова ворожнечі − це спосіб мовного 
конструювання моделей і практик соціальної нерівності»9.

Важливим дослідженням щодо нашої проблеми є збірник конспектів лекцій 
«Права людини та мас-медіа в Україні»10, який розглядає не тільки права людини та 
медіядільність, етичні засади сучасної журналістики, а й мову ворожнечі у розділі 
«Слово проти дискримінації».

Джерельна база дослідження. Основу нашого дослідження становлять жур-
налістські матеріали на релігійну проблематику інтернет-медіа Львівщини, а саме 
«ZІKу», «ZAXID.NETу» та «Дивись.INFO».

Вибір для аналізу цих ресурсів зумовлюють декілька чинників. По-перше, ін-
тернет-медіа займають вагому частку інформаційного простору України. По-дру-
ге, ці онлайн-видання мають щодня велику кількість відвідувачів, що, відповідно, 
свідчить про авторитетність і вплив на громадську думку. По-третє, часто авторами 
публікацій є відомі науковці, літератори та громадські діячі, що є критеріями імі-
джевості інтернет-медій, показниками для рейтингів.

Хронологічні рамки дослідження. Період дослідження охоплює 2013-2019 рр., 
що пов’язане із суспільно-політичними та релігійними зрушеннями і трансформа-
ціями в житті України. 

Методи дослідження. Соціальнокомунікаційний та аксіологічний підходи, 
методи контент-аналізу, синтезу та узагальнення є основними методами, які були 
використані у процесі наукового дослідження.

Основний виклад матеріалу. Перш ніж перейти до аналізу журналістських 
текстів на релігійну проблематику, потрібно поставити питання: чому мова ворож-
нечі як складова концептуально-змістового навантаження публікацій активно функ-
ціонує у ЗМІ? Член Комісії із журналістської етики Тетяна Печончик визначає три 
причини:

1) журналісти хочуть посилити цікавість до своєї новини і для цього спеціально 
вдаються до маніпуляцій;

2) недостатній рівень знань та відсутність толерантності;
3) спеціальне використання мови ворожнечі, як це роблять російські ЗМІ під 

час російсько-української війни11.

9 Савончак, В. (2018), «Мова ворожнечі у ЗМІ: до дискусії про поняття», Вісник Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», № 79, с. 76-81.

10 Виртосу, А., Шендеровський, С., ред. (2018), Права людини та мас-медіа в Україні: Збірник 
конспектів лекцій, Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 260 c.

11 Печончик, Т. (2016), «Чому мова ворожнечі з’являється у ЗМІ», Комісія з журналістської етики, 
Доступно на URL: http://www.cje.org.ua/ua/blog/chomu-mova-vorozhnechi-zyavlyayetsya-u-zmi 
(дата звернення 3.11.2019).
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Суспільно-політичні процеси, які відбувалися у державі упродовж 2013−2019 рр., 
стали каталізаторами висвітлення релігійної проблематики у медіа. Зокрема, з по-
гляду хронології насамперед потрібно говорити про воєнні події на сході України 
та набуття Православною Церквою України автокефалії, що підтверджено томосом.

Російсько-українська війна позначилась не тільки на суспільно-політичних, 
економічних, культурних, гуманітарних концептах буття народу, держави. Вона та-
кож стала каталізатором нового розуміння актуальності церковного життя, його ролі 
у побудові країни. Насамперед це пов’язано із поліконфесійністю, існуванням трьох 
гілок православних церков УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ. 

Негативне сприйняття УПЦ МП в українському суспільстві під час воєнних дій 
на сході України зумовлене тим, що діяльність Московського патріархату на терито-
рії держави була спрямована не дише на духовну, а й на політичну сферу. 

У цьому контексті заслуговує на увагу стаття інформаційної агенції «ZAXID.
NET» «Путіністи в рясах. На краю «церковного» вулкану» (15.12.2015), опублікова-
на у рубриці «IQ». У матеріалі читаємо про причини переходу вірян з УПЦ МП, УПЦ 
КП та про реальну діяльність очільників УПЦ МП на території України. Окрім того, 
автор намагається окреслити можливі шляхи зменшення парафій, а значить і впливу 
цієї Церкви, розуміючи усю дражливість самого питання для думки суспільства. 
Але не тільки у заголовку, а у самому тексті присутнє гостро негативне навантажен-
ня тексту через такі концепти, як одіозний піп, «кадебешники» у рясах, «міль» РПЦ, 
«патріарх» Кіріл, попи з погонами під рясами, путінська церковна «ядерна зброя». 

Фактично вищенаведений матеріал інтернет-видання за смисловим навантажен-
ням генерує парадигму кримінальності УПЦ МП і створює негативний образ цієї 
релігійної групи. До речі, ці позиції частково висвітленні у класифікаторі мови во-
рожнечі в українських ЗМІ, яку розробив інформаційно-аналітичний центр «Сова»12. 

У ракурсі негативного змістово-концептуального смислу написана ще одна 
пуб лікація інтернет-видання «ZAXID.NET», а саме: «Релігійна війна. Патріарх Кіріл 
підклав свиню Київському митрополитові» (15.08.2014). Зокрема, тут читаємо: «Те-
пер фактично провівши інформаційне вкидання, негідник і корисливий очолює РПЦ 
хоче спровокувати внутрікофесійний конфлікт, який може тільки ще більше роз-
колоти суспільство в Україні. Цей мерзотник, що живе не за законами Божими, а 
за вказівкою Путлера, фактично підштовхує людей до першої релігійної війни ХХI 
століття в Європі».

Отримання Православною Церквою України автокефалії і томосу аналізували 
чи не усі українські медіа. Власне, цю тему найчастіше розглядали у ключі проти-
стояння новоутвореної церковної структури з Російською православною церквою, 
яка діє через Українську Православну Церкву Московського Патріархату. Саме про 
це читаємо у матеріалі вищезазначеного інтернет-ресурсу «Темний бік томосу. На 
які жертви пішла УПЦ КП заради автокефалії» (15.01.2019). Уже у першій частині 
матеріалу, де автор обговорює поняття канонічності церкви, натрапляємо на ворожі 
у смисловому плані концепти, а саме: «…тисячі нерішучих московських вірян от-
римали остаточний доказ «легітимності» української церкви» (йдеться про вірян 
УПЦ МП), «…московські священики залякували українських вірян…». 

12 Печончик, Т. (2016), «Чому мова ворожнечі з’являється у ЗМІ»... Доступно на URL: http://www.
cje.org.ua/ua/blog/chomu-mova-vorozhnechi-zyavlyayetsya-u-zmi (дата звернення 3.11.2019).

http://www.cje.org.ua/ua/blog/chomu-mova-vorozhnechi-zyavlyayetsya-u-zmi
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Власне, протиставлення, здійснене за принципом «свій – чужий», «московські 
віряни – українські віряни» зовсім не сприяють толерантному ставленню до людей 
різних конфесій та віросповідань. Це є свого роду твердженням про моральні недо-
ліки тієї чи іншої релігійної групи. 

Ще один приклад негативного розуміння та сприйняття релігійної атмосфери 
українського суспільства дає «ZІK» у новині «Російські попи ведуть масштабне 
будівництво на території Києво-Печерської лаври» (25.12.2018). 

Окрім концепту «російські попи», трапляється у публікаціях і «кремлівські 
попи»: «У світлі автокефалії Української православної церкви кремлівські попи уже 
біжать з награбованим». (Міністерство культури терміново перевіряє Києво-Печер-
ську лавру // ZІK, 29.11.2018). 

Головна ідея статті «Яка конфесія патріотичніша. Про «релігійні війни» за не-
рухомість та владу» (ZAXID.NET, 11.03.2019) полягає у аналізі поглядів усіх трьох 
найбільших Церков на єдність Православної церкви України. Така постановка про-
блеми здійснена з позицій конфлікту та твердження про негативний вплив різних 
релігійних груп (конфесій) на суспільство та державу. 

 З позицій складових мови ворожнечі написано аналітичний текст «ZІKу» 
«Життя після томосу» (20.12.2018). Тут вжито такі концепти, як загін промосков-
ських попів, промосковські єпископи, уніяти, канонічні, розкольники, розпіаре-
не московське православ’я: «Нині ніхто не сумнівається: томос – буде! Гундяєв з 
Путіним захлинуться власними слинами, але хід історії не змінять. А от що далі? 
Як поведе себе передовий ударний путінський загін промосковських попів, куди дрей-
фуватимуть сотні парафій московського патріархату?»

Знову ж таки, основна мета статті – наголосити на потребі єдності у контексті 
творення Православної церкви України, але методи і шляхи висловлювань бачення 
тієї єдності у деяких подібних матеріалах регіональних інтернет-медій покликані 
зовсім навпаки – створити негативний образ релігійних організацій та їхніх вірян 
(особливий акцент на УПЦ МП) в українському суспільстві. 

«Дивись.INFO», аналізуючи зустріч глави УГКЦ Блаженнішого Святослава з 
папою Римським, вживає концепт «уніат»: «І загалом мають рацію: воююча країна 
потребує духовного єднання через єдину Українську Церкву, яку, у випадку незалеж-
ності православних, можуть дати уніати» (Глава УГКЦ Святослав прагне патріар-
хату. Чи зустріч з папою римським виправдала його очікування? – 18.07.2019).

Використання мови ворожнечі у матеріалах інтернет-медіа на релігійну про-
блематику становлять перспективу для подальших наукових досліджень.

Висновки. 
Інтернет-медіа Львівщини реагують на релігійні події, зважаючи на загальноу-

країнські суспільно-політичні процеси. Вороже та гостро негативне концептуаль-
но-змістове навантаження текстів притаманне матеріалам інтернет-видань на релі-
гійну проблематику. З позицій смислових можна говорити про деякі ознаки мови 
ворожнечі у публікаціях на релігійну проблематику.
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RELIGIOUS ISSUES IN THE INTERNET MEDIA OF LVIV REGION:
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The article analyzes materials on religious issues of Lviv region’s online media. On the basis 
of content analysis of texts of such well-known regional online publications as “ZIK”, “Zaxid.
NET”, “Look.Info”, the conceptual accents in the coverage of religious issues are distinguished. 
Also, a negative semantic and semantic load of materials on religious issues is revealed.

It is noticed that functioning of such words and combinations of words in journalistic 
materials it is related to the important social and political processes and transformations 
in Ukraine is Russian-Ukrainian war and by the process of receipt by Orthodox Church of 
Ukraine of avtokefalii, handing of tomosu. The ponderable stake of texts in relation to kindling 
of religious enmity and intolerance is made by materials which contrast Ukrainian Orthodox 
Church of Moscow Patriarchy and Orthodox Church textual and semantically.

Publications on religious issues include such concepts with a negative meaning as Russian 
priests, Kremlin priests, indecisive Moscow believers, priests with shoulder straps, Putin’s 
church «nuclear weapons».

On the basis of the analysed texts myths which arise up as a result of the use journalists in 
texts on religious problematiku of language of enmity are selected. 

The hypothesis put forward in the study is that the hostility in journalistic materials of 
online information resources emerges as a consequence of reactions to events related to the 
religious life of Lviv and Ukraine, which has been confirmed.

On the one hand, journalists, using a language of enmity, emphasize expression in the 
coverage of problems, which, of course, can easily turn into aggression and religious intolerance 
in the reader’s perception. This language is becoming a source of myth in the Ukrainian 
information space.

Key words: journalistic material, concept, publication, religious issues, internet media, 
The Orthodox Church of Ukraine, Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate.
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У статті проаналізовано явище медіатизації, під час якого суспільні та культурні 
реалії, цінності набувають медійних форм. Розглянуто, зокрема, такі антропологічні та 
ідеологічні наслідки медіатизації, як homo videns, світ постідеї, мережева егалітаризація.

Ключові слова: медіатизація; ЗМІ; homo videns; телебачення; ідеологія; інтернет.

1. Постановка проблеми 
Медіатизація (нім. Mediatisierung – «опосередковано залежний», від лат. 

medius ‒ осередок, середній, опосередкований) в історичному контексті означає 
елемент посередництва чи навіть залежності від когось або чогось. У більшості до-
сліджень журналістикознавців та соціологів ЗМІ цей елемент є ключовим у трак-
туваннях медіатизації. У такому розумінні медіатизації об’єктом впливу є не лише 
суспільні реалії, а й посередник цього впливу – медіа. Насамперед йдеться про ви-
користання ЗМІ владою, олігархами тощо. Однак сучасне значення ЗМІ, їхній ста-
тус, особливо у транснаціональному вимірі, дає підстави стверджувати, що медіа 
спроможні бути суб’єктом ідеологічного, культурного узалежнення, тобто точкою 
відліку у формуванні системи цінностей, динаміки антропологічного процесу. Саме 
такі тенденції вказують на актуальність теми. Мета дослідження – виявити ан-
тропогенетичні та ідеологічні можливості ЗМІ у контексті проблеми медіатизації. 
Поставленні у статті завдання полягають у систематизації сучасних досліджень про 
медіатизацію, з’ясуванні основних історичних етапів утвердження медіатизаційних 
можливостей ЗМІ, визначенні специфіки формування homo videns, світу постідеї та 
ідеології інтернету, зокрема, як вона впливатиме на майбутнє журналістики.

2. Теоретичне підґрунтя 
Дефініції. Медіатизацію трактують як «процес опосередкування через медіа 

усіх сфер суспільного життя, під час якого ключові елементи суспільної та культур-
ної активності набувають медійних форм»1. Інакше кажучи, цей термін вказує на ве-
лике значення ЗМІ в розумінні, пізнанні, творенні суспільних порядків. Згідно з Ва-

1 Livingstone, S. (2009), «On the mediation of everything: ICA presidential address 2008», Journal of 
communication, vol. 59 (1), p. 6.
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лерієм Пісареком, медіатизація (mediatisation, фр. médiatisation, нім. Mediatisierung) 
«означає процес опосередкування ЗМІ у пізнанні світу; влив медіа на сприйняття 
безпосередньо недоступної реальності з усіма наслідками такого опосередкування: 
формуванням образу усіх суспільних реалій та цілісного суспільного досвіду»2. 

Польська дослідниця Малгожата Моленда-Здзєх3 вважає, що у контексті медіа-
теорій медіатизація належить теоретичним напрямам, які описують односторонню 
залежність людини від ЗМІ. По-перше, йдеться про теорію культивації Джорджа 
Гербнера4 та Ларрі Гросса, яка, зокрема, вказує на залежність між телемовленням і 
переконаннями й поведінкою авдиторії та стверджує, що «надмірний перегляд те-
лебачення «культивує» таке сприйняття реальності, яке узгоджується з реальністю, 
продемонстрованою у телепрограмах». 

По-друге, наголошують на теорії спіралі мовчання: людина, погляди якої вира-
жають думку меншості, не бажаючи бути ізольованою у своєму оточенні, вибирає 
мовчання. У цьому процесі ЗМІ беруть безпосередню участь. Саме вони, згідно з 
твердженням авторки цієї теорії Елізабет Ноель-Нойманн, «не тільки говорять нам, 
про що думати, але й надають єдиний санкціонований погляд на те, як решта про це 
думає»5.

По-третє, згадують гіпотезу про порядок денний, згідно з якою медіа створюють 
своєрідні ієрархії тем. «Усі дані вказують на те, що люди задумуються над почутим, 
але в жодному разі не над тим, чому чують саме це, а не щось інше»6. Умберто Еко 
говорить про тематизацію у пресі як спосіб імпліцитної оцінки навіть тоді, коли ЗМІ 
чітко розділяє факт і коментар. Він каже, що останнім часом поширився принцип до-
бору тем, згідно з яким на одній сторінці розміщують тематично споріднені інфор-
мації, і наводить приклад з газети «La Repubblica» (22 січня 1997 р.). На сімнадцятій 
сторінці цієї щоденної газети опубліковано чотири матеріали з такими заголовка-
ми: «Брешія, народжує й умертвляє дочку»; «Рим, чотирирічна дитина, самісінька 
вдома, бавиться на підвіконнику»; «Рим, в лікарні може народити навіть жінка, яка 
не хоче дитини»; «Тревізо, після розлучення мама зрікається своїх материнських 
обов’язків». На думку італійського дослідника, маємо справу з тематизацією важли-
вої проблеми покинутих дітей, незалежно від того, чи є це дуже актуальна проблема 
для певного періоду, чи ні. Така техніка може бути коректною, але водночас показує, 
як, оперуючи тенденційно дібраними фактами, можна маніпулювати читачем. 

Інші дослідники вказують на те, що медіатизація є «тривалим і компактним 
процесом, в якому найбільшу роль відіграють регулярні журналістські практики у 
сфері селекції інформації (gatekeeping) та загальноприйнятого конструювання сві-
ту»7. Тобто викривлення подій спричинене не лише фальшуванням фактів, а й се-

2 Pisarek, W. (2006). Słownik terminologii medialnej, Universitas, Kraków, s. 118.
3 Molęda-Zdziech, M. (2013). Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin SA, Warszawa, 

444 s.
4 Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1986). Living with television: The dynamics 

of the cultivation process. In J. Bryant & D. Zillman (Eds.), Perspectives on media effects, Lawrence 
Erlbaum Associates, NY, pp. 17-40.

5 Powerful effects-minimal effects: Elisabeth Noelle-Neumann, «The Effect of Media on Media Effects 
Research,» Journal of Communication, Vol. 33, No.3, 1983, pp. 157-165.

6 Trenaman J., McQuail D. (2007). Television and the political image, Menthuen, London, p.178.
7 Pisarek, W. (2006). Słownik terminologii medialnej, Universitas, Kraków, s. 118.
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лекцією та оцінкою подій, насамперед з погляду головних медійних гравців. Така 
медіатизація відбувається в різних формах. Єжи Олендський8 серед інших визна-
чає такі: 1) перебільшення значення неістотних подій; 2) абсолютизація фрагменту, 
представлення його як такого, що передає повноту подієвої картини: інформацію 
виривають із політичного, суспільного… контексту, тобто з контексту реальності; 3) 
погляд на подію з точки зору вигоди, інтересів певного інформаційного агентства; 
4) замовчування невигідних для країни походження інформаційного агентства чи 
медіакорпорації подій…

Термін медіатизація з’явився у політичному контексті. Сьогодні, крім медіати-
зації політики9, дослідники говорять про медіатизацію суспільства, медіатизацію 
культури10, медіатизацію мови11, медіатизацію релігії12, медіатизацію споживатства13 
тощо.

4. Методологічна основа дослідження
З емпіричних методів у статті використано порівняння, зокрема під час вивчен-

ня відмінностей між homo sapiens та homo videns, а також спостереження, що дало 
змогу констатувати перетворення ЗМІ у самодостатній суб’єкт впливу на реальність. 
Для дослідження історії медіатизації застосовано історичний підхід.

5. Виклад основного матеріалу дослідження
Історія медіатизації. Термін медіатизація вперше використав шведський соці-

олог Кент Асп у 1986 році, однак саме явище з’явилося ще задовго до його номінації. 
Свою історію преса починає у XVII столітті. Вже одна з перших газет того часу, що 
була створена за ініціативою кардинала Рішельє, «La Gazette» Теофраста Ренодо, 
чітко визначає свою політичну мету: захист молодої монархії від консервативного 
феодально-демократичного дворянства, релігійної нетолерантності, сепаратист-
ських тенденцій; захист політичних та культурних реформ у державі, а також зміц-
нення міжнародного авторитету Франції. Завдання газети Ренодо окреслює дуже 
чітко: писати історію сучасності навіть того ж дня, коли її читатимуть. Вмираючи, 
редактор метафорично порівняв пресу з бурхливими течіями, потужність яких вона 
збільшує своїм опором. Така здатність преси виявилася уже в наступному століт-
ті, особливо під час Американської (1775  –1783) та Великої французької революцій 
(1789–1799), історія яких писалася на сторінках газет, що часто ставали суб’єктами 
революційної дії з чітко окресленою риторичною стратегією на зразок газети Ма-
рата «L’Ami du peuple». Попри свій «золотий вік» преса у XIX столітті є знаряддям 
політичного впливу, насамперед Наполеона («Courrier de l’Armée d’Italie», «La France 
vue de l’Armée d’Italie», «Le Moniteur Universel»), Бісмарка („Neue Preussiche Zeitung), 
Лінкольна («Chicago Tribune»). Саме у ХІХ столітті газета Камілло Бенсо ді Кавура 
«Risórgimento» дає назву рухові за об’єднання Італії. Тоді ж американсько-іспанську 

8 Olędzki J. (1998). Komunikowanie w świecie, ASPRA, Warszawa, s. 44.
9 Mazzoleni, G. (2008), «Mediatization of politics». In: Donsbash W (ed) The international encyclopedia 

of communication, vol VII, Blackwell, Malden, pp 3047–3051.
10 Hjarvard, S. (2008), «The mediatization of society. A theory of the media agents of social and cultural 

change», Nordicom Review, no. 29(2), pp. 105–134.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Jansson, A. (2002), «The Mediatization of Consumption: Towards an Analytical Framework of Image 

Culture», Journal of Consumer Culture, vol. 2, no. 1, pp. 5-31.
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війну 1898 року було названо «Війною Газети» з огляду на великий влив у розпалю-
ванні згаданої війни газети Вільяма Рендольфа Герста «New York Journal». 

У першій половині ХХ століття поряд із пресою («Искра», «Правда», «Völkischer 
Beobachter», «Der Angriff») серед засобів медіатизації утверджується кінематограф 
(Сергій Ейзенштейн, Лені Ріфеншталь) та радіо, яке відіграло одну з головних ролей 
у поширені більшовицької та, особливо, нацистської пропаганди. Прикметно, що ра-
діо мало значний вплив як на створення СРСР, так і на його розпад. Радянський Союз 
як гігантська псевдоінформаційна структура, в якій до критичного рівня нагрома-
дилася брехня, не витримав конкуренції з такими представниками міжнародного 
радіомовлення, як «Радіо Свобода», «Голос Америки», «Бі-Бі-Сі»… Під кінець сто-
ліття (1994) державне «Радіо Руанда» спровокувало масові вбивства тутсі в провінції 
Бугесера. Це один з найкривавіших наслідків медіатизації за останні десятиліття.

Попри величезні можливості радіо медіатизувати дійсність, у минулому століт-
ті саме телебачення спричинилося до якісно нових маніпулятивних наслідків цього 
процесу: воно стає антропологічним засобом, тобто може створювати новий тип лю-
дини.

Ноmo videns. Концепція «homo videns» Джованні Сарторі є противагою «не-
гропонтизму» Ніколаса Негропонте, який трактує ЗМІ лише як інструмент розвитку 
демократичної цивілізації. На думку італійського медіазнавця, переймаючись тим, 
що телебачення поширює образи насилля, погано інформує глядачів, є культурно 
регресивним ЗМІ (як пише Ю. Габермас), ми втрачаємо з поля зору той факт, що воно 
змінює людську природу: перетворює homo sapiens у homo videns. Така трансформа-
ція прямо пов’язана з витісненням словесної культури культурою образу. Хоча пер-
шим справжнім засобом масової інформації було радіо, воно «не порушувало симво-
лічної природи людини»14, адже поширювало виражений у словах зміст. З розвитком 
телебачення у другій половині ХХ століття настає фундаментальна зміна: відеоо-
браз починає домінувати над образом словесним. Згідно з Дж. Сарторі, це змінює 
напрям розвитку, тобто наскільки здатність на символічне мислення відрізняє homo 
sapiens від тварин, настільки схильність до перегляду наближає його до первісної 
природи. Дослідник ставить знак рівності між homo videns i homo insipiens  – люди-
на нерозумна, яка втрачає здатність до абстрактного мислення, до раціональності 
й не спроможна підтримати створений homo sapiens світ. «Тут ми маємо справу з 
простою бездумністю, банальним впаданням у безглуздість і неможливістю сфор-
мулювати чіткі та зрозумілі ідеї. Вина телебачення полягає в тому, що воно надає пе-
ревагу мисленнєвому хаосу. Телебачення винагороджує марнотратність, нісенітниці 
й сенсацію. Таким чином, це зміцнює позицію homo insipiens»15.

Одним із виявів телемедіатизації є недоінформування глядача, адже на телеба-
ченні істотно змінюються критерії добору та ієрархізації інформації: значення має 
інформація з найкращою картинкою. Якщо забракне відео, інформація не вийде в 
ефір, її потрактують як таку, що не варто подавати. Інакше кажучи, маємо справу 
з псевдоінфляцією подій. Як наслідок, пріоритетними для телеефіру стають найдо-
ступніші для телеоб’єктива локальні події, а міжнародні новини згортають. Оскіль-

14 Sartori, G. (2007). Homo videns. Telewizja I postmyślenie, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa, s. 17.

15 Sartori, G. Op. cit., s.86.



138
Лильо Т.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 48

ки homo videns сприймає світ за принципом «те, що невидиме, цього не існує (Non 
vidi, ergo non est)», людина втрачає цілісну візію світу, який щоразу менше її ціка-
вить. Джованні Сарторі називає це гігантською ампутацією розуму й різко критикує 
принцип «попит породжує пропозицію», стверджуючи, що громадськість, яку не ці-
кавило падіння Берлінської стіни, – це вихована великими американськими телеме-
режами спільнота. Якщо її увага зосереджена на локальних новинах і на криміналь-
ній хроніці, то тільки тому, що телебачення виховало громадян, які мало що знають 
і мало чим цікавляться.

Із необхідністю «показувати» Дж. Сарторі пов’язує появу на телебаченні псевдо-
подій, які відбуваються тільки тому, що їх знімає камера. Така тенденція спричиня-
ється, зокрема, до маніпулятивної підміни виборів на відеовибори, внаслідок чого 
відбувається персоналізація політики та її емоціоналізація – обмеження політики до 
емоцій, коли «на глядачів йде лавина зворушливих історій, що роздирають душу й 
серце, маргіналізуючи в такий спосіб ті актуальні проблеми, які вимагають диску-
сії»16. Таким чином, культура образу руйнує рівновагу між емоціями й раціональні-
стю (ця рівновага притаманна писемній культурі). Емотивна відеополітика порушує 
проблеми, але не подає жодної ідеї, як їх розв’язати, і в такий спосіб їх ускладнює.

Не впадаючи у відчай, Джовані Сарторі не приховує, що домінування прос-
тацтва в людському мисленні (постмислення) ще попереду. На його думку, цьому 
зможемо запобігти, коли навчимося за будь-яку ціну захищати книжки, навички чи-
тання та писемну культуру.

Світ постідеї. Песимістичні прогнози Дж. Сарторі актуалізує автор наукового 
есею «Недосяжна велика ідея» (The Elusive Big Idea) Ніл Ґаблер, але вже у контексті 
комунікування в соціальних мережах. Аналізуючи представлені в журналі «Atlantic 
Monthly» «14 найбільших ідей року», американський дослідник констатує їхню не-
справжність, тобто спробу подати банальні спостереження, як ідеї. На його думку, 
«ідеї не є вже тим, чим були. Колись вони спричиняли запеклі дебати, надихали, 
започатковували революції і фундаментально змінювали наш спосіб розуміння і 
сприйняття світу. Вони потрапляли теж до масової культури й робили мислителів 
знаменитими – як-от Альберт Ейнштейн чи Даніель Белл. Навіть самі ідеї набува-
ли розголосу: наприклад, «смерть ідеології», «містика жіночості», «теорія великого 
вибуху». Великі ідеї могли з’явитися на обкладинці тижневика «Тайм»…»17. Однією 
з причин появи світу постідеї Ніл Ґаблер вважає комерціалізацію, в системі пріори-
тетів якої поява великих ідей є проблематичною, бо вони не відразу окуповуються 
та мають малу внутрішню вартість. Ознаки такого стану речей фіксують традиційні 
ЗМІ, в яких дослідник бачить згортання інтелектуальних публічних дебатів у ос-
новних ЗМІ, а також брак мислителів, які би самовпевнено викладали думки. Цьому 
сприяв занепад есеїстики в суспільно-культурній пресі. Натомість поширюється ві-
зуальна культура, особливо серед молоді, тобто форма, в якій ідеям щоразу важче 
виявлятися. Однак справжнім винуватцем того, що ідеї – це passé, Н. Ґаблер вважає 
інформацію, яка ускладнює появу ідей згідно з правом Грешама. Сучасна людина 
надає перевагу поінформованості перед думкою, йдеться про інформацію переважно 
особистого характеру. «Куди ідеш? Що робиш? З ким бачишся? – це великі питання 

16 Sartori, G. Op. cit., s.59.
17 Gabler, N. (2011), «The Elusive Big Idea», The New York Times, Aug. 14.
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нашого часу», – констатує автор згаданого есе й наголошує на невипадковості на-
родження світу постідеї водночас зі світом соціальних мереж. На його думку, вони, 
по-перше, є основною формою комунікації для молоді й починають замінювати 
друк, а саме за допомогою друку, насамперед, виражали ідеї. По-друге, соціальні 
мережі впроваджують навики думки, які не сприяють дискурсові, що започатковує 
ідеї: замість теорій, гіпотез та істотних аргументів отримуємо закладений у 140 зна-
ків запис про поїдання канапки або перегляд телебачення. «Сукупність соціальних 
мереж спричиняє те, що наш інтелектуальний світ зменшується до розміру нашо-
го безпосереднього оточення. А це саме думки, впорядковані в слова – на екрані 
комп’ютера чи на аркуші паперу, – розширюють горизонт»18. Наприклад, з огляду на 
те, що твітерування переважно має форму необґрунтованих поверхневих думок або 
опису власних прозаїчних дій, Н. Ґаблер пов’язує з ним появу стану антимислення. 

Ідеологія інтернету. Поява homo videns та світу постідеї засвідчують якісно 
нові можливості ЗМІ: вони стають самодостатнім суб’єктом медіатизації й спромож-
ні вторгатися в еволюційні процеси людини і світу. Таку тенденцію можемо кон-
статувати й в ідеологічній площині з появою інтернету, специфіка комунікування в 
якому хоч і позначена ліберальними ознаками, проте дослідники констатують іде-
ологічно самодостатній характер впливу мережі: «Ідеологія – це не тільки техноло-
гія чи засіб інформації, а також й ідеологія. На відміну від усіх інших попередніх 
технічних інновацій, інтернету властива революційна візія світу й суспільний про-
ект, що, зрештою, спричинилося до його успіху. Без цієї ідеологічної та ідилічної 
надбудови він не досягнув би такого загального та вражаючого успіху»19. За своїм 
інтеграційним потенціалом ідеологія інтернету є різновидом ідеологій-світоглядів, 
так званою «глобальною ідеологією». Мережу трактують як open source, open office 
(усе відкрите і, як наслідок, уможливлює вільний доступ), з нею пов’язують грома-
дянську журналістику, розум натовпу, колективну творчість, сумнів щодо думок 
експертів й протест проти усього того, що є top-down (усе, що йде від вершини до 
низів, тобто має авторитарний характер й протиставляється тому, що йде знизу, від 
спільноти, є антитоталітарним). Автор праці «Культ аматора»20 Ендрю Кін згада-
ному антитоталітаризму протиставляє здатність інтернету демократизувати Великі 
Медіа, Великий Бізнес, Великий Уряд та Великих Експертів. Таким чином, в інтернеті 
«з’являється нова динаміка зв’язків, яка розмиває старі відносини й залежності, а 
ієрархія зникає задля функціонування в мережі, де найістотнішою є кількість вста-
новлених з’єднань»21. Саме утвердження такої динаміки дає підстави Бернару Пуле 
говорити про егалітарну ідеологію мережі, джерелом якої є суміш постлівих погля-
дів та постмодерного релятивізму, наслідком чого є релятивізм журналістський, що 
зрівнює аматорську журналістику з традиційною»22. Однією з ключових ідеологем 
егалітарної ідеології є «мудрість натовпу», який, на думку Джеймса Суровєцького23, 
може вирішувати найскладніші проблеми, що не під силу експертам.

18 Gabler, N. Op. cit.
19 Poulet, B. (2011). Śmierć gazet I przyszłość informacji, Zarne, Wołowiec, s. 179.
20 Keen, A.(2007). Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, WaiP, Warszawa, s. 35.
21 Poulet, B. Op. cit., s. 184.
22 Poulet, B. Op. cit., s. 192.
23 Surowiecki, J. (2008). La sagesse des foules, Lattès, Paris.
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Прихильники24 критичного погляду на егалітаризм інтернету порівнюють його 
з Платонівською доксою як сукупністю суб’єктивних думок, які кружляють на агорі 
на засадах пліток й спричиняють помилки в істинності суджень. Водночас вони кон-
статують, що у мережі епістема як достовірне знання має обмежені шанси. Платон 
наголошував, що правдиве знання повинне бути переказане через учителя, тобто 
бути елементом ієрархізованої системи навчання. Мережева нівеляція ієрархії є фа-
тальною для процесу здобуття знання, адже «для користувача www немає значен-
ня, чи він скористається Вікіпедією, чи авторизованою сторінкою Стендфордського 
університету. Звичайно, Просвітництво і Нові часи ліквідували феодальну ієрахі-
зованість, яка спиралася на станових нерівностях, але дві ієрархії ніколи не підда-
вали сумніву: між вчителем та учнем, а також між тими, які пишуть, і тими, хто 
читає»25. На її думку, сьогодні кожен може написати книжку, про все дискутувати і 
дискутувати самовпевнено. «Учений Стівен Гокінг казав щось незвичне про природу 
комсмології, а в коментарі читаємо: «А хто це такий той Гокінг?». Це помста анонім-
них людей тим, хто зумів вирватися з натовпу. Першим рефлексом маси є зрівняти. 
Й Інтернет прекрасно виправдовує ці сподівання як медіа символічного насилля не-
знаного досі масштабу»26. 

Фактично ми маємо справу з небезпечним антропологічним явищем, перед 
яким застерігав автор теорії «офірного цапа» Рене Жирар27. Він казав, що слід уника-
ти стану, в якому всі стають подібними один на одного і входять у неконтрольовані 
безпосередні зв’язки. «Спочатку ці контакти можуть видаватися такими, що визволя-
ють і приносять радість, бо знищують суспільні поділи та ієрархії, але невдовзі з’яв-
ляється криза. Цей фестиваль свободи неодмінно закінчується насиллям, бо де нема 
норм, форм і прав, з’являється насилля»28. В іншому випадку найгірші інстинкти (ан-
тиелітарні, реваншистські), які людство впродовж останніх кількох тисяч років на-
магалося цивілізувати, повернулися в інтернеті з мстивою нав’язливістю. На думку 
польської дослідниці Аґати Бєлік-Робсон, це може спричинити занепад Заходу. Вона 
стверджує, що західна цивілізація удару під назвою «інтернет» не витримає. Так, як 
винахід друку її уможливив, так винахід інтернету її знищить. Цивілізація впаде, як 
Рим, що у період свого занепаду творив людей, які хотіли лише хліба та видовищ.

6. Висновки
З моменту свого зародження у XVII столітті й аж до другої половини ХХ сто-

ліття ЗМІ, попри декларовану функцію контролю влади, переважно були посеред-
ником між владою і суспільством, тобто їхній вплив на споживача інформації мав 
вторинний характер, був наслідком впливу влади, політичних сил на медіа. Інакше 

24 Polityka (2018), «Prof. Agata Bielik-Robson o tym, jak internet zabija cywilizację», доступно за 
адресою: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1735694,1,prof-agata-bielik-
robson-o-tym-jak-internet-zabija-cywilizacje.read (дата перегляду 25 листопада 2019).

25 Polityka (2018), «Prof. Agata Bielik-Robson o tym, jak internet zabija cywilizację», доступно за 
адресою: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1735694,1,prof-agata-bielik-
robson-o-tym-jak-internet-zabija-cywilizacje.read (дата перегляду 25 листопада 2019). 

26 Ibid.
27 Girard, R. (1986). The Scapegoat, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 216 p.
28 Polityka (2018), «Prof. Agata Bielik-Robson o tym, jak internet zabija cywilizację», доступно за 

адресою: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1735694,1,prof-agata-bielik-
robson-o-tym-jak-internet-zabija-cywilizacje.read (дата перегляду 25 листопада 2019). 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1735694,1,prof-agata-bielik-robson-o-tym-jak-internet-zabija-cywilizacje.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1735694,1,prof-agata-bielik-robson-o-tym-jak-internet-zabija-cywilizacje.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1735694,1,prof-agata-bielik-robson-o-tym-jak-internet-zabija-cywilizacje.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1735694,1,prof-agata-bielik-robson-o-tym-jak-internet-zabija-cywilizacje.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1735694,1,prof-agata-bielik-robson-o-tym-jak-internet-zabija-cywilizacje.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1735694,1,prof-agata-bielik-robson-o-tym-jak-internet-zabija-cywilizacje.read
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кажучи, преса, радіо стали ретрансляторами владних повідомлень, ідеологем чи мі-
фологем. З утвердженням телебачення зміст його впливу на формування системи 
цінностей глядача залежить не тільки від політичного дискурсу, а й набуває само-
достатніх ознак, які не вписуються у пріоритети традиційних ідеологій. Це дає під-
стави говорити про окрему медіаідеологію та медіаонтологію, що здатні формувати 
новий тип людини, візії світу якої сильно узалежнені від показуваних образів та 
істотно локалізовані.

Якісно нові можливості медіатизації виявила поява соціальних мереж як форми 
комунікування, не надто сприятливої для появи й поширення великих ідей. Однак 
світ постідеї зберігає здатність творити латентні ідеології, що зорієнтовані на люд-
ський консюмеризм та нарцисизм.

Ще одним чітко вираженим ідеологічним вектором у мережі є егалітаризм, 
що виявляється у спробах деієрархізувати комунікаційний процес, релятивізувати 
його зміст. У цьому контексті доречно говорити й про спроби релятивізувати жур-
налістику через зрівнювання ваги журналіста/публіциста та аматора-блогера, яко-
му в умовах кібердемократії та плюралізму здається, що він має що сказати своїм 
читачам чи глядачам. Однак опір таким тенденціям може зародитися там, де його 
поява, на перший погляд, є проблематичною. Велика диспропорція між обсягами 
інформації чи поінформованістю та розумінням світу, в якому людина живе, може 
спричиняти дискомфорт, стан відчуження від реалій. Саме процеси деієрархізації в 
мережі створюють попит на спільні орієнтири та критерії розуміння процесів, що 
відбуваються в реальності. Це і є найважливішим призначенням журналістики, яка 
уже не може обмежитися звичайною подачею фактів й змушена еволюціонувати у 
бік представлення їхніх значень, контекстів, джерел та наслідків для життя людини.
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The article presents a theory and practice of the influence media exert on ideological 
and anthropological process. After reviewing existing discussions of mediatization, a historical 
approach to the mediatization process is suggested. In addition, mediatization is considered as 
a double-sided process in which the media on the one hand become an integrated part of other 
institutions like politics. On the other hand, media simultaneously emerge as an independent 
institution with an ideology of its own that other social institutions have to accommodate to. 

The author considers some consequences of mediatization such as homo videns (in the 
context of Giovanni Sartori’s theory, according to which with the appearance of television and 
the establishment of the television industry in the mid-twentieth century human development 
was interrupted and reversed, for image perception began to replace abstract thinking), post-idea 
world that has sprung up alongside the social networking world (Neal Gabler’s interpretation).

The article also examines the ideological features of the Internet in particular so-called 
egalitarian ideology (Bernard Poulet), which gives them the ability talk to each other, and even 
to contribute their own stories via ‘citizen journalism’ and blogs.The article also presents a 
critical view of de-hierarchization of the web that, according to Agata Bielik-Robson, works as 
a medium of symbolic violence.
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У статті проаналізовано стилістичні синоніми в телевізійному мовленні наживо. 
Особливу увагу звернено на вживання одних слів із синонімічного ряду замість інших 
без урахування відтінків у значенні й в емоційному чи стилістичному забарвленні, на 
розбіжності у значенні й в експресивному і стилістичному забарвленні, які спричиняють 
різну сполучуваність синонімів, на помилки в мовленні телевізійних журналістів, пов’я-
зані з недодержанням мовностилістичних норм, на способи уникнення цих помилок, на 
вироблення відповідних рекомендацій тележурналістам.

Ключові слова: телебачення, прямий ефір, тележурналіст, мовлення телевізійних 
журналістів, стилістичні синоніми, сполучуваність синонімів.

Постановка проблеми. Використання всього лексичного багатства української 
мови під час мовлення в прямому ефірі, а не обмеженість лексикону телевізійних 
«персонажів» кількома десятками модних слів. Таке просте й водночас поки що 
недосяжне завдання постає перед сучасними телевізійниками із запровадженням 
мовних квот в ефірі. Тому особливо актуальним стало дослідження деяких аспектів 
згаданої проблеми, а також вироблення певних рекомендацій для журналістів-прак-
тиків. Предметом наших досліджень стали саме деякі аспекти використання лексич-
ної синонімії в журналістському мовленні в прямому ефірі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми використання в мас-ме-
діа лексичної синонімії докладно розглянуті в низці досліджень українських учених. 
Загалом, за правильним зауваженням Г. Й. Волкотруб, «наявність синонімів допо-
магає урізноманітнити мовлення, уникнути повторів слів, найточніше висловити 
думки і почуття»1. При цьому варто підкреслити саме те, що в стилістиці базовим 
є прагнення застосувати в конкретному тексті можливості лексичної синонімії. На 

1 Волкотруб, Г. Й. (2009), Практична стилiстика української мови: Навчальний посібник, 
Підручники і посібники, Тернопіль, с. 60.
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цьому наголошує й О. Д. Пономарів: «Для стилістики важлива не більша чи менша 
близькість словникових значень двох чи кількох слів, а те, якими словами можна 
відтворити певне поняття в певному контексті»2. Треба приділити особливу увагу 
тому, що «за наявності різних емоційно-експресивних відтінків у публіцистичних 
текстах переважають оцінні моменти використання синонімії»3. Дається взнаки той 
негативний чинник, що «упродовж сторіч наша мова захаращувалася кальковани-
ми покручами, накинутими невластивими їй формами»4. Майже всі висновки, яких 
доходять відомі українські мовознавці, не викликають особливих дискусій чи запе-
речень. Проте є ціла низка специфічних рис мовлення телевізійних журналістів у 
прямому ефірі, яким досі не приділено належної уваги. А саме ця специфіка праці в 
прямому ефірі кардинально позначається на точності й ефективності подання інфор-
мації, на правильності мовлення журналістів.

Методологічна основа дослідження. Ми зосереджуємося на спостереженнях 
за телевізійним мовленням у прямому ефірі впродовж 2018 року. Об’єктом дослі-
дження є мовлення журналістів наживо на телеканалах 1+1, 2+2, СТБ, «UA: Пер-
ший» (УТ-1), «UA: Львів» (Льв), «Прямий канал» (Прм), «Еспресо» (Ес), «5-й канал» 
(5-й), «Інтер» (І), «Перший західний» (ПЗ), «24-й канал» (24), «24-й канал. Львів» 
(24Л), НТА, ZIK, ТРК «Україна» (У), «Футбол 1» (Ф1), «Футбол 2» (Ф2), НЛО, «Обоз 
TV», «112-й канал» (112). Основними методами, використаними в цьому досліджен-
ні, отже, є спостереження за мовленням телевізійних журналістів у прямому ефірі 
перелічених вище телеканалів, а також зіставляння, порівнювання окремих мов-
ників між собою і теоретичних положень та особливостей їх утілення в практику 
мовлення різних телевізійних організацій. Широко застосовували ми також загаль-
нонаукові методи аналізу й синтезу, узагальнення окремих емпіричних матеріалів 
та окремих специфічних рис праці різних мовників у прямому ефірі. Не так часто 
в цьому дослідженні використано методи аксіоматичний, історичний та деякі інші.

Найбільш характерними є випадки вживання одних слів із синонімічного ряду 
замість інших без урахування відтінків у значенні й в емоційному чи стилістич-
ному забарвленні: Із приміщення податкової евакуювали близько сотню робітників 
(1+1. – 2018. – 10 січня); Вітоло все-таки загубив форму, коли грав за «Лас-Пальмас» 
(Ф1. – 2018. – 4 березня); Була задача пресингувати навіть при рахунку «два – нуль» 
(2+2. – 2018. – 18 березня); Олександр – вправний слюсар. Міг би робити на заводі аж 
до пенсії (СТБ. – 2018. – 26 березня); Звідти [з Австралії] попросили двох диплома-
тичних робітників, яких вважають шпигунами (1+1. – 2018. – 27 березня); Родичі та 
знайомі розповсюдили інформацію з фотографіями чоловіків (1+1. – 2018. – 10 квіт-
ня); Ті зусилля, які прикладають гравці «Тотенгема» (Ф1. – 2018. – 21 квітня); Нагля-
дачі з Книги рекордів України стежать, щоб він не вставав (1+1. – 2018. – 21 червня); 
Виключенням є лише Томас Муні (І. – 2018. – 6 липня); Це дуже розповсюджена прак-
тика на довгих дистанціях (УТ-1. – 2018. – 12 серпня); Такі дії можуть призвести до 
того, щоб знайти дірки в обороні суперника (НТА. – 2018. – 1 вересня); Збірна Украї-
ни потрапить на чемпіонат Європи. Бронюйте білети (У. – 2018. – 6 вересня); Прямо 

2 Пономарiв, О. Д. (2000), Стилiстика сучасної української мови: Підручник, Навчальна книга – 
Богдан, Тернопіль, с.56.

3 Там само, с.59.
4 Зубков, М. Г. (2008), Практичний словник синонімів української мови, Весна, Харків, с. 4.
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ідеально потрапив по м’ячеві Маріш Ківерс (Ф1. – 2018. – 7 вересня); Подивитися на 
козла на прапорі – задача непроста (1+1. – 2018. – 28 вересня); Головна задача детек-
тива – назбирати достатньо доказів (24. – 2018. – 1 жовтня); У разі ДТП пасажир 
з білетом все-таки застрахований (1+1. – 2018. – 30 жовтня); Сьогодні в українських 
музикантів непроста задача (Прм. – 2018. – 18 листопада); Ми купували білети на 
концерт Баскова, Кіркорова (Прм. – 2018. – 18 листопада); Полум’я швидко розпов-
сюджувалося (Ес. – 2018. – 18 листопада); Його першочергова задача – відновити 
братські стосунки з Росією (24. – 2018. – 23 листопада); Що змінить військовий 
стан? (24. – 2018. – 27 листопада); Їх буквально за кілька хвилин можна переобладна-
ти для виконання будь-яких задач (1+1. – 2018. – 10 грудня); Президент запропонував 
ввести військовий стан (24. – 2018. – 21 грудня). 

Як правильно зауважила Г. Й. Волкотруб, «розбіжності у значенні спричиня-
ють різну сполучуваність синонімів»5. Не можемо не додати до цієї виразно помітної 
закономірності ще й те, що не лише розбіжності у значенні спричиняють різну спо-
лучуваність синонімів, а й розбіжності в експресивному й у стилістичному забарв-
ленні. Яскравий приклад цього демонструють наведені тут цитати з прямоефірного 
мовлення телевізійних журналістів. Зокрема, якщо завдання і задача, розповсюджу-
вати і поширювати, робітник і працівник, загубити і втратити, прикладати і до-
кладати, білети і квитки, військовий і воєнний ще мають якоюсь мірою часткову 
спільну сполучуваність, то робити і працювати, потрапити і влучити таких зв’яз-
ків із іншими компонентами контексту практично не мають.

Сплутування слів завдання і задача, розповсюджувати і поширювати, робити 
і працювати, робітник і працівник, загубити і втратити, прикладати і доклада-
ти, наглядачі і спостерігачі, виключення і виняток, білети і квитки, потрапити і 
влучити, військовий і воєнний свідчить не лише про обмежений словниковий запас і 
незнання синонімів, але й про вплив російської мови.

Проте є й ціла низка слів, які вживають тележурналісти у своєму мовленні на-
живо через брак знання такого самого українського слова-синоніма, адже в росій-
ській мові це слово позначає трохи інше поняття, має трохи інший відтінок у значен-
ні, трохи по-іншому забарвлене експресивно, а инколи й узагалі нема такого слова в 
українській мові, а є зовсім інше. Ми виявили в прямоефірному мовленні тележур-
налістів за досліджуваний період 321 такий приклад. Наводимо найбільш типові ви-
падки, уникаючи повторень однакових і однотипних цитат: Шахматний столик. За 
ним грав у шахмати Степан Бандера (24. – 2018. – 1 січня); Це є признаком того, що 
українське кіно повертається (Ес. – 2018. – 1 січня); Це найстаріший жилий замок у 
світі (Ес. – 2018. – 3 січня); Півтора роки назад Саша привезла з України свою роз-
робку (1+1. – 2018. – 3 січня); Один з варіантів знайти гроші для держави – включити 
друкарський станок (112. – 2018. – 4 січня); Поклонська з мечем в руках вийде на тро-
пу війни (24. – 2018. – 5 січня); Поруч жеде вокзал, інститут Прм. – 2018. – 5 січня); Є 
група з Німеччини, Руминії, Росії (112. – 2018. – 6 січня); Він на днях літав на Кариби 
(24. – 2018. – 7 січня); Три тижні Коутіньйо може пропустити через травму бедра 
(24. – 2018. – 8 січня); Червоні висипання на шкірі, гарячка та головний біль (ZIK. – 
2018. – 9 січня); Це написано поміж строк, так би мовити, пане Юрію (Прм. – 2018. – 

5 Волкотруб, Г. Й. (2009), Практична стилiстика української мови: Навчальний посібник, Під-
ручники і посібники, Тернопіль, с. 59.
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9 січня); Причиною пожежі стали електричні прибори, якими обігрівались мешканці 
(Прм. – 2018. – 15 січня); Сума застави, яка в три рази менше за суму взятки (24. – 
2018. – 16 січня); Де піднімають членські взноси? (1+1. – 2018. – 21 січня); Єдиним 
джерелом світла була оця польська керосинова лампа (1+1. – 2018. – 21 січня); Ав-
тобус віз робочих на зміну (1+1. – 2018. – 24 січня); Зараз Матяш проходить про-
смотр в казахстанському «Аґдайку» (Ф1. – 2018. – 24 січня); Вони були свідками його 
[Януковича] побігу до Росії (24. – 2018. – 25 січня); Його більше цікавить мілка риба 
(24. – 2018. – 30 січня); Паралельно намагалася знайти нове призвання, пробувала 
себе в ролі проповідниці (24. – 2018. – 30 січня); Оце вхід в столову. Сюди привозили 
продукти (1+1. – 2018. – 5 лютого); НАБУ стала адвокатом біглого депутата Они-
щенка (Ес. – 2018. – 10 лютого); «Тесла» буде літати в безвоздушному просторі, а 
Сашко буде обурюватися (Обоз TV. – 2018. – 10 лютого); Правда заключається в 
тому, що Росія залишилася в світовому співтоваристві (Ес. – 2018. – 11 лютого); 
На думку авторів докладу, Росія збирається робити нові вибори у нас (1+1. – 2018. – 
14 лютого); Лишні кілограми у Мбокані присутні (Ф1. – 2018. – 15 лютого); Блондин. 
Крашений блондин (Ф2. – 2018. – 15 лютого); Прийшли ті кияни і некияни, які хоті-
ли почтити пам’ять героїв Небесної Сотні (24. – 2018. – 18 лютого); Брати Райт 
ведуть переписку з іншими винахідниками (24. – 2018. – 23 лютого); Суддя боковий 
підняв флажок (2+2. – 2018. – 4 березня); Росіяни пристально стежать за тим, що 
відбувається в Сполучених Штатах (24. – 2018. – 12 березня); В нас досі працюють 
гральні заклади під видом лотерей [титр] (24. – 2018. – 15 березня); За виручені кош-
ти придбають обладнання для реабілітаційного центру (Льв. – 2018. – 15 березня); 
Валерія Гонтарева там мала значну долю акцій (1+1. – 2018. – 18 березня); Приватні 
будинки засипало по вікна. Автівок не видно під сугробами (24. – 2018. – 19 берез-
ня); Дозвіл видало державне відомство із судоходства (1+1. – 2018. – 27 березня); 
Розведений президент не проблема, а от неодружений імператор – нонсенс (24. – 
2018. – 30 березня); Росія – країна дивних співпадінь (24. – 2018. – 3 квітня); Правда 
сьогодні наступна: правда полягає в тому, що «Барселону» вважають фаворитом 
матчу (Ф2. – 2018. – 4 квітня); Пушка насичує воду киснем (СТБ. – 2018. – 5 квітня); 
Саме сьогодні треба пекти великодні куличі (Прм. – 2018. – 6 квітня); Є там розва-
лини римського театру. Красиве місто Малага (Ф2. – 2018. – 15 квітня); Весілля в 
шалаші молодята відгуляли (1+1. – 2018. – 20 квітня); Капітан сьогодні на висоті, 
навіть не дивлячись на результат (Ф1. – 2018. – 22 квітня); У них навіть перепонки 
на лапах є (1+1. – 2018. – 25 квітня); Низькопольний громадський транспорт [титр] 
(Льв. – 2018. – 27 квітня); Мають ще гривневі збереження готівкою та в банках 
(1+1. – 2018. – 29 квітня); Такий підйомник дозволяє без проблем піднятися, нажав-
ши лише одну кнопку (ZIK. – 2018. – 1 травня); Цей епізод має надихати французів 
у першу чергу (НЛО. – 2018. – 3 травня); За двісті-триста метрів забор [військо-
вої частини] (1+1. – 2018. – 8 травня); У Гватемалі затримали історичний груз із 
трьома тоннами наркотиків, які перевозило судно під флагом Танзанії [титр] (Обоз 
TV. – 2018. – 9 травня); Це неправильні пчоли і в них неправильний мед (СТБ. – 2018. – 
10 травня); Французи і італьянці мені подобаються навіть більше (СТБ. – 2018. – 
10 травня); Починаються дуже розвеселі качелі (СТБ. – 2018. – 12 травня); Брав він 
таку баснословну суму – п’ятдесят тисяч доларів (24. – 2018. – 17 травня); Там їм 
пообіцяли цей ричаг тиску на Кремль (24. – 2018. – 19 травня); Марокко знаходиться 
на південь від Європи через Гібралтарський пролив (Ф1. – 2018. – 31 травня); Це все 
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досужі домисли (24. – 2018. – 1 червня); Російські чиновники відреагували бурно (Ес. – 
2018. – 3 червня); Дуже швидко відреагував слідчий комітет РФ, прямо молнієносно 
(Ес. – 2018. – 3 червня); Ще одна річ, трохи не така забавна (Ес. – 2018. – 3 червня); 
Поки що не змогли потушити пожежу, полетіли за водою (1+1. – 2018. – 5 червня)» 
В Вашингтоні не готові до чергової схватки з Брюсселем (24. – 2018. – 10 червня); Він 
забув поставити машину на ручний тормоз (І. – 2018. – 16 червня); Дуже спокійно 
до цього відносяться захисники збірної Хорватії (І. – 2018. – 21 червня); До сих пір 
рахунок так і залишається нічийним (І. – 2018. – 22 червня): Жодних сумнівів у його 
пригодності навіть у такому поважному футбольному віці! (І. – 2018. – 22 червня); 
Ти, як бабушка, розсуждаєш (Обоз TV. – 2018. – 28 червня); Про приюти більше ка-
зав Кіліян Мбаппе (І. – 2018. – 30 червня); Це традиційна команда з Словакії (Льв. – 
2018. – 13 липня); Агітатори, плакати, наружна реклама? (1+1. – 2018. – 18 липня); 
Ви знаходилися вдома, коли завалилася криша? (ZIK. – 2018. – 23 липня); На тому 
участку, клаптику поля йшла боротьба (ZIK. – 2018. – 12 серпня); За заказом ко-
лишнього кандидата в президенти він взяв гроші (1+1. – 2018. – 22 серпня); Росія, 
Турція та Іран братимуть участь у створенні нової конституції Сирії [титр] (Обоз 
TV. – 2018. – 25 серпня); Тут вже колокола футбольні б’ють на всю Бесарабку (Ф1. – 
2018. – 28 серпня); Атомна підводна лодка «Курськ». Саме тут її збудували (СТБ. – 
2018. – 29 серпня); Як частна особа приїде і Президент України Петро Порошенко 
(1+1. – 2018. – 31 серпня); Гості мають відповідати на питання – гострі питання, 
невдобні питання (Прм. – 2018. – 3 вересня); Сьогодні Сполучені Штати являються 
найпотужнішим партнером України у світі (СТБ. – 2018. – 12 вересня); За діючим 
законодавством забудовники нікому нічого не зобов’язані (24Л. – 2018. – 14 вересня); 
Вони діляться рецептами блюд (1+1. – 2018. – 22 вересня); Цілком можливо, це була 
пробка від бутилки (Ф1. – 2018. – 30 вересня); Вони просто йдуть і роблять вигляд, 
що журналісти – назойливі мухи (24. – 2018. – 2 жовтня); Наступне засідання від-
будеться за дві неділі – шістнадцятого жовтня (1+1. – 2018. – 2 жовтня); Люди по-
бачили зарево, люди побачили вогняний гриб на горизонті (1+1. – 2018. – 9 жовтня); 
Технічну воду можна взяти ось тут, на пруду (1+1. – 2018. – 16 жовтня); Якщо тут 
проїжджатиме велосипедист і автомобіліст з такою скорістю, станеться аварія 
(24. – 2018. – 1 листопада); Чи можна такими резиновими виробами пробити голо-
ву? (1+1. – 2018. – 2 грудня); Допомагати вважає своїм боргом (2+2. – 2018. – 12 груд-
ня); У яких країнах наших співвітчизників чекають з розпростертими обіймами? 
(24. – 2018. – 18 грудня).

Слова і вислови телевізійних журналістів, вжиті в мовленні наживо, мають 
прямі відповідники в українській мові: шахмати – шахи, признак – ознака, жилий – 
житловий, назад – тому, включити друкарський станок – увімкнути друкарський 
верстат, тропа війни – стежка війни, жеде вокзал – залізничний вокзал, Руминія, 
Словакія, Турція – Румунія, Словаччина, Туреччина, на днях – цими днями, бе-
дро – стегно, гарячка – лихоманка, поміж строк – поміж рядків, електричні прибо-
ри – електричні прилади, взятка – хабар, взноси – внески, керосинова лампа – гасова 
лампа, робочий – робітник, просмотр – перегляд, побіг – втеча, біглий – втікач, мілка 
риба – дрібна риба, призвання – покликання, столова – їдальня, воздух – повітря, 
заключається – полягає, доклад – доповідь, лишній – зайвий, крашений – фарбо-
ваний, почтити – вшанувати, переписка – листування, флажок, флаг – прапорець, 
прапор, пристально – пильно, під видом – під виглядом, виручені кошти – вторговані 
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кошти, доля – частка, сугроби – замети, судоходство – судноплавство, розведений – 
розлучений, співпадіння – збіг, правда сьогодні наступна – правда сьогодні така, 
пушка – гармата, куличі – паски, розвалини – руїни, шалаш – курінь, не дивлячись 
на результат – не зважаючи на результат, перепонки на лапах – перетинки на лапах, 
низькопольний громадський транспорт – низькопідлоговий громадський транспорт, 
збереження – заощадження, нажати – натиснути, у першу чергу – насамперед, за-
бор – паркан, груз – вантаж, пчоли – бджоли, італьянці – італійці, качелі – гойдалки, 
баснословний – неймовірний, ричаг – важіль, пролив – протока, досуг – дозвілля, 
досужі – пусті (марні), бурно – бурхливо, молнієносно – блискавично, забавний – ку-
медний, потушити пожежу – погасити пожежу, схватка – сутичка, тормоз – гальмо, 
відносяться – ставляться, до сих пір – досі, пригодність – придатність, розсуждаєш – 
розмірковуєш, наружний – зовнішній, криша – дах, участок – ділянка, заказ – замов-
лення, колокол – дзвін, лодка – човен, частний – приватний, невдобні питання – нез-
ручні питання, являються – є, діюче законодавство – чинне законодавство, рецепти 
блюд – рецепти страв, бутилка – пляшка, назойливі мухи – набридливі мухи, за дві 
неділі – за два тижні, зарево – заграва, пруд – ставок, скорість – швидкість, резино-
вий – ґумовий, вважає своїм боргом – вважає своїм обов’язком, з розпростертими 
обіймами –з розкритими обіймами. На перший погляд здається, що єдина можли-
вість не зауважити цього – це не знати слова-синоніма чи взагалі українського слова 
(на відміну від російського). Проте тут не все так однозначно, адже мовлення від-
бувається в прямому ефірі. Журналіст не має змоги довго роздумувати над кожним 
словом, зважувати його стилістичне чи експресивне забарвлення, а то й відтінки в 
значенні. Найточніше може висловити свою думку в цьому разі лише той мовник, 
для якого природною мовою поза ефіром є українська. Тому часто в мовленні нажи-
во зринають у пам’яті насамперед ті слова, які звик репортер уживати на позначення 
певних понять. Часу для роздумів обмаль, а над «синонімами» цих слів треба ще 
подумати. Слово «синоніми» тут ми взяли в лапки, бо часто це тільки у миттєвому 
сприйнятті тележурналіста під час мовлення наживо згадані лексеми є синоніма-
ми. Насправді ж це просто слова з різних мов або й міжмовні омоніми. Тут можна 
порекомендувати скористатися «Російсько-українським словником синонімів»6. На-
приклад, вжите вище помилково в прямому ефірі російське «бабушка (мать отца 
или матери)» перекладають українськими словами «бабуся, бабуня» з позначкою 
пестл.7

Є й випадки, відверто близькі до міжмовних омонімів: Будете допомагати нам 
розбиратися у величезній купі інформації (Ес. – 2018. – 9 червня). Звісно, не можна 
говорити, що слово «розбиратися» в сучасній українській мові вживають лише як 
синонім до слова «роздягатися», проте й до цього слова в наведеному тут значенні є 
низка синонімів: розумітися, розглядати та ін. А в деяких випадках ідеться справді 
про міжмовні омоніми: Будинок із дурною [треба «поганою»] славою Багряний перей-
менував із «Слово» у «Крематорій» (24. – 2018. – 20 травня); Вони можуть залиши-
ти [треба «позбавити»] її права голосу (24. – 2018. – 27 червня); Ці докази знайшли 
робітники [треба «працівники»] Центрального архіву громадських об’єднань (1+1. – 
2018. – 19 листопада); Вони пробули в морі двадцять днів і майже лишилися надії 

6 Пилинський, М. М. (Ред.) (1995), Російсько-український словник синонімів, Освіта, Київ, 265 с.
7 Там само, с. 9.



149
Капелюшний А.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 48

[треба «втратили надію»] на порятунок (Ес. – 2018. – 24 грудня). Ми так само можемо 
порекомендувати найпростіший вихід: у разі будь-яких сумнівів такого плану звер-
татися до «Словника російсько-українських міжмовних омонімів» М. П. Кочергана8. 
Наприклад, російське «дурной» («плохой, скверный по качеству») перекладається 
тут як «укр. поганий, недобрий»9, а не «дурний»; російське «лишить» (отнять что-ли-
бо у кого-либо) перекладається як «укр. позбавити, відібрати»10, а не «залишити, ли-
шити»; російське «работник» («тот, кто занимается какой-либо работой или профес-
сией») перекладається як «укр. працівник»11, а не «робітник» і т. ін.

Часто внаслідок незнання синоніма виникає тавтологія. Всього ми проаналі-
зували 143 виявлені приклади. Наводимо найбільш характерні з них: Відбувся суд 
у Київському апеляційному суді (Ес. – 2018. – 3 січня); Вони планували плани своєї 
адміністрації на наступний рік (НТА. – 2018. – 8 січня); Корабель м’яко приземлився 
на Землю (СТБ. – 2018. – 12 січня); Продовжують працювати установи, які працю-
ють в галузі держбезпеки (24. – 2018. – 20 січня); Організатори хочуть організу-
вати так, щоб кожен висловився (5-й. – 2018. – 22 січня); Захід охороняли посилені 
кордони правоохоронців (1+1. – 2018. – 2 лютого); Бетховен створив безліч творів 
(24. – 2018. – 6 лютого); Працівники працюють. Поруч них стоять працівники пра-
воохоронних органів (Ес. – 2018. – 13 лютого); У цей день всі одягали традиційний 
одяг (Ес. – 2018. – 17 лютого); Дотримання режиму тиші бойовики не дотримали-
ся (5-й. – 2018. – 22 лютого); Будуть розглядати матеріали слідства, які зібрало 
слідство (24. – 2018. – 27 лютого); Садити саджанці в землю поки що не варто 
(Льв. – 2018. – 1 березня); Участь у ньому взяли сімнадцять учасників (Льв. – 2018. – 
9 березня); До Верховної Ради подали подання про арешт (24. – 2018. – 15 березня); 
Вона пішла на першу вільну вакансію в балетне училище (1+1. – 2018. – 18 берез-
ня); Столична багатоповерхівка в спальному районі столиці здригнулась від вибу-
ху (ZIK. – 2018. – 19 березня); Цей прилад можна використовувати у всіх галузях, 
де використовують автоматику (Льв. – 2018. – 21 березня); Я не буду називати 
назву (Ес. – 2018. – 24 березня); Виплати, які зобов’язалася держава виплачувати 
(1+1. – 2018. – 29 березня); Ракетний комплекс «Вільха» українського виробництва 
має бути вже цього року у виробництві (5-й. – 2018. – 25 квітня); Ця команда викли-
кає дуже добрі симпатії (2+2. – 2018. – 6 травня); У додатку можна додати свою 
скаргу (24Л. – 2018. – 10 травня); Еміне Джапарова наводить, наприклад, такий 
приклад (24. – 2018. – 18 травня); Не думаю, щоб думали про атаку в останні се-
кунди для них (І. – 2018. – 15 червня); Складність полягає ще й в тому, що у Конго 
дуже складний рельєф місцевості (24. – 2018. – 16 червня); Він з «Реалом» не здобув 
ніяких здобутків, нічого не виграв (І. – 2018. – 20 червня); Його старша донька на-
вчається у тому ж навчальному закладі (1+1. – 2018. – 23 червня); Є змішувачі які 
змішують (24Л. – 2018. – 25 червня); Діти, які були поруч із постраждалим хлопцем, 
не постраждали (1+1. – 2018. – 11 липня); Мінімум три м’ячі в матчі за третє місце 
мали місце (І. – 2018. – 14 липня); Не можу тебе не спитати таке питання (Ес. – 
2018. – 1 вересня); Останні хвилини. Можливо, ще десять буде, якщо додані додати 
8 Кочерган, М. П. (1997), Словник українсько-російських міжмовних омонімів (“фальшиві друзі 

перекладача”), Академія, Київ, 400 с.
9 Там само, с. 128.
10 Там само, с. 189. 
11 Там само, с. 275.
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(НТА. – 2018. – 1 вересня); Його виконуватиме перший виконавець (24Л. – 2018. – 
4 жовтня); Така ситуація триває в клубі вже тривалий час (Ф2. – 2018. – 8 жовт-
ня); Треба посилити зусилля (СТБ. – 2018. – 1 листопада); Поряд світиться світло 
(24. – 2018. – 3 листопада); На даний момент без моментів фактично грають укра-
їнці (Ф1. – 2018. – 17 листопада); Тут уже виставлена виставка про події революції 
(1+1. – 2018. – 22 листопада); Мешканці скаржаться на забудовника, який на тій ву-
лиці будує будинок (Льв. – 2018. – 22 листопада); Треба сказати про групу підтримки, 
яка прийшла підтримати затриманих (1+1. – 2018. – 30 листопада); Наші очільники 
скористаються цим на користь Україні (1+1. – 2018. – 2 грудня); Найдовший паркан 
розписаний петриківським розписом (Ес. – 2018. – 4 грудня); Обоє успадкували див-
ний спадок від батька (24. – 2018. – 13 грудня); Сніжні насипи лише посипали зверху 
піскосумішшю (ПЗ. – 2018. – 18 грудня); Фактично початок робіт почнеться пізніше 
(Ес. – 2018. – 30 грудня).

Майже всі цитати з мовлення наживо, наведені тут, засвідчують збіднену мову 
репортерів, ведучих випусків новин та спортивних коментаторів. Досить легко в 
спокійних умовах з використанням словників синонімів12 знайти відповідне слово 
на заміну однокореневому, яке пролунало в прямому ефірі: «вони планували пла-
ни» – «вони складали плани», «м’яко приземлився на Землю» – «м’яко сів на Землю», 
«організатори хочуть організувати так» – «організатори хочуть зробити так» тощо. 
Найбільш прикрою є тавтологія в титрах: На конкурсі Соломію нагородили двома 
нагородами [титр] (24Л. – 2018. – 29 травня). І тут легко замінити «нагородили» на 
«вручили». Титри мають бути максимально лаконічними й змістовними, проте цейт-
нот під час випусків новин, окремим компонентом яких часто є коротке інтерв’ю з 
гостем студії, позначається инколи й на написах та підписах, на рухомому рядку.

Дослідивши різні аспекти використання стилістичних синонімів у телевізійно-
му мовленні наживо, ми дійшли таких висновків:

1. Використання всього лексичного багатства української мови під час мовлен-
ня в прямому ефірі, а не обмеженість лексикону телевізійних «персонажів» кількома 
десятками модних слів. Таке просте й водночас поки що недосяжне завдання постає 
перед сучасними телевізійниками із запровадженням мовних квот в ефірі.

2. Найбільш характерним є вживання одних слів із синонімічного ряду замість 
інших без урахування відтінків у значенні й у емоційному чи стилістичному забарв-
ленні. Не лише розбіжності у значенні спричиняють різну сполучуваність синоні-
мів, а й розбіжності в передаванні різних експресивних і стилістичних відтінків.

3. Сплутування слів під час мовлення наживо часто свідчить не лише про об-
межений словниковий запас тележурналістів і незнання синонімів, але й про вплив 
російської мови. Є ціла низка слів, які вживають тележурналісти у своєму мовленні 
наживо через брак знання такого самого українського слова-синоніма, адже в росій-
ській мові це слово позначає трохи інше поняття, має трохи інший відтінок у значен-
ні, трохи по-іншому забарвлене експресивно, а инколи й узагалі нема такого слова в 
українській мові, а є зовсім інше.
12 Див.: Зубков, М. Г. (2008), Практичний словник синонімів української мови, Весна, Харків, 720 с.; 

Караванський, С. (1993), Практичний словник синонімів української мови, Орій, Київ, 472 с.; 
Полюга, Л. М. (2001), Словник синонімів української мови, Довіра, Київ, 477 с.; Бурячок, А. А., 
Гнатюк, Г. М. та Головащук, С. І. (Ред.) (1999–2000), Словник синонімів української мови: В 2 т., 
Наукова думка, Київ, т. 1–2.
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4. Часто слова і вислови телевізійних журналістів, вжиті в мовленні наживо, 
мають прямі відповідники в українській мові. На перший погляд здається, що єди-
на можливість не зауважити цього – це не знати слова-синоніма чи взагалі укра-
їнського слова (на відміну від російського). Проте тут не все так однозначно, адже 
мовлення відбувається в прямому ефірі. Журналіст не має змоги довго роздумувати 
над кожним словом, зважувати його стилістичне чи експресивне забарвлення, а то й 
відтінки в значенні. Найбільш точно може висловити свою думку в цьому разі лише 
той мовник, для якого природною мовою поза ефіром є українська. Тому часто в мов-
ленні наживо зринають у пам’яті насамперед ті слова, які звик репортер уживати на 
позначення певних понять. Часу для роздумів обмаль, а над «синонімами» цих слів 
треба ще подумати. Подеколи тільки у миттєвому сприйнятті тележурналіста під 
час мовлення наживо згадані лексеми є синонімами. Насправді ж це просто слова з 
різних мов або міжмовні омоніми.

5. Часто внаслідок незнання синоніма виникає тавтологія, що засвідчує збідне-
ність мови репортерів, ведучих випусків новин та спортивних коментаторів.

Постійна праця над удосконаленням свого мовлення полягає насамперед у 
збагаченні словникового запасу журналістів, а отже, у використанні всього сино-
німічного багатства української лексики. У подальших дослідженнях розглянутих 
тут питань варто зосередити увагу на з’ясуванні психологічних аспектів хибного 
використання лексичних синонімів у телевізійному мовленні наживо.
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The article analyzes the stylistic synonyms in TV live broadcast live. This is main 
objective of the study. Methodology of the study foreordain using for study observation, 
comparison, analysis, synthesis, generalization. Particular attention is drawn to the use of some 
words from the synonymic series instead of the others without taking into account the shades 
in meaning and in emotional or stylistic colors, differences in meaning and in expressive and 
stylistic colors that cause different connectivity of synonyms, mistakes in the broadcasting 
of television journalists, the lack of compliance with language, stylistic and linguistic norms, 
ways to avoid these mistakes, and the development of appropriate recommendations for TV 
journalists. Having examined various aspects of the use of stylistic synonyms in live television 
speech, we came to some following conclusions. The mix up of words in live speech often 
proves not only the limited vocabulary of TV journalists and ignorance of synonyms, but also 
the influence of the Russian language. There are a number of words that journalists use in their 
speech live because of the lack of knowledge of the same Ukrainian word synonym, because 
in the Russian language this word means a slightly different concept, has a slightly different 
tint in meaning, is slightly differently colored expressively, and sometimes there is generally no 
such word in the Ukrainian language, but there is a completely different one. Often the words 
and phrases used by television journalists in live broadcast have equivalents in the Ukrainian 
language. But broadcasting is broadcast live. A journalist can not think for a long time every 
word, weigh its stylistic or expressive color, or even shades of meaning. Most likely, one can 
express his opinion in this case only to the broadcaster, for whom the natural language is 
outside of the ether is Ukrainian. Constant work on improving their speeches is, first of all, 
in enriching the vocabulary of journalists, and hence the use of all synonymous luxuriance of 
Ukrainian vocabulary. In further research, the issues discussed here should focus on clarifying 
the psychological aspects of the misuse of lexical synonyms in live television speeches.

Key words: television, live broadcast, television journalist, broadcasts of television jour-
nalists, stylistic synonyms, connectivity of synonyms.
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The functional features of a long read as a kind of multimedia text in the Ukrainian 
network space has been studied in the article. The peculiarities of the multimedia composition 
of the long reads, the pervasive argumentation, the techniques of influence, etc., have been 
explained. The authors have found out the reasons for the popularity of long-form texts; showed 
their formation and development in Ukraine; explored key markers of popular long reads.

Key words: long read; multimedia text; immersive journalism; persuasion; visualization 
of information; influence.

Introduction. With its classic structure and imagery, a media text has expanded its 
communication capabilities in recent decades thanks to hyper- and multimedia, which on 
the modern internet platform is a powerful means of social communication unlimited in 
space and time. Umberto Eco, an Italian linguist, writer and philosopher, understanding the 
virtual nature of the Internet, predicted that soon the society will be divided into two classes: 
the first one gets ready judgments about the world without critical selection of information 
only from television; the second one – selects and comprehends information by looking at 
the monitor, commenting and comparing her/his opinion with others. Intellectual readers 
are attracted to multimedia texts, intertextuality and dialogueness of speech, political and 
non-political performances, blogging, neo-rhetoric, the drive of online communication, etc. 
Varieties of multimedia texts include long-form texts – long reads, where virtuality and 
persuasive techniques are part of journalistic practice. The development of such a type of 
texts depends on new digital technologies and the ability to combine them with the creative 
intent of the authors. That is why blogs like “How to make a long read that is read to the 
end?” are popular on the web 1. 

1 Web Maestro, Blog, (2018), “How to make a long read that is read to the end?”, 18 May, URL: https://
webmaestro.com.ua/ua/blog/long-read/ (accessed 20 November 2019).
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The relevance and formulation of the problem. Since the long reads are successfully 
developing on the platform of the Ukrainian Internet space, the issue of complex study of 
their structure, thematic orientation, types, pluses and minuses of perception by the general 
reader becomes relevant. Long-form journalism has gained popularity in recent years. 
Many experts have begun to talk about the decline of analytical genres of journalism on the 
network, claiming that modern Internet users will not read long texts. Social communication 
researchers, when examining readers’ queries, write that the headings and microblogs 
develop a habit of reading short texts. There are publications about “glance journalism” 
where they write “concentrated about meaningful”, and this is fine with a large number of 
readers2. Foreign editors and media researchers talk around regarding the volume of text 
that most attracts readers’ attention. Simply transferring printed publications to the Internet 
space did not always produce the desired result. An American journalist Josh Tyrangiel 
claimed that people do not read lots of the materials published on the website because they 
are very long. At the same time, Gerald Marzorati, a former editor of The New York Times 
Magazine, wrote that, contrary to conventional wisdom, long texts are the content that 
attracts the readers of their periodical most of all3. Opinion polls showed that the long text 
does not disappear from the media space, but translates into something new and settles into 
new qualities. The example of long reads shows that a skillful combination of multimedia 
elements with a text revives readers’ interest in large-volume materials. Eidosphere (graphic 
and pictorial forms that affect visual perception of information) is actively functioning 
alongside the logosphere. “Eidos ceased to be merely illustrative material to texts; it has 
become a relevant sense of communicative intention. Visual communication has evolved 
into a separate type of web communication with all the attributes of a new genre. Images 
and verbal concepts create holistic architectonics of visual text characterized by a certain 
informational intention and semantic content”4. Long reads contain all these components, 
and together with video, audio and interactive elements they create an effective kind of 
multimedia text that has the potential to compete fully in the world of online journalism. 
Long reads in the discourse of immersive journalism (immersive reader; deep-read) are 
topical. “Immersive journalism is understood to be a presentation of a story with the 
maximum immersion of the audience in the essence of the unfolding event. At the same 
time, the narrator uses not only cross-media storytelling technologies, but also builds a VR 
environment”5.

Analysis of recent research and publications. The Daily Beast’s journalist Taylor 
Lorenz believes that “the golden age of social networks, when users were interested in 

2 Yatsymirska, М. (2019), “Journalism at a Glance”, or Concentrated on the Sensual”, in Onufriv, S. (Ed.), 
Contemporary landmarks of Ukrainian journalism: from theory to practice: a collection of materials 
for the 2018 Scientific Conference (Journalism Section), Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 
PAIS, p. 88–90.

3 The New York Times, (2009), “Talk to the Times: Assistant Managing Editor Gerald Marzorati”, URL: 
https://www.nytimes.com/2009/08/24/business/media/24askthetimes.html?pagewanted=all (accessed 
20 November 2019).

4 Yatsymirska, М. (2019), “Visual Texts in Social Networks (reflection, concepts, emotions)”, Visnyk 
of the Lviv University. Series Journalism, issue 40, p. 323–331, URL: http://publications.lnu.edu.ua/
bulletins/index.php/journalism/article/viewFile/5819/5831 (accessed 20 November 2019).

5 Kyrylova, O. (2019), “Immersive Journalism: the Factors of Effective Functioning”, Communications 
and Communicative Technologies, Issue 19, p. 48–55, URL: https://doi.org/10.15421/291907 (accessed 
08 December 2019).
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gathering as many readers as possible and learning news about their distant acquaintances, 
is coming to an end”. Media expert Marcia Garcia, head of Garcia Media and a teacher at 
Columbia University Graduate School of Journalism, calls the beginning of the era of linear 
visual storytelling, the narrative and the visuals flow in a linear way from top to bottom6. In 
the article “Communication aspects of modern multimedia long reads: Ukrainian practice” 
Serhiy Shashenko writes that “in the context of the development of digital media long 
read is a way to consistently present a thematically organized array of information in a 
structured form applying various forms of visual communication, technological techniques 
for presenting multimedia content and psychological methods of influence to hold the 
reader’s attention and facilitate the easy acquisition of what he/she sees. However, the long 
reads is not only the length of the text, but also the meaningfully told story. Therefore, a 
modern journalist must have the knowledge and experience of creating and combining 
different forms of visual content in a text environment”7. At the International Scientific and 
Practical Internet Conference “The Modern Movement of Science” Olena Kharytonenko 
presented the results of her research “Multimedia Long Reads in Modern Media”. She 
noted that “since 2012, multimedia long read is a kind of long-read electronic publications, 
supplemented by a large number of illustrations, video or audio materials, made-up with the 
use of parallax (asymmetric, nonlinear) scrolling tools aimed at deepened and, at the same 
time, emotional perception – has become an indispensable feature of the “new journalism”. 
Many features of multimedia long reads and the “rules” of their creation have already been 
named today”. The scientist emphasized that it is “inappropriate to “bind” journalists with 
a clear list of recommendations and norms, because the editorial boards are in the creative 
search and themselves are developing new methods of content presentation. It is worth 
studying their experience and thus accumulate the material for future generalizations”. 
The subject of her research was the “Ukrinform” long reads, which exemplified innovative 
approaches to creating and presenting this type of journalistic work8. Thus, scientific 
research has unanimously supported the need to study long reads as a highly intellectual 
variety of multimedia texts, their role in virtual reality, and the prospects for development 
in the Ukrainian media.

The purpose of the article is to find out the peculiarities of long reads functioning in 
the Ukrainian media space; analyze the characteristic markers of the long read as a kind of 
multimedia text; study the structure, specific features and persuasive techniques of creating 
long reads.

Presentation of the main material. The emergence of the long read is linked to the 
publication of Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek by The New York Times in 2012. 
It was reported about a group of American skiers trapped in a snow trap after an avalanche. 
The peculiarity of the material was that, in addition to the usual text and photos, it contained 

6 European Journalism Observatory, (2018), URL: https://ua.ejo-online.eu/3882/tsyfrovi-media/ 
zhurnalistyka-i-tekhnologii-2018/ (accessed 23 December 2019).

7 Shashenko, S. (2019), “Communication Aspects of Modern Multimedia Long Reads: Ukrainian 
Practice”, Ukrainian Information Space, Issue 3, Kyiv, p. 197–210, URL: http://ukrinfospace.knukim.
edu.ua/article/view/171376 (accessed 21 December 2019).

8 Kharytonenko, O. (2019), “Multimedia Long Reads in Modern Media”, The Modern Movement of 
Science: Theses of Ext. VII International Scientific and Practical Internet Conference, 6–7 June 2019, 
Dnipro, p. 1726–1732, URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24818 (accessed 19 December 
2019).
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a 3D terrain map, a video with eyewitness testimony and other multimedia elements that 
created a presence effect for readers and helped to “immerse” (immersive effect) in the 
story. The Snow Fall project, despite its large volume, has quickly gained popularity and 
garnered millions of views. This work won the Pulitzer Prize, which showed the attention 
to a new form of web journalism.

The success of the Snow Fall project has prompted other Western publications to create 
multimedia story of this type. “The long read” columns appeared in “The Guardian”, “The 
Chicago Tribune”, “The Seattle Times”, “Longreads.com” and other well-known media. In 
December 2019, “The Guardian” published the 20 best long reads of the Year in its edition 
(“The Best of the Long Read in 2019”): “Hand dryers v paper towels: the surprisingly 
dirty fight for the right to dry your hands” – Samanth Subramanian; “Death on Demand: 
Has Euthanasia Gone Too Far?” – Christopher de Bellaigue; “The shocking rape trial that 
galvanized Spain’s feminists – and the far right” – Meaghan Beatley; “For five years we 
dreaded every meal”: my infant son’s struggle with food” – Tahmima Anam; “The Great 
American Tax Haven: Why South Dakota’s Super-Rich Love” – Oliver Bullough; “Who 
killed the prime minister? The unsolved murder that still haunts Sweden” – Imogen West-
Knights; “The invention of Essex: how a county became a caricature” – Tim Burrows; “Dark 
crystals: the brutal reality behind a booming wellness craze” – Tess McClure; “I wouldn’t 
be the refugee, I’d be the girl who kicked ass”: how taekwondo made me” – Dina Nayeri; 
“Collision course: why are cars killing more and more pedestrians?” – Peter C Baker; “The 
girl in the box: the mysterious crime that shocked Germany” – Xan Rice; “Fifty Shades 
of White: The Long Fight Against Racism in Romance Novels” – Lois Beckett; “I’ve seen 
death in this city, but nothing as sad as this’: how a ferry disaster exposed the corruption 
devastating Iraq” – Ghaith Abdul-Ahad; “Are your tinned tomatoes picked by slave labor?” 
– Ayo Awokoya & Tobias Jones; “Speed   kills: are police chases out of control?” – Tom 
Lamont; “The Anthropocene epoch: have we entered a new phase of planetary history?” 
– Nicola Davison; “I couldn’t deal with it, it tore me apart”: surviving child sexual abuse” 
– Tom Yarwood9. Each year, this edition publishes the best long reads of its authors that 
readers have come to love because they have the ability to read top-rated materials on 
top priority topics again. “The Guardian” is published in London and Manchester and is 
considered one of the best newspapers in the UK. The newspaper was founded in 1821 
called “Manchester Guardian” and has become daily since 1855.

In the Ukrainian media, long reads have gained popularity since 2015. A significant 
number of Ukrainian online publications (“The Ukrainians”, “24”, “UP” (“Ukrainska 
Pravda”), “LIGA.net”, “UNIAN”, “ZAXID.net”, “Novyy Chas”, “TSN” etc.) publish 
multimedia texts and have the “Long reads” columns. The new kind of multimedia text, its 
versatility, and the peculiar techniques of psychological perception of the long read requires 
special study.

Attempts to comprehend the long read as a new phenomenon in network journalism 
began among the leading foreign journalists and editors of publications, and later among 
scholars. The main feature of long reads is a text focused on slow, thoughtful reading. The 
term “long read” is interpreted as a long article with interactive elements: images, videos, 
audios, quotes, infographics, etc., which deals with a specific event or issue. The key 

9 The Guardian (2019), “The Best of the Long Read in 2019”, 24 December, URL: https://www.
theguardian.com/news/2019/dec/24/the-best-of-the-long-read-in-2019 (accessed 24 December 2019).

https://www.theguardian.com/sport/2019/may/31/i-wouldnt-be-the-refugee-id-be-the-girl-who-kicked-ass-how-taekwondo-made-me
https://www.theguardian.com/sport/2019/may/31/i-wouldnt-be-the-refugee-id-be-the-girl-who-kicked-ass-how-taekwondo-made-me
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/05/mosul-iraq-ferry-disaster-corruption-protests
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/05/mosul-iraq-ferry-disaster-corruption-protests
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characteristic of the long read is the large volume and duration of the material, and the basis 
is the author’s content. The visualization of information engages readers in multimedia 
stories. Sociological studies show that modern Internet users do not stop reading long texts.

In the Ukrainian segment of the Internet, the first column of “Long read” appeared 
on the website of “Novyy Chas”. A series of texts about important events in the history 
of Ukraine was published: the Revolution of Dignity (“Maidan became a real birth for 
Ukraine”, November 11, 2014; “Year of the Maidan. The story of Anna Zayachkivska”, 
October 31, 2014; “Maidan through the eyes of a volunteer doctor”, December 12, 2014), 
heroic defense of the Donetsk Airport (“Our Stalingrad. Exclusive reporting under bullets 
from Donetsk Airport”, January 23, 2015), Russian-Ukrainian War in the East of Ukraine 
(“Slavyansk: Chronicles of Occupation and Freedom”, July 5, 2015), 25th Anniversary of 
Ukrainian Independence (“Remember All. 25 Years of Independence of Ukraine”, August 
23, 2016). Noteworthy are the special projects by TSN: “Winners. Stories of unsubdued 
and stout-hearted ATO heroes” (http://tsn.ua/special-projects/thevictors/), “How the Soviet 
authorities destroy the first Ukrainian ministers” (http://tsn.ua/special-projects/unr/), “The 
alienation zone never seen before” (http://tsn.ua/special-projects/chernobylzone/), etc. 
Ukrainian online editions “24”, “Ukrainska Pravda”, “LIGA.net”, UNIAN and others also 
publish multimedia stories.

The structure and thematic orientation of the long reads. The text of long read 
is based on a certain story, supplemented by multimedia tools. These tools serve not just 
as illustrative material, but are full-value components of a journalistic work. The main 
structural elements of the long reads include: large texts; photos; slideshows; video footage; 
audio materials; infographics; animation; 3D panoramas, maps, etc. For example, The Moon 
Odyssey: Can China Become the New Space Race Leader (https://tsn.ua/special-projects/
to_the_moon/) contains large-format photographs of the Moon; video clips of the landing 
of automatic interplanetary station Change’s 4 on the Earth’s satellite, Apollo 8 and Apollo 
11 mission video footage; an interactive map of both sides of the Moon with the locations 
of landing spacecraft; a NASA space agency animated video about plans to build a moon-
orbiting space station; a panorama of the Moon taken by a spacecraft. These elements are 
well embedded in text broken down into parts that catches the attention of Internet users 
and makes it easier to read.

A special marker of long reads is the use of a parallax effect or parallax scrolling 
when the background image moves at a different speed than the elements in the foreground 
when reading a page. Navigation panels are often used in such wide-format texts that allow 
Internet users to navigate between text blocks. For example, in the TSN special project about 
the 2019 presidential election (http://tsn.ua/special-projects/elections2019/), it was possible 
to read the material non-linearly, moving at will from information about one candidate to 
another.

Despite the fact that text remains a key element of long reads, multimedia tools 
play a decisive role in their structure: they help visualize information for readers, tell a 
story interestingly, and thus facilitate the perception of the communicative intentions of 
the author. Long reads and feature stories are popular with online editions as they widely 
present the sequence of events using new advances in web layout and other multimedia 
techniques. “However, not every long text is a long read, “it must have an idea”, “the plot 
must develop”, “find the human traits in the hero”; “feature is a coverage in the past. It 
should be written as if you were there”; “feature is an art story written in third person. Text 

http://tsn.ua/special-projects/thevictors/
http://tsn.ua/special-projects/unr/
http://tsn.ua/special-projects/chernobylzone/
https://tsn.ua/special-projects/to_the_moon/
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that lets you experience what happened once. It is a short non-fiction with an element of 
reporting”10. Thus, feature is a long text written in an informal, special style. Some authors 
submit its scheme: description – explanation – evaluation. 

Types of long reads. An interesting and popular type of long read is people story. 
A long read about a person is his/her biography, views, achievements, family, etc. Such 
material is usually created for a personal brand. Professionals of this trade use quotes from 
relatives and friends; photos; unique life facts. “Personal stories or long read portraits 
are feedback, interviews, biographical sketches and essays. Various multimedia tools of 
interaction with the user are involved in the storytelling process in order to reveal the 
personality of a hero, character or even a song… This genre is quite popular among the 
Ukrainian media…”11 

Reporting. This type of long read describes all the details of a real important event. 
In the reporting long reads, the story is predominantly told in third person. The main task 
is to tell interestingly and show the reader the most crucial points. The text combines 
background with animation; interviews; footage from the event; audio recordings. Such 
long reads are also created for training courses at educational institutions. You can play 
back meetings, seminars, workshops.

Analytical text (reconstructor, reconstruction). This text reproduces the sequence 
(chain) of events to clarify the causes and consequences. It uses specialist quotes; research 
references; background music; video; graphic content. In online publications, analytic long 
reads reflect important social events. This type of long reads is also important in the area of 
consulting, IT and marketing services.

Commercial long reads. A high quality long read helps to remember the created 
brand. The main purpose of the commercial long read is not to sell, but to attract attention 
and create the image of an expert. Advantages of such long reads: increase customer loyalty; 
transformation of readers into regular buyers. Disadvantages: you must have experience in 
writing articles.

Steps of creating long reads. Experts recommend that you first determine the target 
audience (for the correct choice of a style and multimedia elements); the following steps: 
selecting a topic and drawing up a plan; collection of detailed information; writing, design 
and publication of text (content, layout, multimedia elements)12. 

Conclusions. 1. The term “long read” is interpreted as a long article with interactive 
elements: images, video, audio, quotes, infographics, photos, documents, etc., which is 
dedicated to a specific event, issue, person, etc. Most of the foreign periodicals have the 
regular “long read” columns. They have appeared in the Ukrainian online publications 
since 2014. 2. Readers are attracted to multimedia texts, intertextuality, dialogueness of 
speech, political and non-political performances, blogging, neo-rhetoric, the drive of online 
journalism, etc. 3. Long-form texts or long reads have a specific structure, corresponding 
types, in which virtual reality and persuasive techniques are part of journalistic practice. 

10 Patrykeeva, N. (2017), “We are writing a Forbes-style feature”, 24 June, URL: http://medialab.online/
news/py-shemo-ficher-u-sty-li-forbes-9-krokiv/ (accessed 21 December 2019).

11 Shashenko, S. (2019), “Communication Aspects of Modern Multimedia Long Reads: Ukrainian 
Practice”, Ukrainian Information Space, Issue 3, Kyiv, p. 197–210, URL: http://ukrinfospace.knukim.
edu.ua/article/view/171376 (accessed 21 December 2019).

12 Web Maestro, Blog, (2018), “How to make a long read that is read to the end?”, 18 May, URL: https://
webmaestro.com.ua/ua/blog/long-read/ (accessed 20 November 2019).
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4. In the media system, it is important to be responsible for fact checking and verifying 
the information disseminated. A reputable periodical always uses fact-checking tools that 
seek to find discrepancies between the reality and presented facts. 5. The example of long 
reads shows that a skillful combination of multimedia elements with text nourishes readers’ 
interest in large volumes of material. Although text remains a key element of long reads, 
multimedia tools play a decisive role in their structure: they help visualize information 
for readers, tell a story interestingly, and thus facilitate the perception of communicative 
intentions of the author. 6. An interesting and popular type of long read is people story. The 
authors use feedback from relatives, friends, photos, unique biographical facts, landmark 
events. Portrait long reads are interviews, sketches, essays on the personality of heroes, etc. 
7. Reporting as a type of long read describes all the details of a real important event. In the 
reporting long reads, the story is predominantly told in third person. The text combines 
background with animation; interviews; footage from the event; audio recordings. 
8. Analytical text (reconstruction). In this long read, they deeply analyze the problem from 
the beginning, find out the causes, reproduce the course of events, explain the consequences 
and outline possible solutions. Quotes from the experts, eyewitness accounts, references to 
sources, photos, videos, documents and graphics are used there. An example of such a long 
read is the article “Death on demand: has euthanasia gone too far?” by “The Guardian”13. 
The author raised the issue at the global level, so millions of people from many countries 
read the publication on this topic. 9. The main purpose of a commercial long read is to attract 
the attention of potential buyers and to show the value of a particular product extensively.

Long read, as a kind of multimedia text is part of the genre diversity in the Ukrainian 
online editions. Long reads and features (long-format multimedia texts) function alongside 
small ones and do not diminish their role. Modern journalist should be technically literate, 
have an understanding of the logic of content management systems and professionally 
create direct text broadcasts. Creativity at the intersection of journalism and the latest 
media technologies is promising, and thematic content in the future will complement 
virtual reality with new concepts.
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У статті досліджено функціональні особливості лонґріду як різновиду мультиме-
дійного тексту в українському мережевому просторі. Пояснено особливості мультиме-
дійної композиції лонґрідів, персвазивну аргументацію, техніки впливу тощо. Автори 
з’ясували причини популярності текстів широкого формату; показали їхнє становлення 
та розвиток в Україні; дослідили ключові маркери популярних лонґрідів. 

Медіатекст з класичною структурою та образністю в останні десятиліття розширив 
свої комунікативні можливості завдяки гіпер- та мультимедіа, які на платформі сучас-
ного інтернету є потужним засобом соціальних комунікацій, необмежених у просторі 
та часі. Італійський лінгвіст, письменник, філософ Умберто Еко, розуміючи віртуальну 
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сутність інтернету, передбачав, що невдовзі суспільства поділяться на два класи: пер-
ший отримує готові судження про світ, без критичного відбору інформації тільки з те-
лебачення; другий – вибирає й осмислює інформацію, дивлячись на монітор, коментує 
й порівнює свою думку з іншими. Читачів-інтелектуалів приваблюють мультимедійні 
тексти, інтертекстуальність і діалогічність мовлення, політичні й неполітичні перфор-
манси, блоґінґ, неориторика, драйв онлайнового спілкування тощо. Серед різновидів 
мультимедійних текстів є довгі або тексти широкого формату – лонґріди, в яких вірту-
альність і персвазивні техніки є частиною журналістської практики.

Мета статті – з’ясувати, як функціонують лонґріди в українському медіапросторі; 
проаналізувати характерні маркери лонґріду як різновиду мультимедійного тексту; ви-
вчити структуру, специфіку та ефективні техніки комунікативних інтенцій лонґрідів.

Оскільки лонґріди успішно розвиваються на платформі українського інтернет-про-
стору, стає актуальним питання комплексного вивчення їх структури, тематичної спря-
мованості, типів, плюсів і мінусів для сприйняття масовим читачем. Журналістика до-
вгих форм (long-form journalism) набула популярності впродовж останніх років.

Серед зарубіжних редакторів і медіадослідників триває дискусія про те, який за об-
сягом текст найбільше привертає увагу читачів. Опитування показали, що довгий текст 
не зникає з медіапростору, а знаходить нове втілення й набуває нових якостей. Приклад 
лонґрідів показує, що вміле поєднання мультимедійних елементів із текстом відроджує 
цікавість читачів до великих за обсягом матеріалів. Поряд із лоґосферою активно функ-
ціонує ейдосфера – графічні та живописні форми, які впливають на зорове сприйняття 
інформації. Ейдос (вид, образ) перестав бути лише ілюстративним матеріалом до тек-
стів, він став релевантним сенсом комунікативного задуму. Візуальна комунікація сфор-
мувалася в окремий тип вебспілкування з усіма ознаками нового жанру. Зображення й 
вербальні концепти творять цілісну архітектоніку візуального тексту, для якого харак-
терна певна інформаційна інтенція й змістове наповнення.

Лонґріди містять всі ці компоненти й разом з відео-, аудіо-, інтерактивними еле-
ментами творять ефективний різновид мультимедійного тексту, який має перспективу 
повноцінно конкурувати у світі інтернет-журналістики. Актуальними є лонґріди в дис-
курсі імерсивної журналістики (“журналістики занурення”; англ. immersive reader – за-
нурений читач; deep-read – глибоко читати). 

Ключові слова: лонґрід; мультимедійний текст; імерсивна журналістика; персва-
зивність; візуалізація інформації.
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На підставі довідкової літератури проаналізовано та відредаговано ненормативне 
вживання лексем «головний» і «основний» у журналістських текстах. Зосереджено ува-
гу на поясненні значень цих слів у тлумачних словниках сучасної української мови та у 
словнику-довіднику з українського літературного слововживання. Приклади наведено із 
щоденної всеукраїнської газети «День».

Ключові слова: лексема, газетні матеріали, ненормативне вживання, словники.

1. Постановка проблеми. 
Журналістське слово повинно бути продуманим, доречним, точним. Як пи-

шуть науковці, «в умовах бурхливого розвитку інформаційних технологій праців-
ники ЗМІ повинні забезпечити правильність поданої інформації не тільки в аспекті 
змісту повідомлення, але і з точки зору відповідності медіа-тексту чинним мовним 
нормам»1. Дослідники культури мови сучасної преси вказують на роль періодичних 
видань в утвердженні літературного зразка, акцентують на актуальності проблеми 
лінгвоекології. Її метою, зокрема, розглядають «реабілітацію словникового складу 
української мови, створення словників з екології слова»2. 

Щодо впливу на формування сучасних літературних норм мова ЗМІ виявля-
ється поза конкуренцією, «вже така її характеристика, як масовість, дає змогу при-
пускати значну міру її впливу на мовні уподобання, на властивості літературної 
мови»3. 

Як зазначають дослідники, «періодичні видання мають сприяти утвердженню 
літературного зразка, проте мовна практика засобів масової комунікації засвідчує 

1 Яворський, А. (2011), «Мовні помилки в журналістських текстах (на матеріалі одного номера 
газети «День»)», Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. Філологічні науки. Мовознавство. 
№. 1, с. 143.

2 Бондар, О. (2002), «Екологія українського слова: аспекти і проблеми», Мовознавство: Доп. та 
повідомл. IV Міжнар. конгр. україністів, Київ, с. 162.

3 Солганик, Г. (2016), «О современной культурно-речевой ситуации», Актуальные проблемы 
стилистики, № 2, с. 26.
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дещо протилежну тенденцію»4. Читаючи сучасні українські газети, виявляємо мовні 
огріхи, які найчастіше чуємо в усному спілкуванні.

Актуальність теми дослідження зумовлена потребою вирізнити значення слів, 
які у словниках нечітко розмежовані, що спричиняє труднощі у пошуку відповідни-
ка у певному контексті.

Ставимо за мету на підставі довідкової літератури і власного редакторського 
досвіду проаналізувати приклади вживання лексем «головний» і «основний» у га-
зетних публікаціях. Зосередимо увагу на поясненні значень цих слів у тлумачних 
словниках сучасної української мови та у словнику-довіднику з українського літера-
турного слововживання.

Аналізований фактаж дібрано із щоденної всеукраїнської газети «День».
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На мовленнєвих неточностях акцентують у своїх працях Б. Антоненко-Давидо-

вич, І. Вихованець, М. Волощак, К. Городенська, П. Дудик, С. Єрмоленко, А. Капе-
люшний, А. Коваль, Н. Непийвода, О. Пономарів, О. Сербенська та ін. 

Дослідники зазначають, що медійні засоби «орієнтовані на масову аудиторію, 
на створення єдиного загальноетнічного комунікативного і культурного просто-
ру…», що мова ЗМІ «хочемо ми того чи ні, стає еталонною, нормотворчим фактором, 
що впливає на формування норми сучасної літературної мови»5.

Науковці, досліджуючи особливості мови періодичних видань, зазначають, що 
будь-яка помилка підриває довіру до друкованого видання, «бо друкована продук-
ція повинна насамперед популяризувати національну мову, а отже, дотримуватися її 
норм та підвищувати рівень мовної культури населення»6.

3. Методологічна основа дослідження. 
Застосовували загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення) та 

лінгвістичні методи (аналіз словникових дефініцій досліджуваних слів, парадигма-
тичну методику у з’ясуванні спільності чи відмінності значень слів).

Дослідження охоплювало три етапи: 
• виокремлення випадків вживання лексем «головний» і «основний» у публіка-

ціях видання «День»; 
• з’ясування значень досліджуваних лексем на підставі довідкової літератури; 
• розмежування значень досліджуваних лексем і подання відповідників правиль-

ного їх вживання.
4. Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як видно з газетних публікацій, журналісти трактують лексеми «головний» і 

«основний» як тотожні. Зокрема, читаємо «…основні висновки з нинішньої перед-
виборчої кампанії…» (2019, 29 березня) і «До Дня Конституції. Головний висновок» 
(2017, 26 червня); «основний гравець…» (2017, 8 січня), «…основний суперник… від-
мовився визнавати результати виборів (2018, 21 травня) і «…головний захисник кра-
їни» (2006, 30 червня), «головний герой…» (2018, 13 червня); «…заблокували основ

4 Сологуб, Н. (2013), «Культура мови сучасної преси», Культура слова, № 79, с. 128.
5 Нещименко, Г. (2001), «Динамика речового стандарта современной публичной вербальной 

коммуникации: Проблемы. Тенденции развития», Вопросы языкознания, №1, с. 101.
6 Супрун, Л. В. (2008), «Нормативність мовлення як складник мовної комунікації журналіста», 

Наукові записки Інституту журналістики, т. 33, с. 47.
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ну магістраль...» (2016, 9 лютого) і «…розповіли про новий головний маршрут...» 
(2018, 7 липня).

Журналісти часто вживають лексему «основний». Зокрема, пишуть «основні 
версії», «основний вид», «основні дороги», «основні завдання», «основні загрози», 
«основні критерії», «основна мета», «основні напрями» (і напрямки), «основні по-
рушення», «основні причини», «основні пріоритети», «основні проблеми», «основ-
ні ризики», «основна риса», «основна тема», «основний тренд», «основний удар», 
«основний урок». Наприклад: «основні версії причин пожежі…» (2015, 1 липня), «...
три основні версії самогубства...» (2018, 2 вересня), «Основною версією вбивства…» 
(2018, 30 травня), «… основні версії щодо вибуху...» (2017, 26 жовтня); «...основний 
вид бою – загальновійськовий бій. Основний вид озброєння… танки» (2014, 29 серп-
ня); «…на основних дорогах заборонили рух дизельних авто...» (2018, 11 жовтня); 
«…назвали основні завдання...» (2017, 17 березня), «основне завдання йоги…» (2018, 
24 червня), «...заявив, що основним завданням переговорів...» (2015, 20 серпня); 
«основна загроза України…» (2017, 7 квітня); «…назвав п’ять основних загроз…» 
(2016, 3 лютого); «Основний критерій відбору...» (2018, 3 березня); «…основною 
метою учасників… була провокація…» (2012, 4 грудня), «Основна мета РФ…» 
(2015, 3 жовтня); «...п’ять основних напрямів реформування...» (2018, 7 грудня), «...
назвали три основні напрямки співпраці...» (2017, 20 листопада)»; «…основні пору-
шення Мінських угод...» (2018, 11 листопада); «…назвали основну причину… траге-
дії...» (2018, 28 серпня); «Вирішення конфлікту… є одним з основних пріоритетів...» 
(2018, 31 серпня); «…основна проблема журналістики...» (2008, 12 лютого); «...пере-
лік з десяти основних геополітичних ризиків…» (2019, 7 січня), «МВФ розкрив ос-
новні ризики для світової економіки» (2018, 22 квітня); «…можна виділити основну 
рису характеру» (2002, 12 квітня); «Захист зовнішніх кордонів ЄС стане основною 
темою...» (2018, 17 вересня); «…основний світовий готельний тренд» (2013, 3 січ-
ня); «…взяла на себе основний удар...» (2018, 17 лютого); «…основний незасвоєний 
урок…» (2011, 5 квітня).

Лексему «головний» вживають не так часто. Зокрема, пишуть «головний го-
динник», «головний капітал», «головний майдан», «головна площа», «головний по-
зитив», «головний процес». Наприклад: «…відновив роботу головний годинник…» 
(2018, 23 грудня); «Головний наш капітал — освіта...» (2016, 5 лютого); «…встано-
вили на головному майдані...» (2019, 25 квітня); «…на головній площі встановили 
гігантські писанки...» (2019, 25 квітня), «На головній площі Праги діти зачитували 
«Заповіт» Шевченка...» (2019, 9 березня); «Головний позитив – згуртованість грома-
ди» (2016, 5 серпня); «… головний процес року» (2015, 16 липня).

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» слова «най-
важливіший», «головний», «провідний», «визначальний» подано як синоніми до 
«основний»7, зазначено, що «основний» – це той «…який є основою чого-небудь, 
становить його найважливішу частину. Кількісно найбільший; переважний…»8. Як 
приклади наведено «основне питання філософії», «основний капітал», «основний 

7 Великий тлумачний словник сучасної української мови (2007), (уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел), 
ВТФ «Перун», Київ–Ірпінь, с. 861.

8 Там само.
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тон», «основні виробничі фонди»9. У цьому словнику читаємо «основна, панівна 
ідея, головний, панівний принцип»10, «основна функція»11, «основний симптом»12, 
«основна увага»13, «провідна, основна роль»14, «основний напрям»15, «основні озна-
ки»16, «основні властивості»17, «основні риси»18, «основні характеристики»19. 

Щодо лексеми «головний» подано: «…2. Який рухається попереду чого-небудь; 
передній. 3. Найважливіший, основний, суттєвий…»20. Наведено такі приклади: «го-
ловна тональність», «головне підприємство», «головне речення», «головний бухгал-
тер», «головний рахунок», «головні колії», «головні ступені»21.

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» (кер. вид. про-
екту П. М. Мовчан, В. В. Німчук, В. Й. Клічак) подано «основні знаряддя праці», 
«основні навчальні дисципліни», «основна (провідна) тема твору», «основні сили 
противника»22 і «головне питання», «головний принцип», «головна вулиця», «голов-
ний інженер»23.

У «Словнику української мови» (у 20 томах) лексему «головний» пояснено як 
«1. Прикм. до голова́ 1… Признач. для голови… 2. Який рухається попереду чо-
го-небудь; передній… 3. Найважливіший, основний, суттєвий… Те, що становить 
основу, суть чого-небудь…. 4. У знач. вставн. сл. головне́. 5. Який перебуває в центрі 
чого-небудь або є центром чогось; центральний…»24. Наведено такі приклади: «го-
ловний біль», «головні подушечки», «головна пов’язка», «головний обоз», «головний 
танк», «головне місце», «головна робота», «головна пристрасть», «головна вулиця», 
«головна пристань», «головні підприємства»25.

 Словник синонімів до «основний» подає «див. головний»26, а у словниковій стат-
ті лексеми «головний» зазначено «який має найбільше значення, найголовніший… 
найважливіший… основний, чільний»27. У російсько-українському словнику читає-

9 Великий тлумачний словник сучасної української мови (2007), (уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел), 
ВТФ «Перун», Київ–Ірпінь, с. 861.

10 Там само, с. 316.
11 Там само, с. 887.
12 Там само, с. 285.
13 Там само, с. 550.
14 Там само, с. 1145.
15 Там само, с. 1182.
16 Там само, с. 1310.
17 Там само, с. 1361.
18 Там само, с. 1420.
19 Там само, с. 45.
20 Там само, с. 250.
21 Там само, с. 250.
22 Великий тлумачний словник сучасної української мови (2009), (кер. вид. проекту: П. М. Мовчан, 

В. В. Німчук, В. Й. Клічак), Дніпро, Київ, с. 707.
23 Там само, с. 197.
24 Словник української мови (2015), (у 20 т.), Наук. думка, Київ, т. 6, с. 10.
25 Там само.
26 Словник синонімів української мови (1999–2000), (у 2 т.), (А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Голо-

ващук та ін.), Наук. думка, Київ, т. 2, с. 90. 
27 Там само, т. 1, с. 353.
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мо, що російською «основной» – українською «основний»28, російською «главный» – 
українською «головний, основний, чільний»29. У російсько-українському словнику 
синонімів до російського слова «главный» наведено такі українські відповідники: 
«головний», «основний», «чільний», «провідний» та ін.30. У пораднику з україн-
ської мови подано, що російською мовою «главный» – українською «головний», 
«основний», «чільний»31; російською «основной» – українською «основний», «голов-
ний», «переважний»32. Як можемо зауважити, у тлумачних словниках, у словнику 
синонімів, у російсько-українських словниках щодо слова «головний» (російською 
мовою «главный») використано «основний». У праці «Як ми говоримо» (Б. Анто-
ненко-Давидович), посібнику «Чи правильно ми говоримо» (Є. Чак), у навчальному 
посібнику «Культура слова: Мовностилістичні поради» (О. Пономарів), у посібнику 
«Культура мови на щодень» (за редакцією С. Єрмоленко), у «Російсько-українському 
словнику складної лексики» (С. Караванський) не подано пояснення щодо доцільно-
го вживання лексем «головний» і «основний». У монографії «Мовна норма: знищен-
ня, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)» (І. Фаріон) зазначено, що 
неправильно «основний лейтмотив» – правильно «головна думка чи лейтмотив», не-
правильно «основоположна тема» – правильно «засаднича, основна, головна тема»33. 
У довіднику з українського слововживання «Неправильно–правильно» (М. Воло-
щак) наведено, що неправильно «основна вулиця» – правильно «головна вулиця»34.

У словнику-довіднику з українського літературного слововживання пояснення 
слова «головний» як: «1. Прикм. від голова: головний біль, головний мозок, головний 
убір. 3. Який рухається попереду когось, чогось; передній. Вж. зі сл.: вагон, дозор, 
загін, танк, автомашина. 4. Який перебуває в центрі чогось. Вж. зі сл.: вхід, 
корпус [університету], під’їзд, шлях, вулиця, дорога, пристань»35 не викликає сум-
нівів. Однак пояснення «5. Який очолює що-небудь, старший над кимсь тощо. Вж. зі 
сл.: агроном, актор, економіст, інженер, лікар, отаман, помічник, режисер, штаб, 
квартира, підприємство, речення, управління»36, на нашу думку, не цілком зрозумі-
ле. Зокрема, зрозуміле щодо людини, яка «очолює що-небудь, старша над кимсь» 
(агроном, актор, економіст, інженер, лікар, отаман, помічник, режисер), проте не зро-
зуміле щодо «штабу», «квартири», «підприємства», «речення», «управління».

А тлумачення у цьому словнику-довіднику37 лексеми «основний» як «те саме, 
що головний 2», тобто як «2. Найголовніший, найсуттєвіший», по-перше, а також по-
дання переліку слів, з якими правильно вживати «головний» і «основний», по-друге, 

28 Русско-украинский словарь (1980–1981), (в 3 т.), Глав. ред. Укр. Сов. Энциклопедии, Киев, т. 2, 
с. 352. 

29 Там само, т. 1, с. 292.
30 Русско-украинский словарь синонимов (1995), (под ред. Н. Н. Пилинского), Освіта, Киев, с. 56.
31 Непийвода, Наталія (1996), Сам собі редактор: порадник з української мови, Київ, с. 108.
32 Там само, с. 163.
33 Фаріон, І. (2009). Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей): 

Монографія, Місто НВ, Івано-Франківськ, с. 322.
34 Волощак, М. (2003), Неправильно–правильно. Довідник з українського слововживання: за мате-

ріалами засобів масової інформації, Просвіта, Київ, с. 61.
35 Головащук, С. (2004), Словник-довідник з українського літературного слововживання, Наук. 

думка, Київ, 448 с. URL: https://flightcollege.com.ua. 
36 Там само.
37 Там само.

https://flightcollege.com.ua
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викликало ще більше сумнівів щодо розмежування їхніх значень. Бо прочитали, що 
«головний» правильно вживати зі словами «завдання», «тема», «умова», а потім ці 
самі слова виявили у переліку, з якими правильно вживати прикметник «основний». 
Виходить, що деякі іменники правильно вживати і з прикметником «головний», і з 
прикметником «основний». 

Під час уважнішого прочитання переліку слів, з якими вживати «головний» і 
«основний», виявили, що, окрім слів «завдання», «тема», «умова», є ще інші. Щоб 
чітко виокремити слова, з якими (як подає словник-довідник з українського літера-
турного слововживання) треба вживати «головний» і «основний», вирішили пода-
ти їх в алфавітному порядку, виокремивши жирним шрифтом ті, які трапляються в 
обох випадках:

головний основний
агроном відмінність

актор види зброї
автомашина виробництво

біль група
вагон дисципліна

вулиця ділянка
вхід елемент

джерела завдання
дозор засіб
дорога закон

економіст заходи
завдання зміст

загін знаряддя
зміст значення
ідея зусилля

інженер капітал
квартира колектив

корпус (університету) олійна культура
крок маса
лікар мотив
мета наголос

метод напрям
мозок обов’язок
мотив осередок

наголос питання
надія показник

напрям причина
отаман район вирощування

перешкода риса
питання рід військ

під’їзд робота
підприємство сили

підсумок сорт
показник споруда
помічник суперечність

порода тема
представник тип

приз тягар
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головний основний
пристань умова
причина урок
проблема факт

пункт фонд
район фундамент

режисер
речення

риса
роль
сили
танк
тема

тенденція
турбота

убір
удар

умова
управління

шлях
штаб

 Як можемо зауважити, словник-довідник з українського літературного словов-
живання подає, що стосовно слів «завдання», «зміст», «мотив», «наголос», «напрям», 
«питання», «показник», «причина», «район», «риса», «сили», «тема», «умова» пра-
вильно вживати і прикметник «головний», і «основний».

Зазначимо, що редактори видавництв часто дискутують щодо правильного 
слововживання. Доводиться по декілька разів перечитувати статті у словниках, 
приклади класиків української літератури, аналізувати, використовуючи набутий 
редакторський досвід. Так формується редакторський погляд на розмежування зна-
чень лексем, вживання яких викликає труднощі. Щодо вживання слів «головний» і 
«основний» в редакторській практиці сформувались два погляди. Перший – за ана-
логією до російської мови. Якщо в російській мові «главный», то в українській – «го-
ловний», якщо в російській «основной» – то в українській «основний». Відповідно до 
другого погляду «основний» варто вживати в значенні «базовий», «що є основою»; 
прикметник «головний» вживані ший і не має стилістичних обмежень38. Наприклад: 
«Писала мені Оксана… що Маня має грати головну роль у моїй драмі…» (Леся Укра-
їнка), «Іван Іванович полював на… тайгову дичину… Але головною пристрастю 
було полювання на тигрів» (О. Довженко), «З бічних вулиць і завулків все виїздили 
на головну вулицю нові грузовики», «Від головної пристані і десь аж до плавнів 
снує понад водою розтривожений людський мурашник»39; «За останні два тижні 
вона виправила оцінки з основних дисциплін», «Натиск був такий несподіваний, що 

38 Ріпей, М. (2007), «Порушення лексичної норми на сторінках газет», Культура народов При-
черноморья, № 101, с. 109; Рипей, М. В. (2013), «Достижение лексической правильности укра-
ино язычного текста с помощью русского языка (из опыта редактирования)», под ред. В. В. Ва-
сильевой, В. И. Конькова, ІІ Междунар. науч.-практич. семинар, Санкт-Петербург, 17–19 апреля 
2013 г., С.-Петер. гос. ун-т. Высш. шк. журн. и мас. коммуникации, Санкт-Петербург, с. 87.

39 Словник української мови (1970–1980), (в 11 т.), Наук. думка, Київ, т. 2, с. 112.
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якийсь час передні гусари навіть не відчули удару збоку. А коли відчули, то зрозумі-
ли, що вже зломлені їхні основні сили»40. 

На нашу думку, у вищенаведених прикладах із газетних публікацій правиль-
но писати так: «…головні висновки з нинішньої передвиборчої кампанії…»; «До 
Дня Конституції. Головний висновок»; «головний гравець…»; «…головний супер-
ник… відмовився визнавати результати виборів»; «…головний захисник країни»; 
«головний герой…»; «…заблокували головну магістраль...»; «…розповіли про но-
вий головний маршрут...»; «головні версії причин пожежі…»; «...три головні версії 
самогубства...»; «Головною версією вбивства…»; «…головні версії щодо вибуху...»; 
«...головний вид бою – загальновійськовий бій. Головний вид озброєння… танки»; 
«…на головних дорогах заборонили рух дизельних авто...»; «…назвали головні 
завдання...»; «головне завдання йоги…»; «...заявив, що головним завданням пере-
говорів...»; «головна загроза України…»; «…назвав п’ять головних загроз…»; «Го-
ловний критерій відбору...»; «…головною метою учасників… була провокація…»; 
«Головна мета РФ…»; «...п’ять головних напрямів реформування...»; «...назвали три 
головні напрямки співпраці...»; «…головні порушення Мінських угод...»; «…назва-
ли головну причину… трагедії...»; «Вирішення конфлікту… є одним з головних прі-
оритетів...»; «…головна проблема журналістики...»; «...перелік з десяти головних 
геополітичних ризиків…»; «МВФ розкрив головні ризики для світової економіки»; 
«…можна виділити головну рису характеру»; «Захист зовнішніх кордонів ЄС стане 
головною темою...»; «…головний світовий готельний тренд»; «…взяла на себе го-
ловний удар...»; «…головний незасвоєний урок…»; «…відновив роботу головний го-
динник…»; «Основний наш капітал — освіта...»; «…встановили на головному май-
дані...»; «…на головній площі встановили гігантські писанки...», «На головній площі 
Праги діти зачитували «Заповіт» Шевченка...»; «Головний позитив – згуртованість 
громади»; «… головний процес року».

5. Результати дослідження. 
У довідковій літературі не чітко розмежовано вживання слів «головний» і «ос-

новний». У редакторській практиці сформувались два погляди: перший – за аналогією 
до російської мови (якщо в російській мові «главный», то в українській – «головний», 
якщо в російській «основной» – то в українській «основний»); другий – «основний» 
варто вживати в значенні «базовий», «що є основою».

6. Висновки. 
Відповідно до сформованих у редакторській практиці поглядів щодо вживання 

слів «головний» і «основний» прикметник «головний» є більш вживаний. Правиль-
но вживати «головний висновок», «головний гравець», «головний суперник», «го-
ловний захисник», «головний герой», «головна магістраль», «головний маршрут», 
«головна версія», «головний вид», «головна дорога», «головне завдання», «головна 
загроза», «головний критерій», «головна мета», «головний напрям», «головний на-
прямок», «головне порушення», «головна причина», «головний пріоритет», «головна 
проблема», «головний ризик», «головна риса», «головна тема», «головний тренд», 
«головний удар», «головний урок», «головний годинник», «головний майдан», «го-
ловна площа», «головний процес», а також «головна умова», «головний чинник», 
«головна особливість», «головний недолік», «головна думка», «головна ідея», «го-

40 Там само, т. 5, с. 777.
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ловна ознака», але «основні предмети», «основні джерела», «основна література», 
«основні виробничі фонди», «основний капітал» тощо. 

З огляду на важливість, адже «завдяки поширенню, утвердженню в засобах 
масової комунікації мовного стандарту літературна мова набуває статусу соціально 
престижного різновиду національної мови»41, порушена проблема потребує подаль-
ших досліджень.
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In this article authors take into consideration usage of the verbs «main» and «basic» in 
journalistic materials on the basis of reference literature and their own editorial experience. The 
article focuses on explanation of the meaning of these words in «A great Ukraine dictionary 
of the modern usage» (compiler and main editor W. T. Busel) and in «Ukraine language 
dictionary» (in twenty tomes). Materials for analysis are selected from «The Day» newspaper. 
«Russian-Ukrainian dictionary in three tomes», «Russian-Ukrainian dictionary of synonyms», 
«Dictionary of Ukrainian literary use of words», «Dictionary of synonyms of the Ukrainian 
language» and «A great Ukraine dictionary of the modern usage» (executives of the publishing 
project P. M. Movchan, V. V. Nimchuk, V. J. Klichak) were used for analysis. Examples are 
provided with Ukrainian dictionary in eleven tomes.

The main accent is concentrated on the inaccurate writing of the following phrases «basic 
versions», «basic view», «basic roads», «basic tasks», «basic threats», «basic criteria», «basic 
purpose», «basic directions», «basic violations», «basic reasons», «basic priorities», «basic 
problems», «basic risks», «basic feature», «basic theme», «basic trend», «basic strike», «basic 
lesson», «main capital».

The conclusion proves that the word «main» is more used. The word «basic» must be 
used in the meaning of «which is the basis». Correctly use the «main conclusion», «main 
rival», «main version», «main view», «main road», «main threat», «main criterion», «main 
goal», «main direction», «main violation», «main priority», «main problem», «main feature», 
«main topic», «main trend», «main blow», «main lesson», «main clock», «main square», «main 
process», «main factor», «main feature», «main disadvantage», «main idea», «main feature», 
but the «basic subjects», «basic sources», «basic literature», «basic production assets», «basic 
capital».

Key words: lexemes; inappropriate usage; newspaper materials; dictionaries.
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У цій статті йдеться про інформаційних воїнів, які ведуть активну і запеклу бо-
ротьбу в соціальній мережі Facebook. Проаналізовано види і діяльність інформаційних 
воїнів під час президентських виборів 2019 року. А також наведено методи виявлення та 
знешкодження інформаційних воїнів у соціальній мережі Facebook.

Ключові слова: інформаційні війська, тролі, боти, ломи, кіберельфи, медіаграмот-
ність.

Постановка проблеми. Інформаційна війна – це вид нової війни, але її зброя – 
це слово. Інформаційна війна розгортається не лише в Україні, Сирії чи США, а й в 
інших країнах світу. Її воїни – це десятки, сотні журналістів, копірайтерів, блогерів 
та інших фахівців, які використовують різноманітні інформаційні маніпулятивні 
технології для того, аби керувати свідомістю людей. А їхнє поле бою – це мас-медіа, 
блоги, форуми та соціальні мережі. Саме в соціальних мережах останніми роками 
можна спостерігати велике поле бою. Адже саме у соціальних мережах мільйони 
людей у світі спілкуються, діляться інформацією, дискутують, обговорюють питан-
ня, які їх непокоять. Також соціальні мережі є важливим джерелом інформації для 
журналістів багатьох ЗМІ та ідеальним майданчиком для інформаційної війни.

Нині у світі існують цілі ботівські ферми, які спеціалізуються на підготовці до 
війни на інформаційному полі. На жаль, основна атака таких інформаційних воїнів 
спрямована на звичайних користувачів соціальних мереж. Фабрики тролів створю-
ють ботів, тролів і ломів. Кожен вид такого інформаційного солдата розглянемо де-
тальніше.

Аналіз останніх досліджень з проблематики роботи. Прокоф’єва, Г. Почеп-
цов, П. Шевчук, Л. Леонтьєва, які досліджували історичні аспекти появи інформа-
ційних війн, а також їхній сучасний стан та нові прояви, класифікували їхні види та 
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наслідки. А проблематику впливу на масову свідомість людей розглядали Г. Тард, 
Г. Лебон, Е. Фром, К. Юнг, У. Макдаугол, Ш. Сігеле та інші. Натомість А. Чернова, 
Б. Грушин, В. Лисенко, Г. Ділігенський, Г. Почепцов, Г. Ортега-і-Гассет, Д. Ольшан-
ський, Е. Фром, І. Панарин, М. Лібікі, М. Маклюен, С. Кара-Мурза, С. Московічи, 
С. Сьомін, П. Лайнбарджер, М. Сенченко, Я. Варивода досліджували вплив на ма-
сову свідомість крізь призму інформаційних війн. Окремо варто зазначити, що у 
Росії технологію ведення інформаційних війн досліджували ще в 90-их роках. Цю 
тему розробляли такі науковці: В. Березин, Г. Грачев, І. Дзялошинський, С. Зелінсь-
кий, В. Крисько, А. Манойло, А. Назаретян, С. Расторгуєв. В Україні проблемами 
інформаційної війни активно почали займатися лише з 2013 року. Найактивніше у 
цій сфері працює Г. Почепцов. 

Мета дослідження – показати, як розпізнавати інформаційних воїнів у соціаль-
них мережах. Для реалізації зазначеної мети потрібно виконати такі завдання: сфор-
мувати і проаналізувати перелік видів інформаційних військ в соціальній мережі 
Facebook, проаналізувати діяльність інформаційних воїнів під час президентських 
виборів в Україні у 2019 році, навести методи розпізнавання інформаційних воїнів в 
соціальній мережі Facebook.

Основний виклад матеріалу. Інформаційна війна в соціальних мережах – у 
розпалі, особливо запеклі бої тривають у соціальній мережі Facebook, адже це най-
популярніша соціальна мережа серед українців. Проаналізувавши діяльність інфор-
маційних воїнів у Facebook, ми виділили такі види солдатів: боти, тролі, ломи та 
ельфи/феї.

Бот – це спеціальна програма, яка створює фейкові акаунти, поширює маніпу-
лятивні повідомлення у фейкових акаунтах. Нині на ринку є багато фірм, які про-
понують створити таких ботів, і ціна на їхні послуги доволі прийнятна. Для того, 
щоб відрізнити бот від справжнього акаунта, достатньо глянути на дату заснування 
акаунта. Після аналізу близько сотні акаунтів під час виборчої кампанії Президента 
України у 2019 році ми помітили, що велика частина з них створена у 2019 році перед 
виборами президента України.

Друга особливість – у них опублікована та сама інформація. Знаходили по 10-15 
таких акаунтів з ідентичною інформацією, яка була опублікована у той самий день і 
час. Як правило, на аватарках у них не фото реальних людей, а квіти, природа, певні 
символи тощо. Тому завжди потрібно інформацію перевіряти через пошук у соці-
альних мережах, щоб з’ясувати – чи не опубліковано таку саму інформацію о тій же 
годині в інших акаунтах. 

Троль – спеціальна людина, яка пише і створює маніпулятивні повідомлен-
ня для соціальних мереж. Ця людина також може поширювати їх самостійно та 
вступати у дискусію з реальними користувачами соціальних мереж. Є кілька видів 
тролів: 

1) люди, які отримують замовлення створювати та поширювати звичайну мані-
пулятивну інформацію; 

2) тролі, яких наймають конкуренти для знищення чи спотворення іміджу біз-
несмена чи політика;

3) воїни, які беруть участь в інформаційній війні між державами. Їхні обов’яз-
ки – це створення і розповсюдження фейків, замовленої інформації, маніпулювання 
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свідомістю аудиторії. Це вже тролі досить високого рівня, які мають спеціальні ака-
унти1.

Схема роботи троля: інформаційний солдат створює кілька акаунтів, долучає 
велику кількість «друзів» (в тому числі і створені ним акаунти, які йому потрібні 
для підтримки і поширення фейків). Тоді створює тему для дискусій чи маніпуляцій 
або долучається до тієї, яку вже обговорюють. Троль рідко починає займатися сво-
єю чорною справою з першого поста. Тому у тролів є свої відпрацьовані прийоми і 
методи2.

Метод перший – прикинутися авторитетом у певній галузі і давати всім безапе-
ляційні поради. Або створити акаунт під іменем реального авторитетного експерта і 
поширювати «від його імені» інформацію чи вступати у дискусії. Часто тролі ство-
рюють акаунти-двійнята реальних людей, тобто створюють акаунт, який повністю 
схожий на акаунт реальної людини, де є її фотографія, особисті дані тощо, надсилає 
її друзям прохання долучитися, бо, мовляв, попередній акаунт зламали, чи забув 
пароль, а тому створено новий, та ін., а далі – від імені реальної людини поширює 
маніпулятивну інформацію.

Другий метод – пряма протилежність першому. Тільки в цьому випадку тролеві 
знадобиться кілька акаунтів, оскільки він буде прикидатися нетямучим, оскільки 
виконуватиме просте завдання: своїми наївними або провокативними запитання-
ми знищити імідж експерта/авторитета, політика, громадського діяча або мас-медіа. 
Схема проста: з одного акаунта ставить питання, з інших вступає до дискусії та роз-
гортає цілу полеміку, а врешті доєднується ще з одного акаунта і представляє себе 
як очевидця, людину, яка добре знає предмет дискусії і наводить переконливі, інколи 
вигадані, аргументи.

Третій метод – прикувати увагу користувачів до своєї персони. Або представи-
тися експертом і почати маніпулювати і поширювати «заражену» інформацію.

Четвертий метод – використання «холіварів». Є «вічні» питання/теми, супереч-
ки навколо яких можуть тривати нескінченно і безрезультатно. Зброя тролів – вір-
туозне володіння словом. Якщо дивитися збоку, то дискусію породжують навіть не 
вони, а інші. Завдання такого троля – написати фразу, на яку спіймається користу-
вач, і зробити це так, щоб не вийти за рамки обговорюваної теми3.

До речі, термін «троль» походить від англ. to trawl – ловити сіткою4. Сучасне 
значення терміну «тролінг» з’явилось в Usenet-конференціях наприкінці 1980-х ро-
ків. Існує гіпотеза, що це поняття є скороченням фрази «trolling for suckers», яка сто-
сується виду техніки спортивної риболовлі і в якій «trolling», напевно, походить від 
«trawling» (тралення, ловля на мормишку). Першою зацікавилася тролінгом Джудіт 

1 Крюкова, Светлана, Пасютина, Анастасия (2016), “Территория ботов”, Страна.UA. URL: http://
longread.strana.ua/territoriya_botov (останній перегляд 21 вересня 2019).

2 Малинка, Володимир (2019), “Ботоферми, тролі, фейки: як виявити і протидіяти”, Мedia 
sapiens. 31 січня. URL: https://ms.detector.media/mediaprosvita/master_clas/botofermi_troli_feyki_
yak_viyaviti_i_protidiyati/ (останній перегляд 21 вересня 2019)

3 Мудра, І. М. (2016), “Поняття «тролінг» і його види в соціальних мережах”, Science and Education 
a New Dimension, Вип. 108, Том 3, c. 43. 

4 Цесельский, Игорь (2012), “Кто такие интернет-тролли и как с ними бороться?”, Профессионалы.
ru, 3 травня. URL: https://professionali.ru/Soobschestva/podderzhka_professionaliru/kto-takiye-
intyernyet-trolli-i-kak-s-nimi-92370033/ (останній перегляд 20 вересня 2019).
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https://ms.detector.media/mediaprosvita/master_clas/botofermi_troli_feyki_yak_viyaviti_i_protidiyati/
https://professionali.ru/Soobschestva/podderzhka_professionaliru/kto-takiye-intyernyet-trolli-i-kak-s-nimi-92370033/
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Донат. Вона – один з найавторитетніших у світі фахівців з психології онлайнового 
спілкування. Тролінг в її тлумаченні – певна інтелектуальна гра, мета якої – підпо-
рядкування групи одному персонажу, тролеві. Його завдання – маніпулювати соці-
умом потихеньку, розпалюючи пристрасті, сіючи ворожнечу і провокуючи лайку, 
самому ж при цьому залишатися у тіні.

Розпізнати троля можна так: акаунти теж можуть бути пусті (без особистої 
інформації) та недавно створені. Але серед тролів з кожним роком таких акаунтів 
дедалі менше. Також такі акаунти часто є закритими. Трапляються акаунти, де роз-
міщено багато націоналістичної, патріотичної інформації, але якщо детальніше про-
аналізувати акаунти і те, що від них пишуть в різних групах, то зразу ж стає зрозу-
міло, що це спеціально розміщена інформація. Тролі завжди активні діячі, але часто 
можна спостерігати, що вони працюють лише 8-10 годин поспіль, стільки, скільки 
триває робочий день. Через пошук у соціальних мережах можна відстежувати діяль-
ність тролів, які маскуються під різними акаунтами.

Лом. Ломами називають реальних людей, які просувають певну, вигідну замов-
нику, інформацію в інтернет-просторі. Це, здебільшого, блогери, які мають велику 
кількість підписників (5 тисяч і більше) і поширюють через свій блог чи акаунти в 
соцмережах меседжі, що беруть участь в інформаційній війні. Ще в інформаційно-
му протиборстві ломами називають авторитетних людей, які хоч і не мають багато 
мережевих «друзів», але до їхньої думки дослухаються і їхні дописи поширюють та 
цитують у мас-медіа. З-поміж них вирізняються кілька видів:

• Заробітчани-ломи, які працюють у соціальних мережах, поділяються на три 
види: ломи при господарі, ломи на зарплаті і ломи на «вільних хлібах»5. Пер-
ший вид – це зазвичай журналісти або політологи, які на прохання певного 
замовника (як правило, політичного діяча) поширюють в соціальних мережах 
меседжі. Цей вид характеризується тим, що лом поширює потрібну інформацію 
з деяким інтервалом і протягом тривалого періоду. Наприклад, під час військо-
вого конфлікту чи під час передвиборчої кампанії тощо.

• Другий вид – це ломи, які працюють на конкретного замовника, але при цьому 
ще й мають постійне місце праці. Наприклад, журналісти редакції ЗМІ, яку фі-
нансує олігарх і які у соціальних мережах підтримують його імідж.

• Третій вид – ломи, які поширюють пости лише на замовлення від різних замов-
ників, а також чужі пости за гроші.
Зрозуміти, чи це лом, чи справді людина, яка вірить у те, що поширює, доволі 

складно. Адже у них професійні акаунти – які створені давно, там гарні «сімейні» 
фотографії, багато цікавих дописів, і лом не поводиться брутально у листуванні. Але 
його основна мета – розпалити дискусію, активізувати інших реальних учасників до 
обговорення питання, нав’язати свою думку. За діяльністю такої людини потрібно 
стежити й аналізувати всі її дописи. Якщо людина раптово перед виборами чи ще 
перед якимись важливими подіями змінює свою думку і починає поширювати ін-

5 Крюкова, Светлана, Пасютина, Анастасия (2016), “Территория ботов”, Страна.UA. URL: http://
longread.strana.ua/territoriya_botov (останній перегляд 21 вересня 2019).
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формацію, яка суперечить попередній, то можна припустити, що їй за це платять, 
але довести це доволі складно6. 

Інформаційні воїни створюють та поширюють часто спотворену інформацію, 
вдаються до неправдивого чи однобічного висвітлення, подають лише вибіркові фак-
ти, маніпулюють в заголовках. 

Тому, коли ви бачите дописи тролів, найкраще не вступати у дискусії з ними, не 
поширювати інформацію від них, а також вимикати емоції, постійно ставити додат-
кові запитання до теми, не шкодувати часу й використовувати всі засоби та інстру-
менти для перевірки одного факту.

Бан і блокування – це найкраще рішення. Часто адміністратори груп бояться 
заблокувати реальну людину. На нашу думку, краще заблокувати реальну людину, 
аніж надати інформаційним воїнам поле для розгортання своєї кампанії.

Перевірку інформації в онлайні можна почати із сервісу Whois, який допомагає 
зрозуміти, хто створив сайт і коли його планували закрити. У браузері Chrome мож-
на встановити RevEye Reverse Image Search, що допоможе шукати фотографію в різ-
них пошуковиках. Наприклад, дуже корисною може бути пошукова система TinEye, 
що дає змогу побачити зміни у вашій фотографії7.

Якщо йдеться про фотофейки, то можна знайти в пошуковій системі схожі 
зображення інших розмірів. Саме в такий спосіб найпростіше перевіряти інформа-
цію від початку конфлікту між Росією та Україною. З текстом – складніше. Його 
варто ретельно фільтрувати і розділяти факти й абсурд8. 

Також допомагають сервіси Facebook Graph, Stalkscan, програма Cree.py, які да-
ють змогу подивитись активність облікового запису, коли він закритий. Щоб відсте-
жити твіттер-тролів, варто встановити для Chrome додаток Botsentiel, який одразу 
позначає ботів, що є в його базі. Інструмент Socialbearing допоможе проаналізувати 
акаунт, а сервіс Hoaxy покаже, як поширюються меседжі в соціальних мережах9.

У багатьох країнах створили фей, завдання яких відстежувати та знешкоджу-
вати інформаційних воїнів, в одних вони оплачуються з держбюджету, грантових 
коштів, меценатських, а в інших – це групи ентузіастів, які хочуть зробити соціальні 
мережі чистішими від маніпуляції, провокації і брехні. Наша країна не виняток. Ми 
теж маємо своїх фей, але вони себе називають Кіберельфи. Їх завдання воювати і 
знешкоджувати тролів у соціальних мережах. У нас цим займаються волонтери і 
є спеціальний ресурс, який називається TrollessUA. Волонтери знаходять тролів у 
соціальній мережі Facebook і повідомляють про них адміністрації, що призводить 
до видалення акаунтів тролів. Долучитися до кіберельфів може кожен. А серед най-
активніших ловців тролів розігрують призи.

6 Малинка, Володимир (2019), “Ботоферми, тролі, фейки: як виявити і протидіяти”, Мedia 
sapiens. 31 січня. URL: https://ms.detector.media/mediaprosvita/master_clas/botofermi_troli_feyki_
yak_viyaviti_i_protidiyati/ (останній перегляд 21 вересня 2019).

7 Мудра, І. М. (2016), “Поняття «тролінг» і його види в соціальних мережах”, Science and Education 
a New Dimension, Вип. 108, Том 3, c. 43. 

8 Кіца, М. О. (2017), “Особливості та методи виявлення фейкової інформації в українських ЗМІ”, 
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки, Вип. 
883, с. 31.

9 Мудра, І.М. (2016), “Поняття «тролінг» і його види в соціальних мережах”, Science and Education 
a New Dimension, Вип. 108, Том 3, c. 44. 

https://trollessua.org/
https://ms.detector.media/mediaprosvita/master_clas/botofermi_troli_feyki_yak_viyaviti_i_protidiyati/
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Отже, ельфи/феї – це теж інформаційні воїни, але їхнє завдання ловити та 
знешкоджувати тролів та не давати їм розвивати запеклу інформаційну боротьбу в 
соціальних мережах.

Висновок. Підсумовуючи, зазначимо, що тролі ведуть активну діяльність у 
всесвітній мережі Інтернет. Існує їх кілька видів. Вони є інформаційними військами. 
Їхню роботу переважно оплачують зацікавлені люди.

Боротися з ними потрібно не лише на індивідуальному рівні, а й на державному. 
Варто вдосконалювати свою медіаграмотність, створювати соціальну рекламу, яка б 
вчила аудиторію виводити на чисту воду троля та знешкоджувати його. 
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This article describes the kinds of information warriors who are actively and fiercely 
engaged in the Facebook social network. The activity of information warriors during the 2019 
presidential elections is analyzed. Trolls provide their work in the informational field of the 
country. And their main battlefields are the media, blogs, forums and social networks. It is 
on social networks in recent years that you can see a large battlefield. In fact, it is on social 
networks that millions of people around the world communicate, share information, discuss, 
discuss issues that concern them. Also, social networks are an important source of information 
for many media outlets. That is why social networks are an ideal platform for an information 
warfare.

There are now dozens, if not hundreds, of bot farms in the world that specialize in training 
and providing acts in the information field. Unfortunately, the main attack of such information 
warriors is directed at ordinary users of social networks. Such troll factories create bots, trolls 
and scrap. In our article it is analyzed at each type of such information soldier in more detail. 
There are also methods for detecting and defrauding information warriors in the social network 
Facebook. It is summed up that trolls are active in the Internet. There are several types of trolls. 
They are information warriors. Their work is mostly paid by interested people.

It is necessary to combat them not only at the individual level but also at the state level. It 
is compulsory to improve media literacy of the audience, create social advertising that would 
teach the audience to make the identification of the troll neutralize it.

Key words: information troops, trolls, bots, scrapes, cyberelfs, media literacy.
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У статті здійснено теоретичний аналіз особливостей лонгріду та його функціону-
вання як сучасної форми інтернет-медіа. Проаналізовано структурні елементи лонгріда, 
визначено основні типи, простежено специфіку використання мультимедійних історій у 
сучасних онлайн-медіа. З’ясовано, що українська мережева жанрологія потребує єдиної 
концепції щодо визначення поняття «лонгрід». Запропоновано вважати лонгрід сучас-
ною формою новітніх медіа та виділено такі типи: лонгрід-портрет, лонгрід-інтерв’ю, 
лонгрід-аналітична стаття, лонгрід-реконструктор, лонг рід-репортаж, логрід-фіче, лонг-
рід ньюс-фіче.

Ключові слова: лонгрід; мультимедійна історія; інтернет-журналістика; мультиме-
дійна журналістика; нові медіа.

1. Постановка проблеми.
Унікальним середовищем та одночасно універсальною платформою подачі 

різноманітної інформації (текстової, аудіальної, візуальної) є сьогодні інтернет. Су-
часний користувач має змогу бути активним учасником нового інфокомунікаційно-
го процесу. Але цей процес передбачає використання специфічних форм і методів 
подачі повідомлень та активне залучення аудиторії до онлайн-комунікації. Інтер-
нет-комунікація – це поліфункціональне спілкування в мережі, якому притаманні 
дистанційність, опосередкованість, мультимедійність, гіпертекстуальність, різнома-
нітність жанрових форм, а також можливість широкої варіативності щодо параме-
трів персональність/ інституціональність1. 

Інтернет сьогодні – це трансформована форма комунікаційної реальності, яка 
активно змінюється та удосконалюється. Ці зміни провокують виникнення нових 
явищ та жанрів. Популярними стають терміни «сторітелінг», «сноуфол», «лонгрід». 
Серед наукових доробків українських дослідників дедалі частіше трапляються до-
слідження, що стосуються цих нових форм та методів подачі інформації в мережі. 
Саме поняття «лонгрід» вимагає більш конкретного розгляду. 

1 Колокольцева, Т. (2016), «Диалогичность в жанрах интернет-коммуникации (чат, форум, блог)», 
Жанры речи, № 2, с. 96–104.
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2. Теоретичне підґрунтя. 
Серед українських та зарубіжних досліджень, що стосуються жанрових форм 

інтернет-журналістики, варто виділити праці науковців: О. Горошко, О. Градюшко, 
А. Захарченко, Є. Землякової, О. Колесніченко, Є. Коханов, І. Мацишиної, К. Пак, 
І. Тонкіх, М. Чабаненко, В. Шевченко, Л. Щипіциної.

3. Методологічна основа дослідження. 
У роботі використано класичні методи дослідження змісту повідомлення. Зав-

дяки порівняльному методу вдалось здійснити характеристику лонгріду в межах 
різних мережевих медіа, з’ясувати спільне та відмінне. Для аналізу досліджуваних 
матеріалів застосовано описовий метод. Журналістський аналіз тексту використо-
вувався задля виявлення основних характеристик тексту, жанрової форми. Метод 
синтезу дав змогу поєднати усі елементи, виявлені в процесі дослідження, в єдину 
систему.

4. Виклад основного матеріалу дослідження.
Жанрові форми інтернет-медіа мають досить рухомі та розмиті межі, тому ча-

сто спостерігається поява гібридних жанрів, які не мають відповідників у паперових 
ЗМІ, оскільки є продуктом інтернет-технологій. Якщо звернути увагу на особли-
вості класифікації інтернет-жанрів, то можна окремо виділяти технологічну складо-
ву, яка безпосередньо впливає на структурування тексту в певній жанровій формі, 
його особливості функціонування в мережі. Використання інтернет-технологій дає 
змогу застосовувати в тексті фото, відео-, аудіозаписи, анімацію, інфографіку. А це 
впливає на зовнішній вигляд текстів, їхню структуру, зміст. Відповідно до цього до-
слідники пропонують нову класифікацію інтернет-жанрів, які ґрунтуються на трьох 
складових: технічному факторі (веб 1.0 – веб 2.0 – веб 3.0), ієрархічному (гіпержанр – 
жанр – субжанр) та комунікативно-динамічному (традиційні комунікації, конвер-
генція, гібридизація, мутація)2.

І. Тонкіх зауважує, що мультимедійність стає головним фактором жанрових 
трансформацій і що замість поняття «мультимедійна стаття» можна вживати термі-
ни «мультимедійна історія» або «лонгрід», але стверджує, що це швидше не жанр, 
а формат, у якому можуть синтезуватися різні журналістські жанри і поєднувати-
ся вербальний і візуальний контент, а також елементи дизайну3. Учені М. Булаєва, 
А. Галустян, Д. Кульчицька також вважають лонгрід форматом, оскільки в ньому 
можуть знайти відображення різні жанри (репортаж, нарис, розслідування). І. Маци-
шина лонгрід називає самостійною формою мультимедійної журналістики4. 

Процес становлення поняття «лонгрід» (з анг. longread – довге читання) в 
онлайн-журналістиці активно триває, тому досить складно йому дати конкретну 
дефініцію. Усі визначення, які існують, тлумачать цей термін як велику мультиме-
дійну історію з великими виразними ілюстраціями, відео, аудіо та інтерактивними 
картами. Л. Василик стверджує, що це «новий формат подачі текстової інформації 

2 Горошко, Е., Полякова, Т. (2015), «К построению типологии жанров социальных медиа», Жанры 
речи, №2(12), с. 119–127.

3 Тонкіх, І. (2017), Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті: Навчальний посібник, ЗНТУ, За-
поріжжя, с. 99-101.

4 Мацишина, І. (2017), «Структура мультимедійного сторітелінгу (на прикладі лонгріду)», Шев-
ченко, В. (Ред.), Кросмедіа: контент, технології, перспективи (колективна монографія), Інститут 
журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, с. 149.
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в інтернеті. Коли віртуального тексту багато, його розбивають різними вставками: 
роликами, презентаціями, інтерактивними картинами, цитатами, виносками»5. 

Натомість М. Чабаненко визначає лонгрід як «багатоформатний жанр інтер-
нет-журналістики, розрахований на перегляд, передовсім, з гаджетів із сенсорними 
дисплеями»; «різновид інтернет-публікацій, цікава мультимедійна розповідь вели-
кого розміру»6. Також виділяє таймлайни – «хронологію розвитку якихось подій у 
форматі звичайного тексту» (можуть бути виконані як малюнок-схема у графічному 
редакторі та становити інфографіку); сторітелінг – «новий і одночасно старовинний 
спосіб донесення інформації… посідає одне з найпомітніших місць, виливаючись у 
великі мультимедійні матеріали, зокрема лонгріди»7.

О. Градюшко, О. Колесніченко, М. Менчер зараховують лонгрід до аналітичних 
жанрів та порівнюють зі статтею, але акцентують на його більшій наочності подачі 
матеріалу за рахунок використання прикладів і репортажних вставок, які збагачу-
ють та полегшують сприйняття об’ємної інформації8.

Нові медіа дають можливість використовувати велику кількість інструментів, 
для створення мультимедійного контенту, тому популярності набуває сторітелінг. 
Важливою стає не просто подача журналістського тексту, а його презентація, допов-
нення ілюстративним наповненням, мультимедійним змістом. Але це мають бути 
не просто додаткові елементи, що привернуть увагу реципієнта, а інформативні еле-
менти, що розповідатимуть історію. 

Р. Вербовий вважає, що основною формою вияву сторітелінгу в нових медіа є 
лонгрід. Але зауважує, що не варто ототожнювати ці поняття, бо якісний сторіте-
лінг зараз часто використовується у пресі. «Сторітелінг – це радше метод, підхід до 
структурування та подачі журналістського матеріалу, натомість лонгрід – передусім 
формат медіа, готовий інформаційний продукт»9.

Лонгрід почали активно використовувати американські медіа. Це були вели-
кі текстові матеріали на сайтах, для прочитання яких потрібно було більше часу, 
ніж для традиційних журналістських матеріалів. Пізніше лонгрідом вважали великі 
тексти з вкрапленням відеосюжетів, фоторепортажу та інфографіки. Першим у світі 
лонгрідом вважається «Snowfall», який з’явився у 2012 році в «The New York Times». 
Цей текст став популярним не тому, що містив велику кількість мультимедійного 
матеріалу, а тому, що розповідав захопливу історію про лижників, які потрапили у 

5 Крецу, І., Гузун, М. та Василик, Л. (2015), Підручник з крос-медіа, Bonn / Germany – Sibіu/ 
Romania, Schiller Publishing Youse, 140 с.

6 Чабаненко, М. (2018), Мультимедійність в інтернет-журналістиці: Навчально-методичний 
посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Журналістика», 
Просвіта, Запоріжжя, 80 с.

7 Там само.
8 Градюшко, А. (2016), «Современные мультимеийные форматы аналитических жанров журна-

листики», Вараб’ёв, В. (Ред.), Журналістыка у суладдзі з жыццём: зб. навук. прац, БДУ, Мінск, 
с. 192–197; Колесниченко, А. (2015), «Длинные тексты (лонгриы) в современной российской 
прессе», Медиаско: электрон. журн. Факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Вып. 1. URL: http://www.mediascope.ru/node/1691

9 Вербовий, Р. (2017), «Інструментарій створення мультимедійного контенту», Шевченко, В. (Ред.), 
Кросмедіа: контент, технології, перспективи (колективна монографія), Ін-т журналістики 
Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, Київ, с. 83-90,

http://www.mediascope.ru/node/1691
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пастку через лавину в горах у Вашингтоні. Якісний сюжет доповнюють мультиме-
дійні засоби, що дозволяють стати співучасником події. 

Дедалі більшої популярності набуває цей формат і в українських ЗМІ. Першими 
вітчизняними лонгрідами можна вважати: «Небесна сотня» («Українська правда», 
2014), «Топ-20 музыкантов Украины» («Новое время», 2014), «Brexit. Уйти не про-
щаясь» («Дзеркало тижня»), «2014 рік. Революція гідності. Кульмінація», «Антиа-
фіша: що робити на вихідних, якщо не хочеться виходити з дому» (медіаплатформа 
«Укрінформ»). Доволі популярним є проект «The Ukrainians», який повністю побу-
дований на лонгрідах-інтерв’ю. Часто лонгріди використовує і сайт ТСН телекана-
лу «1+1». Варто зазначити, що українським лонгрідам притаманна видовищність і 
змісту матеріалу, і його технічних особливостей. Зазвичай журналісти звертаються 
до специфічних тем (стихійні лиха, революції, катастрофи). Також спостерігається 
однотипність – використовують текст, фото, рідше відео та інфографіку. 

До особливостей лонгріду можна віднести такі ознаки: драматична структура 
тексту з чітко окресленою сюжетною лінією, суб’єктивний характер викладу інфор-
мації, не проста констатація фактів, а розкриття драматичних елементів суспільно 
важливої події. 

Для створення якісного лонгріду важливо спершу визначити цільову аудито-
рію, обрати цікаву й корисну тему та скласти план, лише тоді приступати до збору 
інформації, підготовки матеріалу (написання тексту, зйомка фото, відео, створення 
інфографіки) та оформлення. Текст має бути не тільки цікавим, зрозумілим для чи-
тача, а й створювати атмосферу занурення за допомогою мультимедійних засобів. 
Також корисним буде використання посилань на першоджерела, цитат, прикладів, 
модулів із закликом вподобати чи зробити репост. 

Дослідники виділяють первинні структурні елементи лонгріду – текст з гіпер-
посиланнями, фото, відео або аудіо. Це обов’язкові компоненти, без яких не обхо-
диться жодна мультимедійна історія. До другорядних елементів можна віднести 
слайд-шоу, інфографіку, карикатуру, інтерактивні форми (голосування, коментарі, 
рейтинги)10. 

Київський дослідник радить структурувати лонгріди за тематикою: різноманіт-
ні топи та дайджести, аналітичні підсумки у сфері політики, економіки, культури11.

Представники ІТ бізнесу в інтернеті пропонують доволі слушну типологію 
лонгріду: портрет людини (people story) – використовують фото, цитати друзів, ро-
дичів, унікальні життєві факти; репортаж – в основі може бути фото з анімацією, 
інтерв’ю, відео з події, аудіозаписи; аналітичний текст (реконструктор) – цитати фа-
хівців, посилання на дослідження, фонову музику, відео12.

Якщо говорити про інтернет-медіа всеукраїнського масштабу, то можна ствер-
джувати, що лонгріди тут містять різні структурні елементи, що забезпечує занурен-
ня читача в тему. Своєрідними лідерами щодо подачі інформації у такому форматі 
можна вважати інтернет-видання «Українська правда», «The Ukrainians», «Focus.ua».

10 Крецу, І., Гузун, М. та Василик, Л. (2015), Підручник з крос-медіа, Bonn / Germany – Sibіu/ 
Romania, Schiller Publishing Youse, 140 с.

11 Вербовий, Р. (2017), «Інструментарій створення мультимедійного контенту»…
12 WebMaestro, (2018), «Як зробити лонгрід, який дочитають до кінця?», доступно за адресою: 

https://webmaestro.com.ua/ua/blog/long-read/ (дата перегляду 20 листопада 2019).

https://webmaestro.com.ua/ua/blog/long-read/
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Своєрідною дифузією різних видів лонгрідів можна назвати публікацію «Свя-
тослав Вакарчук: «Я ніколи не заявляв, що збирався йти в президенти. Я нікому 
нічого не обіцяв» (Режим доступу. – https://www.pravda.com.ua). В основі яскраво 
простежуються репортажні елементи. Для читача відтворюються усі деталі спілку-
вання з музикантом не лише за допомогою тексту, але й завдяки фото та відео: «…У 
невеликій кімнаті офісу його благодійного фонду «Люди майбутнього» в центрі Ки-
єва доволі тісно. І не в останню чергу через біле піаніно в кутку. Музикант, який до 
недавнього часу був одним із потенційних кандидатів у президенти, дивиться на 
склянку на фортепіано, посміхається, але відповідає цілком серйозно...» 

Доволі розлоге інтерв’ю містить також елементи портрету, адже Святослав Ва-
карчук розповідає про свої перші кроки музиканта, науковця (захист дисертації), 
ділиться особистими переживаннями, принципами щодо виконання пісень наживо 
та участі у концертах, діяльності у політичній сфері. Велика кількість різноплано-
вих запитань, яскравих фото та відео розмови дає можливість читачеві зануритись 
у тему бесіди, за допомогою запитань-пасток, провокативних запитань побачити 
справжні емоції респондента (саме світлини доповнюють цю картину). Це дійсно не 
просто журналістський текст, а об’ємна мультимедійна історія на важливу й акту-
альну тему з яскравими елементами напруження та динамізму.

Варто зазначити, що більшість інтерв’ю «Української правди» побудовані саме 
за таким принципом: велика кількість запитань та розлогі відповіді, різноформат-
ні фото і респондента, і журналіста, які дають змогу побачити реальні емоції спів-
розмовника. До прикладу, в лонгріді «Сергій Рахманін: «Зеленський сприймає Вер-
ховну Раду як якийсь додаток до Офіса президента» (Режим доступу. – https://www.
pravda.com.ua) подано світлини респондента у різні моменти розмови, його емоційні 
«малюнки» в робочому блокноті, зроблені під час спілкування. Тобто читач має змо-
гу не тільки прочитати важливу інформацію, але й відчути себе співрозмовником, 
побачити справжні емоції Сергія Рахманіна. 

«Тайны мормонов. Что происходит в одном из самых закрытых храмов 
Украины» – оригінальний приклад лонгріду-репортажу з елементами реконструкто-
ра (аналітичного тесту) з храму мормонів. Читач бачить храм зсередини, спілкується 
з представниками релігійної організації та має змогу зробити власні висновки (Ре-
жим доступу. – https://www.pravda.com.ua).

Онлайн-журнал про українців, ініціативу та відповідальність «The Ukrainians» 
також часто використовує таку мультимедійну форму подання матеріалу, як лонгрід. 
У межах рубрики «Репортажі» вміщують унікальні розповіді на різні теми. Усі тек-
сти є справжніми історіями з глибоким змістом, які доповнені змістовними, вираз-
ними та насиченими фото. Багатозначними та оригінальними є не лише заголовки 
таких публікацій, але й внутрішні підзаголовки, які використовуються у всіх мате-
ріалах. Лонгріди «The Ukrainians» не містять відео, але дають змогу максимально 
зануритися в тему розповіді, побачити всі елементи та дрібниці, поєднують різні 
жанри (інтерв’ю, репортаж, коментар, стаття, журналістське розслідування). Напри-
клад, лонгрід-репортаж «Охоронці гірської погоди» дає змогу простежити особли-
вості роботи метеорологів, провести день на засніженій метеостанції (Режим досту-
пу. – https://theukrainians.org). 

https://www.pravda.com.ua
https://www.pravda.com.ua
https://www.pravda.com.ua
https://www.pravda.com.ua
https://theukrainians.org
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«Трава, що лікує» (Режим доступу. – https://theukrainians.org) – аналітичний 
текст з використанням рухомої анімації, в основі якого є фіче та оригінальна струк-
тура тексту з гіперпокликаннями (бекграундом до основної інформації). 

Не менш оригінальними є лонгріди на інші теми: «Мед з історією», «На голці», 
«Жити, щоб шити». В окрему групу зібрано такий тип лонгріду, як peope story – 
розповіді про жінок, які служать в ЗСУ «4.5.0 Захисниці». Мережеве видання «The 
Ukrainians» вміло доповнює об’ємні тексти ілюстративним матеріалом, смислові ак-
центи, які забезпечують часто внутрішні підзаголовки, роблять саме якісні та неор-
динарні світлини. 

«Focus.ua» – один з небагатьох ресурсів, який створює якісні лонгріди високо-
го професійного рівня і щодо технічного виконання, і щодо структурування тексту 
та змістового наповнення. Рубрика «Длинный фокус» присвячена саме цій формі 
викладу цікавих та важливих тем. Більшість текстів тут, які викладені у формі лон-
гріду, є ньюс-фіче – жанр, який створений не для опису окремих подій, а тенденцій, 
які помітив журналіст за цими подіями13. Використовуючи певні події як приклади, 
журналіст показує тренд, якого до нього ніхто не помічав, і робить висновки, які до 
нього ніхто не робив. До прикладу, «Бросить школу» – публікація про тренд, який 
помітив автор (батьки забирають дітей зі школи з різних причин і навчають їх вдо-
ма), містить кілька історій, відбувається зміна крупних і загальних планів подання 
інформації, є бекграунди і кікер – неочікуваний поворот теми наприкінці тексту (Ре-
жим доступу. – https://focus.ua/long, 4.11.2019). До цієї групи також можна зарахувати: 
«Війна тіней. Кілька історій з передової», «Ни тоски, ни жалости. Почему украинки 
участвуют в боях без правил». Ці лонгріди створені за допомогою паралаксу – ефек-
ту руху сторінки з різною швидкістю під час скролу. 

Усі лонгріди «Focus.ua» мають оригінальну структуру, містять фото, відео, ін-
форгафіку, анімацію, клікабельні заголовки та не менш привабливі внутрішні під-
заголовки. Це забезпечує зацікавлення читача та повноцінне прочитання об’ємного 
тексту з яскраво виділеними тематичними та сюжетними акцентами. 

Серед регіональних мережевих ЗМІ досить складно натрапити на лонгрід. 
Якщо використовується така форма подачі об’ємного матеріалу, то це зазвичай тра-
диційна форма створення лонгріду: текст, який доповнений фото та відео, рідше ін-
фографікою. Акценту на технічні ефекти майже немає («Скрипаль на даху синагоги 
став новою родзинкою екскурсій по Шаргороду». Режим доступу. – http://naparise.
com, 04.11.2019). 

«Популярність лонгріду варто вимірювати хвилями. Ситуація в країні або 
несподіваний репост у соціальних мережах популярного блогера може викликати 
інтерес до вашого лонгріду навіть через півроку після публікації. Але кількість пе-
реглядів не визначає якість матеріалу – це не абсолютний критерій. Лонгрід – це 
рушниця, що висить на стіні, але яка вистрелює декілька разів, періодично»14.

13 Колесниченко, А. (2008), Прикладная журналистика. Учебное пособие, Изд-во Моск. Ун-та, 
Москва, с. 35.

14 EJO, (2016), «Лонгрід – це рушниця, що вистрілює декілька разів», – редактор Focus.ua», доступ-
но за адресою: https://ua.ejo-online.eu/3276/etyka-ta-yakist/лонгрід-це-рушниця-що-вистрілює-
дек (дата перегляду 28 листопада 2019).

file:///E:/Share/MEGAsync/MyWork/Visnyky%20LNU/%d0%92%d1%96%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba-48/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b8-48/ 
file:///E:/Share/MEGAsync/MyWork/Visnyky%20LNU/%d0%92%d1%96%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba-48/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b8-48/ 
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5. Результати і перспективи подальших досліджень. 
Отже, серед важливих структурних елементів лонгріду варто виокремити такі: 

знаковий факт чи акцент на невідомому аспекті цього факту (неординарна ключо-
ва особа чи невідома інформація про неї); влучний заголовок та внутрішні підзаго-
ловки, врізи, цитати, ключова метафора (через неї можуть проходити сюжет, певні 
ситуації), бекграунд, який доповнює основний текст (можливо, виділений окреми-
ми тематичними блоками праворуч чи ліворуч від основного тексту). Потребує по-
дальшого обговорення концепція щодо визначення поняття «лонгрід» та визначення 
його типології. Зважаючи на всі специфічні характеристики, які притаманні лонгрі-
ду, варто вважати лонгрід сучасною формою новітніх медіа та виділяти такі типи: 
лонгрід-портрет, лонгрід-інтерв’ю, лонгрід-аналітична стаття, лонгрід-реконструк-
тор, логрід-фіче, лонгрід ньюс-фіче, лонгрід-репортаж. 

6. Висновки. 
Сучасний лонгрід – це своєрідний тренд новітніх медіа, тому його все-таки вар-

то розглядати як форму сторітелінгу, адже він тісно пов’язаний з різними жанрами 
(репортаж, інтерв’ю, аналітична стаття, портрет, ньюс-фіче, фіче), які стали більш 
оригінальними завдяки ознакам гіпертекстуальності, мільтимедійності та інтерак-
тивності. Тому лонгрід – це не звичайна новина чи актуальна проблема, це історія, 
комплексний сюжет. Не просто мультимедійна історія, а нова подача матеріалу, якіс-
ний журналістський текст, який зазнав трансформації (містить текст, аудіо, фото, 
відео, анімацію, інфографіку), орієнтується на багатогранність інтернет-простору 
та динамічні запити сучасного споживача медіаконтенту. Лонгрід не просто вико-
ристовує елементи різних жанрів, а слугує специфічною технологічною формою для 
подання того чи іншого жанру. 
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The article deals with theoretical analysis of the longread and it’s functioning as a modern 
form of Internet media. The structural elements of the longread, the main types, the specificity 
of using multimedia stories by modern online media are analyzed. It is revealed that Ukrainian 
Internet’s genrology needs a single concept to define the term «longread». The longread is 
a modern form of the new media and it is possible to allocate a types of longread: longread-
portrait, longread-interview, longread-analytical article, longread reconstruction, longread-
feature, longread news-feature 

The modern longread is a kind of trend of the new media, so it should still be considered 
as a form of storytelling, because it is associated with genres: reportage, interview, analytical 
article, portrait, news-feature, feature. They have become more original because they have 
signs of multimedia, interactivity and hypertextuality. Longread is not ordinary news or actual 
problem, it is a story, a complex topic. It is not just a multimedia story, but a new presentation of 
material, a quality journalistic text that has been transformed (has a text, audio, photos, videos, 
animation, infographics), focuses on the multifaceted nature of the internet and the dynamic 
requests of the modern consumer of media content. Longread is a specific technological form 
for representing one or the other genre.

Key words: longread; multimedia story; Internet journalism; multimedia journalism; new 
media.
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Internet portals are one of many ways of internet communication. This form is also an 
example of communication transferred from the real to the virtual world. In this case, the 
mechanisms used by broadcasters are of interest in order to interest potential network users. 
They are particularly visible in the titles and subtitles of the genres of expression.

Key words: persuasion, web portal, presupposition, denial, media.

One of the necessary forms of maintaining the social links is the ability to commu-
nicate. The concept of communication according to Wielki słownik wyrazów obcych PWN 
[The Great Dictionary of Foreign Words] is understood as announcing something, while 
the form to communicate means ‘to exchange information with someone [...]’1. The first 
primitive ways of communication have changed over the years and today, by various means 
of communication, one can express thoughts and emotions, express themselves, exchange 
information or affect others. At present, face to face conversation can be replaced with 
the use of internet and mobile devices that enable fast connection, no matter what the dis-
tance between the interlocutors is. The changes have not impact the communication model 
though, as it still includes a broadcaster, a channel and a recipient (among others, the trans-
fer of traditional media to the Internet). The web portal under consideration (Kozaczek.pl) 
is an example of such synchronous-asynchronous conversation2, which allows the seeker’s 
intention to be realized in a short period of time. The communication discussed in this ar-
ticle relates to the analysis of persuasive function and the implementation of conversation 
maxims of P. Grice transferred from the real conversation to the web conversation.

In 1967 Grice, P. introduced a more common understanding of implication. In his 
considerations, the researcher started to distinguish ‘what the speaker says (pronounces) 

1 Bańko, M. (2003). Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa, p. 659.
2 Wallace, P. (2015). The Psychology of the Internet. [Polish translation by Hornowski, T. as Psychologia 

internetu. (2003) Poznań, p. 11-23.]
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and what they may additionally mean (imply)’. In linguistics, conversational implicature 
in which Grice distinguishes the maxims determining the proper way of communication, 
is crucial3. The principles of conversation are the forms that underlie the effective commu-
nication between people. Grice, H. P. (1975) was the first to attempt to describe them by 
setting the cooperative principle which reads: 

Make your conversational contribution such as is required, at the stage at which it occurs, 
by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged.

and consists of two maxims, the maxim of quantity and the maxim of quality. 
The above rules were generalized by Leech, G. N. (19834) and refer to the avoidance of 
speaking untruths, the relation to the conversation topic and the way of expression. 
However, the above cooperative principle by Grice, required completing and Leech added 
the politeness principle, formulating six maxims in it. Both principles were incorporated 
into pragmatics and the politeness principle was connected with the rhetoric addressed to a 
specific purpose. The maxims proposed by Leech deal with, successively, tact, generosity, 
approbation, as well as modesty, agreement when expressing thoughts and sympathy, 
in other words, understanding5. 

Grice’s theory is the basis for further discussion in this article. It takes into account 
the headings and headlines6 that may consist of the title, superscription or subtitle. Accord-
ing to W. Furman the title should be concise, interesting, accurate and informative and its 
purpose is to inform the content and encourage to read the given text7. Filip, G. adds that 
the relation between the title and the content of the article (piece of reading) is not always 
explicit8, which may derive from various suggestions (persuasions) or language trends9. 
Ożóg, K. points out that fashion-friendly mechanics include identification with the group 
(including virtual communities), group prestige, distinguishing others from others, streng-
htening group bonds, solidarity and community as well as popularisation of group values10. 
At present, more virtual communities are created where the only form of communication 
is an interface to interface type. This change confirms that the users of these forms pre-

3 Jurkowski, M. Implikatura. [Implicature] [in:] Polański, K. (ed.) (1999), Encyklopedia językoznawstwa 
ogólnego. [Encyclopedia of general inguistics] Wrocław, p. 252.

4 [cf.] Leech, G. H. (1983). Principles of Pragmatics. London and New York [as cited in] Żurek, A. 
Teorie grzeczności językowej, Kształcenie Językowe [The theories of linguistic politeness, Language 
training], vol. 7, http://kj.sjol.eu/category/7-17-2008-143, p. 35.

5 Polański, K. (1999). Zasady (reguły, postulaty) konwersacji [The principles (rules, postulates) of 
conversation] [in:] Polański, K. (ed.) (1999), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego [Encyclopedia of 
general inguistics]. Wrocław, p. 669.

6 Furman, W. Nagłówek [Headline] [in:] Pisarek, W. (ed.) (2008), Słownik terminologii medialnej 
[Dictionary of media terminology]. Kraków, p. 127.

7 Furman, W. Tytuł [The title] [in:] Pisarek, W. (ed.) (2008), Słownik terminologii medialnej [Dictionary 
of media terminology]. Kraków, p. 225.

8 Filip, G. (2003) Gry językowe Jana Lama [Language games by Jan Lam]. Rzeszów, p. 249.
9 Ożóg, K. (2001) Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia [Polish language at the 

turn of XX and XXI century. Selected aspects]. Rzeszów, p. 201.
10 Ożóg, K. op. cit., p. 89.
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fer anonymous11 contacts and casual relationships without transferring them to real life12, 
which contributes to creation of more virtual bonds13.

The material I am presenting is about one hundred titles published in the first quarter 
of 2015 on the Kozaczek.pl web portal. The site is a vortal with a public access, an insight 
into the content published on it is not authorised and its primary function is to provide in-
formation14 being the latest news from the lives of famous people. According to Taras, B. 
this multipurpose is a web conversation (in other words, a netlog15), including: the main 
article (mother-text), photos (or a short video) and user comments (opinion-texts), having 
the characteristics of a monologue, dialogue or polylogue16. 

All the headings on Kozaczek.pl site consist of the title and the subtitle. In a discussed 
netlog, according to the definition from Słownik terminologii medialnej [Dictionary of me-
dia terminology] edited by Pisarek, W. the articles headlines are varied and appear in the 
form of sentence equivalents [1] Stars at Guess dinner (PHOTO)17, single sentences [2] 
Agnieszka Szulim turns 37 today (PHOTO)18 or compound sentences [3] Top Model juror 
touches breasts, TVN pays a penalty. Also, the analysed titles include information and 
questions [4] Mila Kunis in second pregnancy?, comments [5] If not the famous guys, no 
one would hear about them (PHOTO), appeals, allusions, metaphors or comparisons19 
[6] Kylie Jenner and Tyga like an old good marriage?

The transfer of information by the owners of the portal is based on the communication 
(as in the real world) where the author of the published content is a broadcaster, the Kozaczek.
pl site is a channel and users-readers are the recipients. This dependency allows to show 
the persuasive function of the headlines on the portal, based on the conversation principle 
and its maxims.

11 The concept of anonymity in the Internet was described in more detail by Taras, B.: Taras, B. (2004). 
Anonim w Internecie, czyli o komunikacji incognito [Anonymous in the internet, i.e. incognito 
communication]. [in:] Kita, M. and Grzenia, J. (ed.) (2004) Dialog a nowe media [Dialogue and the 
new media]. Katowice, p. 44.

12 Castells, M. The Internet galaxy [Polish translation by Hornowski, T. as Galaktyka Internetu: refleksje 
nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. (2003) Poznań, p. 135]

13 Małecka, M and Małecki B. Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie. [The analysis of 
the development of the social websites on the Internet] (2008) Warszawa, p. 4.

14 Wit, B. (2008) Electronic commerce – budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w Internecie 
[Electronic commerce – creating a competitiveness of a company on the Internet]. Lublin, p. 15. http://
bc.pollub.pl/Content/348/ecommerce.pdf [accessed on: 17/01/2016].

15 A thorough discussion of a term is in the prepared for printing article O języku i strukturze netlogu 
na podstawie portalu Pudelek.pl [About the language and the structure of the netlog on the basis of 
the pudelek.pl site, [cf.] Taras, B. Anonim w Internecie, czyli o komunikacji incognito [Anonymous 
in the internet, i.e. incognito communication]. [in:] Kita, M. and Grzenia, J. (ed.) (2004) Dialog a 
nowe media [Dialogue and the new media]. Katowice, p. 42-51; Majchrowska, J. Leksykalne i graficzne 
sposoby wyrażania radości na przykładzie netlogu [Lexical and graphical methods of expressing joy 
on the example of netlog], [in:] Filip, G. and Patro-Kucab, M. (ed.) (2015) Radość: aspekty językowo-
kulturowe [Joy – linguistic and cultural aspects] . Rzeszów, p. 120-121.

16 Taras, B. op. cit., p. 44. Wyrwas, K. (2004) Kilka uwag o dyskusji na forum internetowym [A few 
remarks about the discussion on the internet forum]. [in:] Kita, M. and Grzenia, J. (ed.) (2004) Dialog 
a nowe media [Dialogue and the new media]. Katowice, p. 54.

17 All examples of titles and subtitles are cited in the original to show the actual content. 
18 http://www.kozaczek.pl/
19 Furman, W. op. cit., p. 225.

http://bc.pollub.pl/Content/348/ecommerce.pdf
http://bc.pollub.pl/Content/348/ecommerce.pdf
http://www.kozaczek.pl/
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The term persuasion (Lat. persuasio) derives from Latin persuado, which is the 
translation from Greek peithō that means I urge, persuade20. According to the lexicographical 
definition by Bańko, M., persuasion is understood as: ‘convincing something, persuading 
something or dissuading something [...]’21.

The analyzed headings have two meanings: primary meaning, i.e. semantically defined 
conditions of truth, i.e. ‘what is said’ and secondary meaning which is the conversational 
implicature, i.e. ‘what is meant’, e.g. statement:

[7] Doda is going to show up in Dancing with the Stars 
Implies:
[7a] Doda will perform as a participant in Dancing with the Stars 
However, sentence [7a] is not an outcome of sentence [7]. Sentence [7a] is some sort of 

suggestion under the influence of the sentence [7]. It is only the subtitle So far, she will be 
singing. Is this a preview of the next edition? that allows to state that Doda will be a guest 
who will perform two songs during the next episode of Dancing with the Stars.

Other examples of ‘suggestion’ are:
[8] The model with a small pregnant belly gives birth 
The above sentence suggests that for the broadcaster it is more important that:
[8a] The model had a small belly and then (less important information) gave birth 
The subtitle The baby weight is known confirms that the information about the small 

size of the pregnant celebrity’s belly was more important and the portal journalists (as well 
as its users) have already known, how much fits in the model’s belly. 

Headline:
[9] Marysia Niklińska NAKED in her clip (VIDEO)
Suggests that:
[9a] Marysia Niklińska performed NAKED in her clip (VIDEO)
This title, when further specified with the subtitle She dresses up as a nun and 

kisses a girl does not communicate about the nudity of the celebrity. The use of capitals as 
a graphical alternative to scream in the word NAKED may be considered as the equivalent 
of a raised voice or distinction22 as according to Grzenia, J. In this case, the journalist 
tries to catch the reader’s attention by means of nudity. When reading the whole article 
(or when watching the celebrity’s full video) in the analysed netlog, the reader expecting 
celebrity’s nudity turns out to be cheated. In the video, only bare shoulders are visible. The 
author of this article uses one of the primary language functions – persuasive function, that 
underlines the concept of persuasion23.

20 Kołodziej, J. Perswazja [Persuasion] [in:] Pisarek, W. (ed.) (2008), Słownik terminologii medialnej 
[Dictionary of media terminology]. Kraków, p. 144.

21 [cf] Bańko, M. op. cit., p. 967, Sobol, E. (ed.) (1996) Słownik języka polskiego PWN [The dictionary of 
Polish language]. Warszawa, p. 663.

22 Grzenia, J. (2012) Komunikacja językowa w Internecie [Language communication on the Internet]. 
Warszawa, p. 119-120.

23 Korolko, M. divides persuasion into persuasive, propaganda and stimulating (agitation). [cf.] Korol-
ko, M. (1998) Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. [The art of rhetoric. Encyclopedic guide]. 
Warszawa, p. 34.
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Tokarz, M. states that the tendency to persuasion is the human second nature24, as 
confirmed by Mehrabian, A. that ‘the essential aspect of human interactions is the ability 
to persuade and influence others’25.

However, without effectiveness, which in turn for O’Keefe, D. is a fundamental 
defining feature, one cannot talk about persuasion26. The effects, in turn, depend on the 
situational context: the interrelationships between various sets of factors and adaptation of 
tactics to changing circumstances.

The essential feature of the persuasive act is therefore the intention, being on the part 
of the broadcaster27. In the analysed material the main intention of the authors-journalists is 
influencing the readers who, when browsing the portal, will click on that specific headline 
and read that specific article, and not the other.

Grice, H. P.28, when defining the notion of conversational implicature, defined the 
proper way of conducting the conversation and defined the cooperative principle along with 
its rules. Based on the content of the statement and the assumption that the broadcaster will 
comply with the rules, the recipient draws a conclusion. If the broadcaster breaks one of 
four rules, the transmitted content is a lie, which can be read immediately by the recipient 
after reading the whole article or similar articles on other portals.

The netlog discussed above deals primarily with the exploitation of the maxims, i.e. 
the generations of implications by ostentatious breaking the rules. In Kozaczek.pl portal 
broadcasters-journalists provide the wrong information in the headlines, formulate titles 
ambiguously, vaguely or in such a way that they are not connected to the articles content.

When reading the headline:
[10] Renata Kaczoruk for the first time about the wedding with Wojewódzki (Insta)
fans of Kuba Wojewódzki hope for the first reliable news about the wedding of 51-year-

old celebrity. This headline suggests that:
[10a] Renata Kaczoruk speaks for the first time about the planned wedding with Wo-

jewódzki (Insta) and therefore we assume that: 
– the headline [10] is true,
– the headline [10] is a preview of the planned celebrity wedding,
– reading the entire article will inform the reader about more detailed wedding plans. 
The subtitle to the above headline: Surprised? is a kind of confirmation of the subject 

matter, because no one is expecting a wedding of such an unpredictable celebrity and the 
recipient can answer: yes, I’m surprised! 

Nonetheless, a short article informs about the Renata Kaczoruk’s reaction to a 
fraudulent account on Kuba Wojewódzki’s Instagram. The celebrity is not surprised that 
the other people would like to have the same surname as Kuba, and she either.

24 Tokarz, M. (2006). Argumentacja, perswazja, manipulacja. [Argumentation, persuasion, manipulation]. 
Gdańsk, p. 194.

25 Mehrabian, A. (1972) Nonverbal communication, New York, p. 54. [as cited in] Tokarz, M. op. cit., 
p. 194.

26 O’Keefe, D. (1990) Persuasion, theory and research. London. [as cited in] Tokarz, M. op. cit. p. 195.
27 Gorman, T. Persuasion [Polish translation by Matkowski, C. as Perswazja. Droga do osiągania celów. 

(2009) Gliwice, p. 39-66.]
28 The analysis conducted by the author was created on the basis of: Grice, H. P. Logic and conversation 

[Polish translation by Wajszczuk, J. as Logika i konwersacja, [in:] Przegląd Humanistyczny (1977), 
p. 85-99.]
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In relation to the specific maxims, this is as follows.
Maxim of quality is telling what the broadcaster think is the truth. 
Depending on the situation, the conclusion may or may not be the basis for further 

understanding. In the analysed headlines, the authors attempt to make the conclusions 
drawn by the readers a prerequisite for further exploration.

If the headline reads:
[11] Dakota Johnson cuts her hair! (PHOTO)
By adhering to the maxim of quality, it can be stated that the author of the article 

knows that Dakota Johnson has cut her hair. Hence, the recipient draws the conclusion that 
it is the truth that Dakota Johnson has cut her hair and now her hair is short.

This reasoning is appropriate as long as the information included in the article is 
probable. If an article contains the headline which is unlikely, it closes the entire reasoning 
without triggering the mechanism of drawing the conclusions.

Maxim of quantity requires that each part of a message is provided with sufficient 
information.

If in Kozaczek.pl portal, the headline says:
[12] Gisele Bundchen walks down the catwalk for the last time
It may be concluded that the title [13] states that: 
[12a] Gisele Bundchen walked down the catwalk for the last time and she will never 

do it again 
The words for the last time testify to the author’s certainty and the crucial nature of 

the information provided. 
Then:
[13] Magda Modra takes her younger daughter out (PHOTO)
The title allows to draw the conclusion that:
[13a] Magda Modra took only her younger daughter out (PHOTO), 
However, the broadcaster is not certain, because he does not use the term only, 

allowing to think that they do not know if the celebrity took both or one daughter out. The 
headline is not precise, the message, although true, is incomplete. 

Maxim of relation requires talking about the topic determined by the context 
(situational, linguistic). The compliance with this maxim allows for a causal conclusion of 
the information included in the following headlines: 

[14] If not the famous guys, no one would have heard about them (PHOTO)
The basis for the guessing is the dependence that if the celebrities from the subtitle, 

Karrueche Tran and Chantel Jeffires, were not in relationships with famous partners, they 
would not have been known. 

Maxim of relation triggers the mechanism of searching for the relations with the main 
thematic thread. 

The last maxim, the maxim of manner, generates the implications that are received 
as conventionally ordered. Speaking of events, they are presented in a specific order 
(chronological, causal or on the basis of validity). 

If the headline consists of Part A and Part B, it is usually Part A that is more important 
than Part B and Part A is a statement that is considered more probable, e.g.

[15] Kim Kardashian changes her diet every 10 days 
The title suggests that it is more important and more likely to change Kim’s diet than 

to do it every 10 days.
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Similarly, the header:
[16] Calvin Harris forbids Taylor Swift…
shows that Calvin Harris, who dared to forbid, is more important in this article than 

what was actually forbidden.
In summary, the presented headlines concern presumptions or authentic events from 

celeb life. The journalists of Kozaczek.pl portal, by using the cooperative principle maxims 
confirm that their headlines perform a persuasive function, urging the readers to read the 
entire article. These titles, according to Pisarek’s fundamental statement that ‘the title of 
a piece is its own name’, are a magnet to draw reader’s attention. The analysis confirms that 
the conversations in real world or virtual world proceed in a similar way. The users-readers 
are exposed to the broadcasters’ ‘tricks’ which affects lack of effective communication.
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ПЕРЕКОНАННЯ У ТЕКСТОВИХ ЗАГОЛОВКАХ  
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Інтернет-портали є одним з багатьох способів комунікації в інтернеті. З їх допо-
могою передається інформація з цілого світу (незалежно від того, де вони розміщені), 
головно у формі онлайн-жанрів чи жанрів, що не є частиною інтернету, тобто netlog. 
Неінтернетні жанри – це адаптивні та альтернативні зразки, відомі переважно з преси. 
Окремі з них структурно подібні: мають заголовок, лід та викладені у формі журналіст-
ського матеріалу. Заголовок як власна назва матеріалу має інформативну та переконливу 
функцію. Макет на веб-порталах – це своєрідна візитка та анонс зовнішнього контенту, а 
також реклама. Кожен наступний заголовок – це зростаюча конкуренція для попередніх 
текстів, тому важливим є спосіб, який використовують телерадіомовники, щоб переко-
нати користувачів читати конкретний текст. У розглянутому матеріалі, за принципом 
кооперації (співпраці) та розмовних сентенцій (кількість, якість, метод та актуальність) 
Пола Гріса, були проаналізовані заголовки та підзаголовки стосовно тексту матеріалу. 
Аналіз на основі продукування сентенцій є основною метою статті.

У рамках дослідження було помічено, що журналісти чи люди, які дописують на 
Kozaczek.pl, порушують усі розмовні сентенції. На порталі використовують такі сентен-
ції: кількості – надана інформація є складною, неоднозначною, без посилання на текст; 
якості – контент є неправдоподібний; способу – надана інформація не впорядкована, в 
т. ч. й ієрархічно; релевантності – тема в основному тривіальна і, по суті, не збігається з 
проблемою, представленою в заголовку.

Розмовні сентенції як метод дослідження дозволяють виокремити переконливість 
заголовків та підзаголовків, стимулюють проведення досліджень більш широкого мате-
ріалу, скажімо, як порталу пліток, так й інформативного порталу (наскільки це можливо).

Ключові слова: переконання, інтернет-портал, презумпція, заперечення, засоби ма-
сової інформації.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА  
НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
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У статті авторка досліджує роль соціальних медіа у процесі формування громад-
ської думки. Окреслює громадську думку як елемент соціальної системи. Аналізує 
принципи поширення інформації у соціальних медіа. Вивчає контент інформаційних 
повідомлень та роль громадської думки як джерела інформації чи інформаційного при-
воду у ЗМІ.

Ключові слова: соціальні медіа, громадська думка, вплив, інформація.

Засоби масової комунікації сьогодні охоплюють широкий спектр інструментів 
для поширення інформації. Застосування технологій мультимедійності у практиці 
сучасних ЗМІ стало звичною справою. Адже йдеться не лише про боротьбу за увагу 
аудиторії, а й, безумовно, вплив на неї. У суспільстві інформація відіграє ключову 
роль і це змінює правила гри у всіх сферах життя. Тому формування громадської 
думки – це те завдання, яке ставлять перед собою сучасні медіа. Журналісти, як про-
фесійні комунікатори, мають з особливою відповідальністю оцінювати той факт, що 
динаміка сучасного світу, де домінують інформаційні технології, потребує фахівців, 
які відповідають вимогам часу і запитам масово-комунікаційної галузі. Не варто та-
кож недооцінювати соціальні медіа, які в інформаційному потоці прагнуть сказати 
своє слово. Адже громадянська журналістика чимраз більше набирає популярності, 
знаходить своє вираження через блоги, соціальні мережі, відео-канали. Хтось у цьо-
му бачить нагальну потребу, хтось – спосіб самовираження, інші – захопливе занят-
тя, ще інші – шлях до заробітку через рекламу. Тому дослідження впливу соціальних 
медіа на громадськість вважаємо темою актуальною і вкрай потрібною для вивчення 
як феномену мас-медійної культури.

Наукова думка у сфері дослідження саме соціальних медіа ще не є усталеною 
і довершеною, зважаючи на новизну явища в українському контексті, динаміку роз-
витку соціальних медіа та зміну їхніх функціональних можливостей. Історіографію 
нашого дослідження черпаємо з праць Б. Потятиника, М. Чабаненко, Л. Городенко, 
О. Романенко, Є. Шолухно, Т. Фісенко, В. Гвоздєва та ін. 
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Мета дослідження – з’ясувати, як соціальні медіа формують громадську думку, 
визначити, що є пріоритетом обговорення у соціальній комунікації на прикладі соц-
мереж і блогів.

У ході дослідження застосовано низку загальнонаукових та спеціальних ме-
тодів, а саме: метод аналізу, синтезу, узагальнення, метод моніторингу і спостере-
ження, статистичні дані. На різних етапах дослідження було використано проблем-
но-тематичний, типологічний і дискурсивний методи. Загалом наукове дослідження 
побудоване за принципами об’єктивності, комплексності й достовірності.

У час бурхливого розвитку інформаційних технологій та активного впрова-
дження процесів глобалізації соціальні медіа стають потужним інструментом впли-
ву на людину. У час монополізації інформації традиційними ЗМІ, відвертою пропа-
гандою та маніпуляцією з боку телебачення, людина шукає інформацію на інших 
комунікативних платформах. Мережева комунікація взяла на себе роль інформу-
вання та модератора діалогу, де кожен член суспільства має доступ до інформації 
та право на висловлення власної позиції. Розвиток спілкування у мережі спричинив 
справжній бум громадянської журналістики. Як зазначає В. Гвоздєв: «Вже сьогодні 
широкомасштабний інформаційний обмін за допомогою громадських медіа, соці-
альних мереж, блогів становить серйозну конкуренцію традиційним ЗМІ. Такі фор-
ми спілкування набувають дедалі більшої популярності в інформаційно-комуніка-
тивному просторі. Громадянська журналістика є могутнім засобом самопросування 
соціуму на шляху до громадянського суспільства, формою публічної участі грома-
дян у суспільно-політичному житті»1. 

Тож якщо коротко окреслити різницю між традиційними ЗМІ і соціальними 
медіа, то найперше, на чому варто наголосити, – це доступність інтернет-сервісів та 
можливість кожному творити контент. Традиційні ЗМІ мають обмежене редакцій-
не коло, політику видання, їхня інтеграція в інтернет-простір теж має чіткі ознаки 
бренду видання, сталість інформаційної структури. І навіть залучення широкого 
кола блогерів на сайті того чи іншого ЗМІ не робить його соціальним медіа, оскільки 
блогери – це ж ті самі журналісти, які пишуть про те, що не могло увійти у друко-
ваний варіант видання або доповнюють ті повідомлення, які вже були в газеті. До 
прикладу, блоги газети «Високий Замок» найчастіше ведуть Наталія Балюк та Ігор 
Гулик. Серед популярних публікацій є передруки матеріалів Юрія Макарова, Віта-
лія Портникова, Юрій Андруховича та ін.

В іншому випадку блогерами на сайтах традиційних ЗМІ виступають політо-
логи, історики, економічні експерти, тобто особи, які є фахівцями певної галузі і 
можуть поділитись інформацією з широкою аудиторією. Прикладом може слугувати 
газета «День», де свій блог про актуальні політичні події веде Євген Марчук. Блог 
Сергія Грабовського – це історичні розвідки, а письменник Андрій Любка у своєму 
блозі висловлює роздуми про літературу, хобі, натхнення. Але тут знову йдеться про 
обмежене і наперед визначене коло людей. Тому такий варіант блогінгу теж не мож-
на зачислити до соціальних медіа. 

«Соціальні медіа – це група інтернет-додатків, які побудовані на ідеологічних 
та технологічних засадах web 2.0 та дають змогу користувачам створювати контент 

1 Гвоздєв, В.М. (2013), «Блогінг як вияв і знаряддя громадянської журналістики», Вісник 
Львівського ун-ту. Серія журн., вип. 38, с. 469.
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та обмінюватись ним»2. До соціальних медіа належать особисті блоги, мікробло-
ги, соціальні мережі, відеохостинги, фотосервіси, інтернет-форуми тощо. Першою 
умовою соціальних медіа є доступність автора до широкої аудиторії. А вже сама 
тематика мережевої комунікації визначається специфікою конкретного соціально-
го медіа та його контентними ресурсами. До прикладу аудіовізуальні можливості 
YouTube-каналу та короткі повідомлення у Twitter. 

Яким би не був зміст повідомлення, його технічні характеристики та аудито-
рія, на яку спрямована інформація, – все це має потужний вплив на людину. Адже 
соціальні медіа створюють живий організм спільноти, який виробляє оціночні меха-
нізми дійсності і є барометром суспільних настроїв. Поява соціальних медіа, ство-
рення особистих інтернет-блогів, спільнот у соціальних мережах і залучення до них 
громадськості дає змогу здійснювати моніторинг тем і проблем, які виносяться на 
загал. Чи не тому соціальні медіа основний акцент роблять на успішній комунікації, 
тобто на створенні аудиторії, яка об’єднана спільною метою, тобто групою за інтере-
сами. Комунікація у мережі теж має свої особливості. З одного боку – це завжди 
збереження анонімності або часткове приховування інформації, а з іншого – вира-
жена індивідуальність автора через фото, ілюстрацію, лексику, популярність. Отож 
правила поведінки користувача стають загальноприйнятими. І все це сприяє вияву 
свободи слова та співучасті у творенні нової реальності, що у цілому набирає ознак 
громадянського суспільства. Тож роль соціальних медіа не зводиться тільки до ін-
формування та активного обігу інформації. Важливою є консолідація суспільства 
навколо важливих проблем чи то політичного, чи соціального життя. Залучення гро-
мадськості до просвітницької діяльності, участь в освітніх проектах тощо. 

Сьогодні все частіше у соціальних мережах можемо спостерігати групи або 
окремих осіб, що діляться зі своїми підписниками просвітницькою або науково-по-
пулярною інформацією. До прикладу, групи у соцмережі Facebook «Духовно-пси-
хологічна порадня», «Слова великих людей», «Компас Наука», «Українська поезія», 
«Скарбниця мудрості», «Цей дивовижний світ» тощо. Є й суто інформаційні групи 
«Твої новини», «Новини Львова», «Мій Львів – оголошення», «Чим живе Львів», 
«Новини західного регіону» та ін. Є чимало нішевих груп «Українська вишивка», 
«Молитва на вервиці», «Дерев’яні вироби», «Рукоділля», «Практична косметологія» 
тощо. Виокремлюємо й суто практичні групи «ОГОлошення», «Купівля-продаж вся 
Україна», «Сімейний магазин», «Дитячі речі», «Новий базар України», «Людоньки, 
порадьте», «Українські привітання»… Т. Фісенко, вивчаючи інтернет-спільноти як 
елемент мережевої комунікації, стверджує: «Якщо інформаційний запит й інформа-
ційна потреба виявляються актуальними та популярними, на цьому ґрунті відразу 
створюється нова соціальна спільнота»3. 

Кожен потенційний користувач соціальних мереж є учасником кількох таких 
груп з більшою чи меншою комунікативною активністю. Вже не кажучи про ство-
рені локальні групи випускників шкіл, членів кафедр навчальних закладів, бать-
ківських комітетів, різних асоціацій та громадських об’єднань, політичних партій,  

2 Social Media and its Origins, available at: http://www.defence.gov.au/pathwaytochange/Docs/
SocialMedia/1.%20Social%20media%20and%20its%20origins%20SM.p.

3 Фісенко, Т. В. (2010), «Соціальні інтернет-мережі як засіб задоволення інформаційних потреб», 
Наукові записки Інституту журналістики, Т. 41, с. 193.

http://www.defence.gov.au/pathwaytochange/Docs/SocialMedia/1.%20Social%20media%20and%20its%20origins%20SM.p.
http://www.defence.gov.au/pathwaytochange/Docs/SocialMedia/1.%20Social%20media%20and%20its%20origins%20SM.p.
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мистецьких гуртків тощо. І тільки віртуальна складова дозволяє користувачу ба-
гатопланову комунікацію та його присутність у таких різних спільнотах, дає змогу 
отримувати й поширювати потрібну інформацію. 

Серед популярних персоналій, які діляться у соцмережі Facebook цікавим кон-
тентом, Ігор Федик (історичні та краєзнавчі розвідки), Любомир Скочеляс, який як 
політолог дає трактування політичній ситуації в Україні, Софія Федина – депутатка 
і громадська активістка, співачка, яка славиться великою популярністю і частотою 
публікацій.

 Як зазначає дослідниця Л. Городенко: «Комунікація має за мету цілі, яких ін-
дивіди намагаються досягти в процесі спілкування, зокрема це розв’язання повсяк-
денних завдань, навчання, збирання та опрацювання інформації про навколишнє 
середовище, зберігання інформації. Спілкування визначає ставлення не тільки до 
інших людей, а й до структур, об’єднаних у мережу (як виробничу, так і комуніка-
тивну)»4. 

Якщо проаналізувати принципи формування громадської думки за посеред-
ництвом соціальних медіа, то насамперед слід врахувати психологічні чинники. 
Адже кожен індивід прагне бути почутим і прийнятим, задовільнити свою потребу 
у спілкуванні і приналежності до певної групи. Тут теж варто наголосити на соці-
альній значущості і ототожненні з друзями з групи, соціальній вигоді від дружби 
з певними особами (коли йдеться про відомих політиків, громадських діячів, зірок 
естради, письменників). Не менш важливим психологічним чинником є самоіден-
тифікація, підтвердження правильності своїх переконань, утвердження своїх ідей 
через схвалення однодумців. І хоч комунікація відбувається у віртуальний спосіб, 
все ж її учасники дбають про створення певного іміджу, для них важлива їхня репу-
тація, яка базується на закладених цінностях. З цього випливає складова мережевого 
спілкування – самопрезентація. Це можливість креативного вираження свого «Я», 
розкриття духовно-творчого потенціалу, презентація широкому загалу мистецьких 
здібностей, апробація таланту. Часом для користувача соціальними медіа важливо 
мати можливість сплеску емоцій, тобто поділитись якоюсь негативною ситуацією, 
яка трапилась. Такий прийом емоційної розрядки дає ефект проговорення проблеми, 
додаткову соціалізацію (ти не один у цьому світі), емпатію та підтримку друзів, а 
також досвід тої чи іншої ситуації, який для інших може бути корисним застережен-
ням. Звичайно, популярними є також і розповіді про позитивні події (цікаві зустрічі, 
подорожі, особисті досягнення). Все це є приводом для комунікації, яка може вихо-
дити і за рамки віртуальності. Соціалізація є надважливим чинником у мережевій 
комунікації. У віртуальному вимірі вона має більшу свободу і ширші можливості, бо 
об’єднує людей не за географічними чи демографічними показниками, а насамперед 
за інтересами як вузькопрофільними, так і загальнолюдськими.

Соціальні медіа дають потенціал для саморозвитку, навчання та отримання но-
вої інформації. Часто це і є мотивацією для учасників групи отримувати нові знання, 
ділитися з аудиторією, як кажуть – «тримати планку». Саме тому сьогодні інформа-
цію з усіх сфер життя людини (релігія, освіта, культура, медицина, політика) виму-

4 Городенко, Л. М. (2014), «Комунікативні парадигми розвитку мережевих соціальних спільнот», 
Інформаційне суспільство, вип. 19, с. 70.
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шено адаптують до нових форм комунікації за допомогою соціальних медіа, бо це 
найпростіший шлях до аудиторії. 

Ще одне завдання, яке виконують соціальні медіа – це розваги. Такі групи, як 
«Корінь сміху», «Шляхта не працює», «Баба і кіт», «Жарти українською», поширю-
ють контент, який змушує усміхнутися, і є більш поширюваним, ніж актуальні події 
політичного життя. Меми і фотожаби розходяться мережею з такою швидкістю, що 
стають вірусними. Цікава картинка і влучний опис до неї здатні не лише розважити 
користувачів, а й з гумором підійти до злободенних тем. 

Огляд соціальних мереж дає змогу побачити їхній безпосередній вплив на про-
цеси демократизації суспільства, здатність самоорганізовуватись, самотужки вирі-
шувати важливі питання. До прикладу, волонтерська діяльність, допомога хворим 
дітям, військовим, збір коштів потребуючим, розголошення злочинної діяльності, 
пошук винуватців ДТП, осуд аморальних вчинків, виявлення шахрайства. «Соці-
альні інтернет-мережі можуть належати до одного з інститутів громадянського су-
спільства, а саме – до незалежних засобів масової інформації, що обслуговують гро-
мадські інтереси та потреби, формують громадську думку. Своє місце вони можуть 
мати серед вертикального виміру громадянського суспільства, до якого належать: – 
політичні права громадян; – політичні партії та рухи; – органи місцевого самовряду-
вання; – незалежні засоби масової інформації»5.

Громадська думка у соціальних медіа формується за принципом довіри спіль-
ноти, доброчесності і відповідальності. Інформація поширюється через коло осіб, 
які мають між собою не лише віртуальні зв’язки, а й реальні, а далі до їх віртуаль-
них друзів, далі – до друзів друзів і т. д. Так люди краще сприймають інформацію, 
довіряють її правдивості. Масовий вплив на громадськість насамперед стосується 
питань безпеки, екології, здоров’я і життя людини, порушення прав, приниження 
честі і гідності. У соцмережах відбуваються громадські обговорення важливих по-
літичних питань, організовують протестні акції, відстоюють права скривджених. За 
допомогою швидкого обміну інформацією відбувається пришвидшення реакції на 
ту чи іншу ситуацію з боку владних структур та інституцій. Соціальні медіа здат-
ні відстоювати інтереси цілих верств населення, налагоджувати зв’язки між соці-
альними групами, контролювати дії влади, робити прозорими економічні рішення, 
забезпечувати громадську активність. І навіть коли користувачі соціальних мереж 
є суто споживачами інформації, не виявляючи жодної інтерактивності, їхня при-
сутність у соціальній групі забезпечує вплив на їхню свідомість. Це відбувається 
внаслідок наслідування, що є найпоширенішою формою поведінки людини у міжо-
собистісній взаємодії. Бажання наслідувати, орієнтуватися на певний приклад, ко-
піювати поведінку людини якнайбільше здійснює процес соціалізації особистості. 
Причиною впливу може бути і навіювання, яке є одною з найпоширеніших практик 
маніпуляції, звернене не до розуму, а до емоцій особи, беззастережного виконування 
закликів до дій. Іншим впливом на свідомість людини є мода, що диктує певні фор-
ми стандартизованої масової поведінки людей, що виникає стихійно під впливом 
настроїв, смаків, захоплень, які домінують у суспільстві. Бажання йти за модою ви-
кликає потужний вплив. Якщо брати до уваги соцмережі, то прикладом може слугу-

5 Онищенко, О.С, Горовий, В.М, та Попик, В.Ф. (2013), Соціальні мережі як чинник розвитку 
громадянського суспільства, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, К., с. 27.
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вати поширення стандартних рамок на основну фотографію у мережі Facebook типу 
«Зупини капітуляцію», «Дякую захисникам України», «Пам’ятаємо про Голодомор», 
«Я пишу радіодиктант», зображення осінніх листочків, новорічних прикрас тощо. 
Мода дуже тісно пов’язана зі смаками та звичаями людей, тому у соцмережах часто 
фігурують сезонні фото, фото після голосування на виборах, фото з тваринками, 
фото з квітами, фото святкового столу, новорічна і великодня тематика, відпочинок 
на морі тощо.

Ще одним потужним впливом на масову свідомість є чутки. Як правило, вони 
стосуються важливих для певної соціальної групи чи людини явищ, торкаються 
актуальних для них потреб та інтересів. Переказування чуток є неусвідомленим 
бажанням співдіяти у повідомленні чогось важливого та сенсаційного, виглядати 
поінформованим до моменту, коли переказана інформація буде загальновідомою. 
Часто у такий спосіб поширюються фейки, і до моменту їх спростування аудито-
рія настільки масштабно поширює цю інформацію, що не виникає жодного сумніву 
стосовно її правдивості. Парадоксально, що фейкові новини продовжують жити на-
віть після оприлюднення правди. Часом такі фейки не мають терміну придатності і 
вірусно поширюються групами по кілька разів. Все це через те, що хтось з учасників 
із запізненням отримав інформацію, але бажає виконати заклик «поширити», тобто 
допомогти. 

Великої популярності у соцмережах набувають порадні. Учасники мережевого 
спілкування тут можуть знайти не лише друзів чи однодумців, а й потрібного ліка-
ря, репетитора, водія, який підвезе у пізню пору на околицю міста, героя ток-шоу 
або телевізійного сюжету. Можуть також знайти і загублені речі, документи і ключі. 
Обміняти невдалу покупку, віддати непотрібні речі за солодощі. А також отримати 
відповіді інтернет-спільноти, який фільм подивитися ввечері, у яке кафе запросити 
дівчину, який знеболювальний засіб краще прийняти, чи народжувати після 40… 

Бажаючих дати пораду завжди достатньо. Люди не залишаються байдужими 
і навіть влаштовують дискусії, прагнучи довести кожен свою правоту. І попри аб-
сурдність деяких запитань і відповідей, все ж громадська думка здатна підштовх-
нути до рішення, бо правдивість реакції на запит продиктована власним досвідом. 
Непідкупність опінії про лікаря чи вихователя в дитячому садочку спонукає до від-
повідних висновків, бо навмисне відстежити і спрогнозувати такі реакції навряд чи 
вдасться. Чому люди вдаються до таких методів пошуку вирішення своїх проблем – 
швидкість і прозорість. Позитивна тенденція, що в мережі люди все більше про-
являють свою небайдужість, сміливо висловлюють позицію, критикують. А все це 
сприяє розвитку громадянського суспільства, яке у країнах пострадянського просто-
ру мусить пройти шлях від замкнутості до відкритості. І саме соціальні медіа є тим 
першим щаблем відкритості, до якого суспільство має дорости через віртуальний 
світ у реальний. 

Потужний інформаційний вплив соцмереж помітний і серед громадських іні-
ціатив, коли потрібно зібрати відповідну кількість підписів для втілення проекту, 
здійснити голосування за певного кандидата, провести опитування чи анкетування, 
визначити рейтинги популярності. 

Можливості соціальних медіа сьогодні настільки великі, що вони стали скла-
довою масової комунікації, важливою інформаційною платформою, яка не лише 
інформує чи координує, а також впливає, задає тон, випереджаючи традиційні ме-
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діа. За даними Інституту масової інформації, кожну п’яту новину в центральних 
онлайн-медіа взято із соціальних мереж. Більшість – з «Фейсбука»: 63% матеріалів. 
23% інформації взято з «Інстаграму». На «Твіттер» припадає 6,5% матеріалів, на 
«Телеграм» та YouTube – 4,5 та 3% відповідно6.

Чому традиційні ЗМІ орієнтуються на інформацію з соцмереж? Це насамперед 
пов’язано зі зручністю моніторингу того, що діється навколо. По-друге – це швид-
кість поширення інформації; третє – зріз громадської думки про те, що є важливим 
сьогодні; четверте – пошук ексклюзивної інформації та нових поглядів на проблеми; 
п’яте – швидка взаємодія з аудиторією. Журналістам, як професійним комунікато-
рам, важливе першоджерело інформації, а їхня присутність у соцмережах тільки 
збільшує популярність видання і допомагає зміцнити зв’язки з аудиторією, залучити 
додатковий контент. Наприклад, в інтернет-версії «Високого Замку» в розділі блоги 
знаходимо передруки з дописів у мережі Facebook Аркадія Бабченка, Михайла Баса-
раба, Юрія Винничука та ін.

Соціальні медіа у певний спосіб допомагають впоратися з великим обсягом ін-
формації, оперативно виконати запит на інформацію. З одного боку, це значно спро-
щує пошук новин, а з іншого – ускладнює їхню верифікацію. До прикладу, як часто 
ЗМІ передруковують інформацію з фейкових сторінок, як це було свого часу зі сто-
рінкою у Facebook Ігоря Коломойського про націоналізацію Приватбанку. 

Мас-медіа часто послуговуються інформацією з соцмереж відомих посадовців і 
політиків. Передруки твітів є важливою складовою медіаконтенту і це не лише укра-
їнська практика, а й закордонна теж. Однак, як стверджують фахівці, «інформаційне 
середовище соціальних мереж з огляду на його зростаючу впливовість на свідомість 
користувачів поступово стає також об’єктом впливу громадських організацій, влад-
них структур, бізнесу. Воно також стає об’єктом маніпулятивних технологій, нега-
тивних інформаційних впливів»7. 

Саме тому у статті ми брали до уваги сторінки соцмереж людей, які самі ство-
рюють контент, бо вже поширеною стала практика ведення сторінок відомих полі-
тиків, письменників, зірок естради третіми особами, але це вже особливості медіа- 
маркетингу. 

Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що сьогодні соціальні медіа впевне-
но зайняли свою нішу у масово-комунікаційній сфері. З огляду на це на часі нові до-
слідження у цій царині. Зі сказаного вище випливає, що соціальні медіа здобувають 
популярність не лише у потенційних підписників, а й у професійних журналістів. 
Той факт, що соціальні мережі мають потужну силу впливу на масову свідомість, 
спонукає не втрачати пильність, адже цим можуть скористатися маніпулятори. 
Позитивним чинником є те, що соціальні медіа стали фундаментом розвитку гро-
мадянського суспільства. Через масовий вплив на громадську думку здійснюється 
оперативне інформування та консолідація громадян навколо важливих питань як 
державного, так і соціального характеру. 

6 Іщенко, Н. (2019), «Чим небезпечні нові медіа і що з цим робити», доступно за адресою: https://m.
day.kyiv.ua/uk/article/media/socmerezhi-i-my

7 Онищенко, О. С, Горовий, В. М, та Попик, В. Ф. (2013), Соціальні мережі як чинник розвитку 
громадянського суспільства, НАН України, Нац. Б-ка України ім. В.І.Вернадського, К., с. 14.

https://m.day.kyiv.ua/uk/article/media/socmerezhi-i-my
https://m.day.kyiv.ua/uk/article/media/socmerezhi-i-my
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In the article, the scientist explores the role of social media in the process of forming 
public opinion. She defines public opinion as an element of the social system. She analyzes the 
principles of disseminating information in social media. She studies the content of information 
messages and the role of public opinion as a source of information or an information occasion 
in the media.

An important issue that arose from the popularity of social media is that traditional media 
not only have the opportunity to promote their brand through social networks, disseminate 
information, but also attract an audience to mass discussion of issues, and study, and 
subsequently influence public opinion. After all, the consumption of information has gradually 
become interactive: it is important for the user to interact with the media, instantly show a 
reaction and attitude to the content. It is this user reaction that is an important part of news 
distribution.

The audience of social networks is gradually involved in various professional journalistic 
procedures by participating in discussions, producing informational occasions and additional 
content. It often happens that the reader’s feedback becomes more interesting and significant 
than the original message. Therefore, the media are increasingly turning to unofficial sources 
to find the right information. The active development of social networks, which have already 
become an integral part of the communication system, is forcing journalists to use these 
platforms to create new forms of presentation, ways of contact with the reader.

Therefore, the role of social media is primarily reduced to communication and exchange 
of information. However, do not underestimate the powerful impact on the mass consciousness, 
which manifests itself both at the personal level of social activity, and at the sociable. And today, 
some media outlets have mastered this and are successfully applying it in their work with the 
audience.

Key words: social media; public opinion; influence; public relations.
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Інформаційна політика – один з найважливіших інструментів будь-якої держави. 
Якщо в минулому держави намагалися захопити фізичний простір один одного, то сьо-
годні те саме відбувається з інформаційним і віртуальним просторами1. 

Також в статті розглянуто подальші дії для контролю вектора інформаційних пото-
ків, запобігання інформаційним атакам та обмеження можливостей ворога контролюва-
ти український інформаційний простір.

Ключові слова: інформаційна політика; інформаційні атаки; гібридна війна; інфор-
маційне поле; збройна агресія.

Постановка проблеми. Українська держава після здобуття незалежності при-
діляла мало уваги інформаційній політиці. Зокрема, Міністерство інформаційної 
політики України було створено лише 14 січня 2015 року, тобто майже через рік піс-
ля анексії Криму. У 1992 році Верховна Рада прийняла Закон «Про інформацію», в 
якому особливо цікавими є пункти 1 та 2 статті 30:

1. Нікого не можна притягнути до відповідальності за висловлювання оціноч-
них суджень.

2. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не міс-
тять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть 
бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер 

1 Почепцов Г.Г. (2012), «Інформаційна політика: базові принципи», Media Sapiens, available at 
https://cutt.ly/5rwWjXU (accessed 14.12.2019)

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 48. С. 207–213
Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2020. Issue 48. P. 207–213

© Сиваківський Я., Імбіровська-Сиваківська Л., 2020
Наукове керівництво – к. філол. н., проф. С. А. Кость, редагування і рекомендація до друку – 
д. н. соц. ком., проф. М. Г. Житарюк.

http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.48.10561
mailto:l.syvakiska%40gmail.com?subject=
https://orcid.org/0000-0002-1008-6229
https://orcid.org/0000-0002-7085-8833
https://cutt.ly/5rwWjXU


208
Сиваківський Я., Імбіровська-Сиваківська Л.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 48

використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). 
Оціночні судження неможливо спростувати чи довести їхню правдивість2.

Ці два пункти в Законі «Про інформацію» фактично дали змогу російським 
агентам вести підривну діяльність в інформаційному полі. Хоча у статті 28 йдеться 
про заборону закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіаль-
ної цілісності України і пропагування війни, але анексія Криму та початок зброй-
ного конфлікту на сході України показали схему дій російських спецслужб, яка на-
чебто є цілком «законною». За допомогою «оціночних суджень», використаних для 
нейролінгвістичного програмування та розгону «потрібних» меседжів в окремих 
регіонах України, російським спецслужбам вдалося домогтися в потрібний момент 
отримати підтримку великої частки населення Криму, що дало змогу анексувати 
півострів фактично без втрат. За таким самим принципом готували й тих, хто всту-
пив у «добровольчі батальйони» так званих «ДНР» і «ЛНР». Активне впровадження 
державницької інформаційної політики могло б попередити такі можливості ворога 
й дало б змогу контролювати ідеологічний напрям інформаційних потоків.

Аналіз досліджень. Важливість інформаційної безпеки, загрози інформацій-
них атак та особливості моделей комунікації розглядали у своїх працях такі вчені, 
як С. Кость, О. Романчук, Г. Почепцов, М. Житарюк, О. Курбан, О. Лазоренко, В. Ткач 
та інші.

Мета роботи: проаналізувати державну інформаційну політику України від 
часу здобуття незалежності, оцінити вплив ворога на українське інформаційне поле, 
окреслити подальші кроки для впровадження державної політики та позбавлення 
ворога впливу на визначення ідеологічного вектора інформаційних потоків.

Завдання:
• огляд законодавчої бази інформаційної політики;
• аналіз впровадження інформаційної політики в Україні;
• проекція проваленої інформаційної політики на державну безпеку;
• напрацювання перших ефективних кроків впровадження інформаційної полі-

тики.
Методологічна основа дослідження. У дослідженні були використані методи 

аналізу, узагальнення, пояснення та абстрагування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Державна інформаційна політика 

є однією з ключових засад національної безпеки. Закон «Про основи національної 
безпеки України» гарантує «…забезпечення свободи слова та інформаційної безпе-
ки…»3. Але якщо на папері терміни «свобода слова» та «інформаційна безпека» по-
єднуються, то на практиці впровадити цю законодавчу норму в Україні не вдалося.

У 2002 році Державний комітет інформаційної політики, телебачення та ра-
діомовлення України прийняв «Концепцію Національної інформаційної політики 
України», яка мала на меті визначення основних засад Національної інформаційної 
політики щодо побудови в Україні розвинутого інформаційного суспільства, забез-
печення належних правових, економічних, внутрішньо- та зовнішньополітичних, 

2 Polakiwsky, Y. (2019), «What holds Ukraine back», Atlantic Council, available at https://www.
atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/what-holds-ukraine-back/ (accessed 16.12.2019)

3 Житарюк, М. Г. (2018), Теорії та моделі масової комунікації, Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 
с. 45.
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організаційних та інших умов для його функціонування4. У Концепції є три поло-
ження, на яких потрібно особливо наголосити:

• збереження вітчизняного (національного) інформаційного продукту, націо-
нально-культурних та духовних цінностей України, її інформаційна та націо-
нально-культурна ідентифікація у світовому інформаційному просторі; 

• всебічна державна підтримка засобів масової інформації та забезпечення соці-
ально-правового захисту журналістів, інших професійних творчих працівни-
ків, які займаються інформаційною діяльністю.

• підтримка вітчизняного виробника інформаційного продукту.
Як відомо, ці положення почали виконуватися вже після початку збройної агре-

сії Росії на території України. Лише зараз Держкіно почало отримувати гроші на 
повнометражні фільми, які отримують схвальні відгуки по всьому світу, а музичний 
простір завдяки забороні в’їзду російських артистів та квотам на державну мову став 
не лише українським, а й якісно вийшов на новий рівень. Початок історії суспільного 
мовника «UA» не такий гучний, як хотілося б, адже олігархічні телеканали мають 
набагато більше можливостей, проте можемо констатувати, що правильний процес 
запущено. Втім, усі позитивні зміни розпочалися після початку російсько-україн-
ської війни, що дає змогу агресору залишатися активним гравцем в українському 
інформаційному полі. 

На думку Дмитра Кулеби, особливість віртуального простору полягає у тому, 
що він надає можливості впливу у фізичному і в когнітивному просторах. Відповід-
но, перемагає той, хто переважає у війні за реальність – когнітивній війні, спрямо-
ваній на формування цінностей, переконань та емоцій людей та здійснення впливу 
на них5.

Отже, головним завданням державної інформаційної політики можемо назвати 
не лише захист суспільства від інформаційних атак агресора, а й визначення й до-
тримання державних ціннісних орієнтирів, які б мінімізували ефективність таких 
атак, а за ідеального сценарію – стимулювали б громадян їм протидіяти. 

Разом з тим мусимо констатувати, що для ефективної протидії Росії в україн-
ському інформаційному просторі державну інформаційну політику варто перегля-
нути, а дії держави, відтак, мають бути виважені. В інформаційному просторі діє 
формула: довгострокова ефективність інформаційної зброї багато в чому пропорцій-
но обернена до її агресивності6. Вона пояснює, чому Росія зараз дозволяє собі агре-
сивні випади: роки панування в українському інформаційному просторі та тривалий 
«м’який вплив» забезпечили агресору велику кількість прихильників та уможливи-
ли дослідження специфіки споживання інформації українською аудиторією, що дає 
змогу завдавати потужні інформаційні удари. Не потрібно аналізувати шоу, яке по-
казує російське телебачення – воно розраховане на російську аудиторію. Натомість 
варто аналізувати месседжі, які приходять «зсередини».

Для ефективності протидії інформаційним загрозам потрібно почати з основ, 
а саме – визначити, яка модель журналістики буде найефективнішою. Станом на 

4 Закон України «Про інформацію», від 02.10.1992 № 2657-XII.
5 Закон України «Про основи національної безпеки України», 19 червня 2003 року N 964-IV, 

новий Закон – 2469-VIII.
6 Концепція Національної інформаційної політики України, 10 липня 2002.
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сьогодні, коли агресор зайняв багато позицій в інформаційному полі, стала б до-
речною концепція журналістики соціальної відповідальності, згідно з якою свобода 
слова – це не природне право, а моральне право з відтінком обов’язку7. В теорії ця 
модель також передбачає перехід засобів масової комунікацїі від власників до жур-
налістів-професіоналів, що було б дуже доречно в Україні. Сьогодні українські ЗМІ 
працюють на захист інтересів своїх власників олігархів, які в принципі не можуть 
збігатися з інтересами соціуму. Натомість аудиторія звикла споживати безкоштовну 
інформацію, замикаючи в такий спосіб коло. 

На думку Романа Кульчицького, сучасне телебачення не має нічого спільного 
ані з незалежною журналістикою, ані з бізнесом8. У політичних і новинних програ-
мах він не знайшов свободи слова та вільного обміну думок. Олігархічні ЗМІ змушу-
ють українців жити в сконструйованій реальності, де «суть подій тоне у демагогії, 
нав’язаних власником рамках, місиві з чорнухи й кримінальної хроніки». Для олігар-
хів ЗМІ стали засобом послаблення влади Президента для отримання вигідних пе-
редумов під час переговорів. Своєю чергою, лише невеликий відсоток журналістів 
залишився відданим професійним ідеалам та відмовився працювати у такій системі. 
Відтак, у цій ситуації важко говорити не лише про впровадження державної інфор-
маційної політики, а й про елементарне дотримання журналістами професійних та 
етичних норм. 

Вдалим вирішенням цієї ситуації можуть стати суспільні мовники  – засоби 
масової інформації, які фінансуються через абонентську плату усіх громадян, а 
діяльність таких ЗМІ не санкціонують державні відомства, що є гарантією редак-
ційної незалежності9. Найяскравішим прикладом суспільного мовника є ВВС, чия 
діяльність стала таким собі еталоном журналістики. В Україні з’явився суспільний 
мовник, але наразі гостро стоїть питання щодо його фінансування. Розмір бюджету 
мовника визначає Верховна Рада, а це робить такий засіб масової інформації залеж-
ним від політиків. Натомість стягувати з громадян декілька гривень мінімального 
внеску на розвиток мовника також поки не планують. І якщо до діяльності «UA» 
запитань не виникає, то його існування без міжнародних грантів може опинитися 
під сумнівом. Україна може втратити єдиного незалежного мовника ще до того, як 
суспільство відчує позитивні наслідки його діяльності. Оскільки немає жодної реак-
ції ні суспільства, ні влади, можемо знову констатувати відсутність впровадження 
державної інформаційної політики.

Сьогодні інформаційне поле України більше сприятливе для інформаційних 
атак ворога, аніж для розвитку українського громадянського суспільства, яке готове 
зростати та долати виклики, які перед ним постають. Популізм став трендом в усьо-
му світі, але жодній державі, окрім України, він не загрожує втратою державного 
суверенітету. Завдяки впливу на ЗМІ олігархи зуміли «підкорити Україну формою 

7 Кулеба, Д. І. (2019), Війна за реальність, Книголав, Київ, с. 22.
8 Кульчицький Р. (2019), «Олігархічні телеканали ніколи не повідомлятимуть чесних новин. 

Їх потрібно закрити і створити нові», Тексти, available at https://cutt.ly/wrwWk87 (accessed 
15.12.2019)

9 Кухаренко, Р. (2016), «Інформаційні війни в українському контексті», Глобал Аналітик, available 
at https://cutt.ly/wrwWjTc (accessed 14.12.2019)

https://cutt.ly/wrwWk87
https://cutt.ly/wrwWjTc
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морального, політичного та економічного кріпацтва»10. Відповідно, держава може 
розраховувати на допомогу ЗМІ лише за умови, що олігархи будуть прямо у цьому 
зацікавлені. Отож, українське суспільство через відсутність державної інформацій-
ної політики мусить протистояти не лише зовнішньому агресору, а й внутрішнім 
ворогам. Чи зможемо вистояти і цього разу?

Для того, щоб виправити ситуацію в інформаційному полі, потрібно прийня-
ти низку непопулярних рішень. Наприклад, фінансування ЗМІ має бути відкритим. 
Окрім того, варто зробити ліцензування засобів масової інформації більш жорстким, 
а Національна рада з телерадіомовлення має отримати більше повноважень, які б 
дали змогу притягати ЗМІ та їхніх власників до відповідальності за розповсюдження 
маніпулятивної або недостовірної інформації. Діяльність журналістів теж потрібно 
регулювати згідно з законом, який би не перешкоджав свободі слова і передбачав 
відповідальність журналіста за свідоме порушення професійних та етичних стан-
дартів. Додатково у кожній редакції має бути напрацьований етичний кодекс, який 
би регулював поведінку та дії журналістів.

Звісно, влада в Україні не надто радо вітатиме такі зміни. Але російська агресія 
та війна на сході України ставлять перед вибором: втрата популярності чи втрата 
суверенітету. 

Висновки. Сьогодні державному суверенітету може загрожувати не лише 
збройна агресія. Активні інформаційні кампанії уможливлюють проведення «лагід-
ного» захоплення інформаційного простору, що може стати першим кроком політич-
ної експансії та військових атак.

Після здобуття незалежності України було прийнято Концепцію Національної 
інформаційної політики, але впровадити її в життя так і не вдалося. Як наслідок, 
контроль над українським інформаційним полем захопили олігархи, деякі з яких 
тісно співпрацюють з Росією та мріють, що Україна стане її федеральною частиною. 
Відсутність спротиву дала змогу агентам агресора диктувати свої наративи, збіль-
шувати свою аудиторію та послаблювати вплив проукраїнських сил.

Зараз, коли Росія вже анексувала Крим та розпочала війну на сході України, 
пізно провадити активну боротьбу з наслідками. Варто перейти до виконання поло-
жень, які були окреслені майже одразу після здобуття незалежності.

Інформація – це такий самий ресурс, як світло та вода, тому суспільство мусить 
навчитися за нього платити. За інших умов напрямок інформаційного вектора визна-
чатимуть олігархи та іноземні агенти. Боротьбу за увагу аудиторії треба замінити 
потребою якісної інформації та інтелектуального зростання. 

Державна інформаційна політика має стати «лагідним регулятором», який не 
перешкоджатиме свободі слова та вільній роботі журналістів, але жорстко реагува-
тиме на наближення до «червоних ліній» державних інтересів. Інформаційне поле 
має стати майданчиком для дискусій, але без регулятора воно стало платформою 
для діяльності маніпуляторів та ворожої агентури. Свобода слова – надто могутня 
зброя, тому потребує передовсім відповідальності.

10 Почепцов, Г. Г. (2012), «Інформаційна політика: базові принципи», Media Sapiens, available at 
https://cutt.ly/5rwWjXU (accessed 14.12.2019)

https://cutt.ly/5rwWjXU
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Information policy is one of the most important tools of any state. It is not just a list of rules 
of the game in the information field, but a strategic area of national interests, neglect of which 
can have catastrophic consequences. In the past, states have tried to seize each other’s physical 
space, but today, the same is true about information and virtual spaces. State information policy 
is a system of signposting that allows you to identify the flow of information flows, prevent and 
minimize the impact of foreign agents and rail messages.

The subject of the article is information policy since independence and measures to 
protect the Ukrainian information field after the annexation of Crimea and the start of hostilities 
in Donetsk and Luhansk regions. In addition, the article main objective are the tasks to be 
addressed by the Ukrainian authorities and the journalistic community in order for the Russian 
Federation not to be able to implement its rules of play into Ukrainian law, which will effectively 
allow the aggressor to return Ukraine to its sphere of influence without great loss.

State information policy is a preventative measure that should protect the Ukrainian 
information field from Russian influence. Having carried out research, we have defined, that 
before it there is a more global task – to dislodge an aggressor from this bridgehead, where 
he managed not only to “dig in”, but also to gain a large number of supporters. As a result 
of the research, we are convinced that in order to effectively counteract the hostile forces of 
Ukrainian journalism, we need to start with the basics: to define a model of activity, to clearly 
define the purpose and tasks, to start acting for the benefit of society, and not to satisfy the 
needs of its owners. In addition, new state information policies should be implemented softly 
and gradually in order for the new unspoken rules to be implemented effectively and without 
interruption. As of today, the Ukrainian information field is dominated by narratives laid by 
Russian propaganda, which poses a major threat to Ukraine’s national security.

The significance of the study is that it shows the consequences of the lack of information 
policy implementation in Ukraine and outlines the first steps to prevent the worst-case scenario – 
the loss of state sovereignty. 

Key words: information policy; information attacks; hybrid war; information field; armed 
aggression.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КАР’ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
СТУДЕНТІВ-ЖУРНАЛІСТІВ
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У статті емпірично досліджено провідні кар’єрні орієнтації студентів-журналістів. 
Доведено, що вони надають перевагу кар’єрній орієнтації «автономія (незалежність)». 
Встановлено кореляційний зв’язок між «автономією» як кар’єрною орієнтацією та на-
явністю маскулінних рис в особистості. Підтверджено, що студенти-журналісти мають 
високу мотивацію до успіху.

Ключові слова: кар’єрні орієнтації, автономія, служіння добру, мотивація до успіху, 
маскулінність, студентство.

Постановка проблеми. Найбільш яскраво взаємозв’язки між особистістю, про-
фесією і кар’єрою представлені в кар’єрних орієнтаціях. Тому для студентської мо-
лоді особливої актуальності набуває сьогодні питання кар’єрних орієнтацій та соці-
ально-психологічних чинників, які впливають на їхній розвиток. 

Тривалий час в українській психології термін «кар’єра» практично не вико-
ристовували і не досліджували. Частіше для позначення пов’язаних з ним явищ 
вживали такі терміни, як професійний життєвий шлях, професійна діяльність, про-
фесійне самовизначення. Життєвий досвід особистості формує певну систему цін-
нісних орієнтацій, соціальних установок щодо її кар’єри. Тому у професійному плані 
суб’єкт діяльності розглядають і описують через систему його диспозицій, цінніс-
них орієнтацій, соціальних установок, інтересів і соціально обумовленої спонуки до 
діяльності. В американській соціальній психології цьому поняттю відповідає термін 
«кар’єрні орієнтації» або «якорі кар’єри».

Кар’єрні орієнтації особистості як детермінанти професійного розвитку та 
кар’єрного зростання нерозривно пов’язані з професійним розвитком людини. Най-
важливішою детермінантою професійної кар’єри людини є її уявлення про свою осо-
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бистість – так звана професійна «Я-концепція», яку кожна людина втілює у багато-
аспектних кар’єрних вирішеннях1. 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Кар’єрні процеси стали пред-
метом досліджень О. Бондарчук, Н. Горчарової, В. Гупаловської, А. Єгоришина, 
Л. Карамушки, А. Лобанова, М. Лукашевич, І. Петровської, А. Турчинова. Суттєвий 
внесок у висвітлення психологічних аспектів кар’єри зробили О. Бодальов, О. Дер-
кач, А. Гусєва, Є. Моллі. Помітним явищем у вивченні кар’єри стали наукові пра-
ці В. Романова, у яких розкрито концептуальні основи кар’єри і кар’єрної стратегії; 
проаналізовано стан і стратегічні орієнтири кар’єрного розвитку на державній служ-
бі; досліджено проблеми регулювання кар’єри військовослужбовців; узагальнено 
стратегію і тактику самоврядування кар’єрою. Тему кар’єрних орієнтацій вивчали 
С. Бєлічева, В. Лавриненко, В. Ядов та інші дослідники.

Студентський час – це час особистісного та професійного становлення молодої 
людини, отримання бажаної освіти, а згодом і роботи за фахом. Відтак, юнацький 
вік – час відповідального життєвого самовизначення особистості, про що зазна-
чено у наукових дослідженнях Л. І. Божович, Н. Є. Бондар, М. Й. Боришевського, 
І. С. Булах, Л. С. Виготського, М. Р. Гінзбурга, Є. І. Головахи, Е. Еріксона, І. С. Кона, 
Г. С. Кос тюка, О. М. Леонтьєва, С. Д. Максименко, В. О.Татенка, Т. М. Титаренко, 
І. В. Нікітіна, С. М. Панченка, Р. Ф. Пасічняк та інших.

Для студентської молоді, зокрема, особливої актуальності набуває сьогодні пи-
тання готовності до професійної кар’єри за обраною спеціальністю, тобто її кар’єрні 
орієнтації. Психологічна готовність є однією з важливих умов успішної реалізації 
людини в професійній діяльності, що передбачає свідомий вибір нею професії від-
повідно до наявних здібностей і можливостей, усвідомлення власних потреб, вимог 
суспільства й колективу, поставлених цілей прогнозування, прояву своїх інтелек-
туальних, емоційних та вольових процесів, співвіднесення власних можливостей, 
рівня домагань і необхідних зусиль для досягнення певного результату2. І від того, 
якою мірою студент психологічно готовий до професійного розвитку в обраній про-
фесії, залежатиме його конкурентоспроможність та потенціал в досягненні успіху.

Мета наукової розвідки – виявити соціально-психологічні чинники кар’єрних 
орієнтацій студентів-журналістів та здійснити порівняльний аналіз з контрастною 
групою.

3. Методологічна основа дослідження. У статті використано методи науково-
го аналізу та синтезу, порівняльного аналізу та узагальнення. А також методи ма-
тематичної обробки даних: кореляційний аналіз, факторний аналіз, порівняльний 
aнaліз (Т-тест Ст’юдентa) результaтів.

4. Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи кар’єрні орієнта-
ції особистості, можемо стверджувати, що це її основний рід занять, діяльність, за 
допомогою якої суб’єкт бере участь у житті суспільства. Психологічні дослідження, 
пов’язані з різними аспектами взаємодії особистості і світу професій завжди потрібні 
і популярні. Уявлення про себе як про професіонала впливає на бачення власного 

1 Гупаловська, В., Каляманська, О., Щербатюк, О. (2008), Гендерні особливості кар’єрних орієн-
тацій людини, Вісник Львівського Університету. Філософські науки, Вип. 11, с. 229-246.

2 Моляко, В. О. (1999), Психологічна готовність до творчої праці, Київ, 48 с.
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кар’єрного шляху. Найбільш яскраво взаємозв’язки між особистістю, професією і 
кар’єрою представлені в кар’єрних орієнтаціях.

Кар’єра (італ. carriera – дія, життєвий шлях) – швидке й успішне просування 
по службовій, суспільній, науковій та іншій діяльності, досягнення популярності, 
вигоди; рід діяльності. Кар’єра – це професійний шлях до успіху, до престижного 
соціального статусу і становища у суспільстві3.

У соціальній психології та психології професійної діяльності термін «кар’єра» 
розглядають як соціальну динаміку розвитку особистості та її поведінкових проявів, 
що пов’язані з досвідом та активністю у сфері праці протягом людського життя4.

Кар’єрні орієнтації визначаються особистісною концепцією, талантами, спо-
нуканнями, мотивами і цінностями. Ними керується людина, обираючи кар’єру. 
Кар’єрні орієнтації особистості – це вимоги індивіда, які він висуває до себе як до 
професіонала і до обраної ним професійної діяльності. 

Критерії кар’єрних орієнтацій насамперед визначаються інтересами і нахилами 
особистості до того чи іншого типу професійної діяльності. Врахування цих факто-
рів значно збільшує ймовірність вибору індивідом тієї кар’єри, яка буде приносити 
йому найбільше моральне задоволення і дозволить максимально реалізувати свій 
особистісний потенціал. 

Автор концепції «кар’єрних якорів» – Едгар Шейн, професор менеджменту, 
який займається питаннями кар’єри та організаційних змін в Масачусетському тех-
нологічному інституті (Massachusetts Institute of Technology, MIT).

На думку Шейна, «кар’єрні якорі» – це низка уявлень особистості про себе, що 
визначають вибір її кар’єри. Вони розвиваються з часом і стають простішими в міру 
нагромадження життєвого і робочого досвіду. За «якорями» можна прогнозувати, 
який вид кар’єри виявиться для людини найбільш пріоритетним. Шейн зазначав, що 
його вибір метафори «якоря» обумовлений тим, що нам властиво почувати себе не-
щасливими і «прагнути назад у безпечну гавань», якщо виявилося, що робота не 
відповідає нашому образові себе. Едгар Шейн виділив вісім самостійних «кар’єрних 
якорів» або типів кар’єрних орієнтацій5.

1. Професійна компетентність – орієнтація, яка пов’язана з наявністю та розвит-
ком здібностей і талантів у певній сфері (наукові дослідження, технічне проектуван-
ня, фінансовий аналіз). Особистість з такою орієнтацією прагне якісно розвивати-
ся, хоче бути майстром своєї справи. Вона буває особливо щасливою, коли досягає 
успіху в професійній справі, але швидко втрачає інтерес до роботи, яка не дозволяє 
розвивати її вміння. Одночасно така людина шукає визнання своїх талантів, що має 
виражатися в статусі, який відповідає її майстерності. 

Вона готова керувати іншими в межах компетентності, але керівна посада для 
неї не є самоціллю. Тому багато хто з цієї категорії відкидають роботу менеджера, 
а управління розглядають як необхідну умову для просунення в своїй професійній 

3 Гупаловська, В. Каляманська, О. Щербатюк, О. (2008). Гендерні особливості кар’єрних 
орієнтацій людини, Вісник Львівського Університету. Філософські науки, Вип. 11, с. 229-246.

4 Словарь психолога-практика (2005), сост. С. Ю. Головин, 2-е изд., перераб. и доп, Минск, 
Харвест, 976 с.

5 Schein, E. (1996), Career anchors resisted/implications or career development in the 21st century, 
Academy of Management Executive, Vol. 10, № 4, P. 80-89.
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сфері. Зазвичай це найбільша група в організаціях, які забезпечують прийняття ком-
петентних рішень.

2. Менеджмент – орієнтація особистості на інтеграцію зусиль інших людей, 
координацію дій інших, брати відповідальність за кінцевий результат дій. З віком і 
досвідом ця кар’єрна орієнтація стає більш чітко окресленою. Така робота вимагає 
навичок міжособистісного та групового спілкування, високого рівня емоційного ін-
телекту. Людина з кар’єрною орієнтацією на менеджмент буде вважати, що не досяг-
нула мети своєї кар̀ єри, поки не отримає посади на якій зможе управляти різнома-
нітними сторонами діяльності організації: фінансами, маркетингом, виробництвом 
продукції, продажами.

3. Автономія (незалежність) – орієнтація з яскраво вираженою потребою все 
робити по-своєму: самостійно вирішувати, коли, над чим і скільки працювати, абсо-
лютного звільнення від організаційних обмежень. Така людина буде шукати роботу 
з вільним режимом (консультанта, дизайнера, рекламного агента). Така особистість 
не хоче підпорядковуватись правилам організації (робоче місце, час, форма одягу). 
Звичайно, кожна людина деякою мірою потребує автономії, але якщо така орієнтація 
виражена сильніше, то особистість готова відмовитись від просування на службі або 
від інших можливостей заради збереження своєї незалежності. Така людина може 
працювати в організації, яка забезпечує достатній ступінь свободи, але не відчува-
тиме серйозних зобов̀ язань чи відданості організації і буде відкидати будь-які нама-
гання обмежити її автономію.

4. Стабільність – орієнтація зумовлена потребою безпеки та стабільності для 
того, щоб майбутні життєві події були передбачувані. Розрізняють два типи стабіль-
ності – стабільність місця роботи та стабільність місця проживання. 

а. Стабільність місця роботи – орієнтація працівника на організації з добрим 
соціальним пакетом, тривалим контрактом, позитивною репутацією. Навіть заради 
підвищення і більшої заробітної плати особистість не змінить добре знайоме і надій-
не місце роботи, але може змінити в тому разі, якщо інша організація більш надій-
на і стабільна. Таких людей називають «людиною організації». Відповідальність за 
управління кар’єрою вони перекладають на роботодавця. Така людина буде здійсню-
вати будь-які географічні пересування, якщо того потребує компанія.

б. Стабільність місця проживання – людина, орієнтована на стабільність, не 
схильна змінювати заради кар’єри місце свого проживання. Такі люди можуть бути 
талановитими та займати високі посади в організації, але вони відмовляться від під-
вищення, якщо воно загрожує ризиком та тимчасовими незручностями.

5. Служіння – орієнтація, яка спрямована на «допомогу та роботу з людьми», 
«служіння людству», «бажання удосконалити світ». Людина з такою орієнтацією 
буде продовжувати працювати у певному напрямі, навіть якщо їй доведеться зміни-
ти місце роботи. Вона не буде працювати в організації, яка ворожа її цілям і цінно-
стям, і відмовиться від просування чи перехід на іншу роботу, якщо це не дозволить 
їй реалізувати основні цінності життя. Люди з такою кар’єрною орієнтацією найчас-
тіше працюють у сфері охорони довкілля, перевірки якості продукції і товарів, за-
хисту прав споживачів. У будь-якій організації працівник буде поєднювати основну 
роботу і діяльність до душі.

6. Виклик – орієнтація, яка пов’язана з такими цінностями, як конкурентна 
боротьби, перемога над іншими, подолання перешкод, вирішення важких завдань. 



218
Онуфрів С.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 48

Людина орієнтована на те, щоб «кидати виклик». Соціальна ситуація на роботі роз-
глядається з позиції «виграшу-програшу». Процес боротьби і перемога важливіші 
для людини, ніж конкретна сфера діяльності чи кваліфікація. Наприклад, торговий 
агент може розглядати кожен контракт з покупцем як гру, яку треба виграти. Новиз-
на, розмаїття та виклик мають для людей з такою орієнтацією дуже велику цінність, 
і, якщо все йде дуже просто, їм стає нудно. 

7. Інтеграція стилів життя – орієнтація на інтеграцію різних сторін та способу 
життя. Прагне все гармонійно поєднати: сім’я, кар’єра, саморозвиток. Така людина 
цінує своє життя загалом.

8. Підприємництво – орієнтація на створення чогось нового, свого. Така люди-
на хоче долати перешкоди, готова до ризику. Вона не бажає працювати на інших, а 
хоче мати свою марку, свою справу, своє фінансове багатство. Причому це не завжди 
творча людина, для неї основне – створити справу, концепцію чи організацію, побу-
дувати її так, щоб це було продовженням її самої, вкласти туди свою душу. Підпри-
ємець продовжуватиме свою справу, навіть, якщо спочатку він терпітиме невдачі і 
йому доведеться серйозно ризикувати. 

Існує низка соціально-психологічних чинників, які впливають на розвиток того 
чи іншого типу кар’єрної орієнтації. Це психологічний тип особистості, пізнавальні 
інтереси, нахили, професійна спрямованість, професійна мотивація. Кожна людина 
має набір особистісних характеристик, концепцію, мотиви, цінності, які визначають 
вибір кар’єри.

Кар’єрна орієнтація допомагає людині реалізувати себе чи досягти самоакту-
алізації у професійній сфері. Це стає можливим, якщо професію обирають відпо-
відно до власних інтересів і здібностей. Якщо ж ні, тобто, коли професійний вибір 
визначається випадковим фактором чи умовами ситуації (близькість роботи до місця 
проживання, мода на певну професію, можливість отримати місце через знайомство 
тощо), людині важко реалізувати власний професійний потенціал. Професійне само-
визначення і професійна самоактуалізація індивіда – це тривалий процес розвитку 
його ставлення до своєї майбутньої професії та до самого себе як професіонала. 

Успіх визначається активністю самого суб’єкта професійної діяльності на шля-
ху його особистісного розвитку. Він сам обирає професію, сам проходить період про-
фесійного навчання, сам активно будує власну професійну кар’єру і реалізує власний 
особистісний та інтелектуальний потенціал6. Обидва плани розвитку здійснюються 
впродовж усього професійного і життєвого шляху людини.

Студентство – це особливий період у житті людини. Щодо загальнопсихічного 
розвитку студентство – це період інтенсивної соціалізації людини, розвитку вищих 
психічних функцій, становлення інтелектуальної системи і особистості в цілому. 
Якщо розглядати студентство, враховуючи лише біологічний вік, то його слід від-
нести до періоду юності як перехідного етапу розвитку людини між дитинством і 
дорослістю. Тому в зарубіжній психології цей період пов’язують з процесом дорос-
лішання.

6. Результати і перспективи подальших досліджень. Опитування відбувало-
ся у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Група досліджува-
них – студенти 3 курсу факультету журналістики, професія яких належить до типу 

6 Знанюк, С. С. (2002), Психологія мотивації : навч. посібник, Київ, Либідь, 304 с.
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«людина-людина» віком від 19 до 22 років. Група складалася із 30 досліджуваних. 
Для порівняльного аналізу ми опитали також 30 студентів 3 курсу географічного 
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, професія 
яких належить до типу «людина-природа». Проводилося групове дослідження.

Для проведення дослідження було використaно 5 методик, a сaме: для діагности-
ки кар’єрних орієнтацій особистості – методику «Якорі кар’єри». Методика дозволяє 
виявити такі кар’єрні орієнтації: професійна компетентність, менеджмент, автономія, 
стабільність, служіння, виклик, інтеграція стилів життя, підприємництво; для діаг-
ностики особистості на мотивацію до успіху та на мотивацію до уникнення невдач – 
відповідні методики Т. Елерса; для діагностики психологічної статі, яка визначає сту-
пінь андрогінності, маскулінності і фемінінності особистості використано методику 
«Дослідження фемінності-маскулінності особистості» Сандри Бем; для оцінки рівня 
суб’єктивного контролю особистості застосовано методику локус контролю Дж. Рот-
тера. Люди відрізняються за тим, як вони пояснюють причини значущих для себе по-
дій і де локалізують контроль над ними. Можливі два полярні типи такої локалізації: 
екстернальний (зовнішній локус) і інтернальний (внутрішній локус). 

Поставлено такі гіпотези: 1) припускаємо, що студенти-журналісти надають пе-
ревагу такій кар’єрній орієнтації, як «автономія» (незалежність); 2) припускаємо, що, 
виходячи зі своїх кар’єрних орієнтацій, студенти-журналісти більше спрямовані на 
мотивацію до успіху, ніж на мотивацію до уникнення невдач.

Результaти зa першою методикою – вивчення кар’єрних орієнтацій «Якорі 
кар’єри» нaведені на рисунку 1. Методика має 8 шкал. За результатом кількісного 
аналізу виявилось, що основними кар’єрними орієнтаціями групи студентів-журна-
лістів виступають: «автономія (незалежність)», «служіння добру», а також «менедж-
мент», «виклик», «інтеграція».

Рис. 1. Результати дослідження кар’єрних орієнтацій «Якорі кар’єри».  
1 – професійна компетентність; 2 –менеджмент; 3 – автономія; 4 – стабільність 

роботи; 5 – служіння добру; 6 – виклик; 7 – інтеграція; 8 – підприємництво.

Очевидно, для більшості групи студентів-третьокурсників факультету журна-
лістики важлива робота з людьми, слугування людству, допомога людям, бажання 
зробити світ кращим, виражена потреба в звільнені від обмежень організаційних 
правил, норм та стандартів. 
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За результатами порівняльного аналізу за Т-критерієм Ст’юдента між студента-
ми-журналістами та студентами-географами виявлені статистично значущі відмін-
ності за кар’єрними орієнтаціями «менеджмент» (7,4), «стабільність» (7,2) та «інте-
грація» (7,03), які більше притаманні географам. У студентів-журналістів ці шкали 
мають нижчі показники: «менеджмент» (6,5), «стабільність» (6,06) та «інтеграція» 
(6,4) (рис.2.).

 Рис. 2. Порівняльний аналіз середніх показників кар’єрних орієнтацій  
для студентів-журналістів та студентів-географів:  

1 – менеджмент; 2 – стабільність роботи;  3 – інтеграція;

Порівняльний аналіз досліджуваних груп показав, що для студентів-журналіс-
тів провідною є кар’єрна орієнтацієя «служіння добру» (7,7), далі у порядку спадання 
розмістився показник «автономія» (7,53). До трійки кар’єрних орієнтацій молодих 
журналістів входить також показник «виклик» (6,63). Далі йдуть показники «ме-
неджмент», «інтеграція», «підприємництво», «стабільність». Найменш властива як 
студентам-журналістам, так і студентам-географам виявилась орієнтація на показ-
ник «професійна компетентність».

У географів дещо інші кар’єрні пріоритети: на першому місці – показник «авто-
номія» (7,73), другу позицію поділяють показники «менеджмент» (7,4) та «служіння 
добру» (7,4), третє місце займає показник «стабільність» (7,2). Далі – показники «ін-
теграція», «підприємництво», «виклик».

Привертає увагу те, що сучасним студентам властиві гуманістичні ідеали. По-
казник «служіння добру», тобто служіння інтересам людства, бажання бути корис-
ним оточуючим займає перше місце серед студентів-журналістів (7,7) і друге місце 
серед студентів-географів (7,4).

Студенти-журналісти з провідною кар’єрною орієнтацією на автономію мають 
незалежну систему цінностей, їм важче пристосуватися до рутинної роботи, вони 
страждають, якщо не мають можливості проявляти свою індивідуальність, часто їм 
важко порозумітись з керівництвом.

Служіння добру, автономія та виклик – вагомі показники кар’єрних орієнтацій 
студентів-журналістів. 

Отже, підтвердилась частково гіпотеза №1 про те, що студенти-журналісти на-
дають перевагу кар’єрній орієнтації «автономія (незалежність)», оскільки кар’єрна 

6,5

7,4

6,06

7,2

6,2

7,03

0

1

2

3

4

5

6

7

8

журналісти

географи



221
Онуфрів С.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 48

орієнтація на «автономію» майже однаково властива студентам-журналістам і сту-
дентам-географам (різниця з перевагою географів мала і становить 0,2 бала).

Між студентами-журналістами та студентами-географами виявлені статистич-
но значущі відмінності за шкалами «маскулінність» та «фемінність». У журналістів 
(14,46) цей показник вищий, аніж у географів (12,53), що вказує на те, що студен-
там-журналістам дещо більше властиві типові маскулінні якості.

Окремо виявлене збільшення рівня прагнення автономності із збільшенням на-
явності маскулінних рис в особистості можемо пояснити тим, що маскулінні особи 
є більш незалежними, самостійними, здатними до лідерства, тому потребують біль-
ше особистого простору і зменшення тиску щодо їхньої особистості, звільнення від 
правил. 

Рис. 3. Порівняльний аналіз середніх показників за шкалою «маскулінність»  
у студентів-журналістів та студентів-географів

Виявлені також статистично значущі відмінності між студентами-журналіста-
ми та між студентами-географами за шкалою «мотивація до успіху» (рис.2.): журна-
лісти (19) дещо більше мотивовані до успіху, аніж їхні колеги-географи (15,6).

Рис.4. Порівняльний аналіз середніх показників за шкалою «мотивація до успіху»  
у студентів-журналістів та студентів-географів
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Відповідно до результатів дослідження можемо констатувати, що загалом у 
студентів-журналістів та студентів-географів середній рівень інтернальності, який, 
до речі, властивий більшості людей. Тобто студенти прагнуть контролювати події, 
які відбуваються у їхньому житті, вони схильні брати на себе велику частку відпо-
відальності за сімейні стосунки та добробут. Студенти-журналісти вірять, що вони 
досягнуть висот в житті самостійно, вірять у свої сили, і в майбутні починання.

Відповідно до результатів кореляційного аналізу, кар’єрна орієнтація «менедж-
мент» властива студентам з високим рівнем інтернальності маскулінного типу. Тоб-
то інтернали переважно маскулінні і у різних галузях обирають як кар’єрну орієнта-
цію «автономію».

Відтак, відповідно до результатів, підтвердилась гіпотеза №2, що мотивація до 
успіху є більш визначальною для студентів-журналістів.

6. Висновок. Кар’єрні орієнтації – це низка вимог особистості, які вона само-
стійно ставить перед собою щодо обраної професійної діяльності. Відтак для сту-
дентів кар’єрні орієнтації є важливим компонентом самовдосконалення особистості 
студента, що сприяє формуванню самореалізації в професійній сфері. Тобто кар’єрні 
орієнтації – це детермінанти професійного розвитку особистості, зокрема у студент-
ському віці. Саме студентство – це період інтенсивної соціалізації людини, розвитку 
вищого професійного самовизначення, становлення інтелектуальної системи і осо-
бистості в цілому.

Щодо практичних рекоментацій, то освітньо-виховну роботу педагогів і осо-
бистісний потенціал студентів-журналістів доцільно спрямовувати на формування і 
розвиток такої кар’єрної орієнтації, як «професійна компетентність», тобто постійно 
розвивати майстерність у професійній справі, що забезпечить відповідний соціаль-
ний статус та визнання талантів.

Звернути увагу також на локус контролю, оскільки рівень інтернальності сту-
дентів-журналістів є середній, це означає не боятися брати на себе відповідальність 
за власний життєвий вибір у професійній сфері і не лише, самостійно дбати про ста-
більну роботу та добробут. Навчитися чітко усвідомлювати свої особистісні якості, 
які відповідно проектувати через кар’єрні орієнтації на професійне самовизначення. 
Тут можна порекомендувати пошук вправ для саморегуляції, створення психологіч-
ної підтримки для формування почуття впевненості в собі та в професійному успі-
хові.
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In the article, we have made a theoretical analysis and empirically investigated the social 
and psychological factors of career orientations journalism students. Applied methodology 
of «Anchors career» E. Schein, methods of diagnosis of personality motivation to succeed 
T. Ehlers, a technique dihnostyky individual motivation to avoid failure T. Ehlers, technique 
«Research femininity-masculinity personality» C. Bem and method for diagnosing the level 
subjective control (locus of control) J. Rotter. 

Career orientations are the determinants of professional personality development, 
particularly in college age. Studenthood is a period of intense socialization of a person, 
development of higher professional self-determination, formation of an intellectual system and 
personality as a whole.

Empirical studies made it possible to identify the leading career orientation journalism 
students, explore their relationships with the psychological characteristics of personality. 
It is proved that journalism students prefer career orientation «autonomy (independence)» 
The relationship between autonomy as career guidance and presence of masculine traits in 
personality. It is proved that journalism students are highly motivated to succeed.

According to the results of the study, we can state that, in general, journalism students have 
an average level of internality, which, incidentally, is typical for most people. Students strive to 
control the events that take place in their lives, they tend to take a great deal of responsibility 
for their professional career. Journalistic students believe that they will reach heights in life on 
their own, believe in their strengths and in their future endeavors.

Key words: career orientation, autonomy, good service, motivation for success, masculinity, 
locus of control, students.
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У статті окреслено протистояння проукраїнського та проросійського бачення подій 
в Україні у 2014–2019 рр. у дзеркалі трьох ключових видань Аргентини. Дослідження 
показало, що діапазон оцінок доволі широкий, від явно проукраїнської до явно проро-
сійської. Поширеним явищем є занепокоєння щодо наслідків цих подій для світу та Ар-
гентини – без чітких намірів розібратися у їхніх причинах.

Ключові слова: аргентинські медіа, Clarín, La Nación, Infobae, образ України, укра-
їнське питання.

Постановка проблеми. Спровоковане українською проблемою загострення 
взаємин між Росією та Сполученими штатами (і Заходом в цілому) вивело інформа-
ційну війну на новий рівень інтенсивності, який дався взнаки в усіх регіонах планети, 
в тому числі в Латинській Америці. Ця частина світу віддавна є полем протистояння 
(передусім – інформаційного) між Сполученими Штатами, традиційним домініоном 
у регіоні, уряд яких ще з часів президента Джеймса Монро вважає Новий Світ своєю 
сферою впливу, та альтернативними глобальними гравцями (Росією й Китаєм).

У деяких країнах Латинської Америки суттєво сильніші інформаційні позиції 
США, у деяких безапеляційно домінує проросійська точка зору, в тому числі на по-
дії в Україні. Є група проміжних, нейтральних країн, візія постмайданної України 
у яких неоднозначна. Серед таких країн – Аргентина, офіційна позиція якої щодо 
протистояння впродовж останніх п’яти років була неоднозначною: у 2014–2015 рр. 
президентом країни була Крістіна Фернандес де Кіршнер, яка часто демонструвала 
симпатії до Росії. Її на посаді глави держави замінив Маурісіо Макрі, якому припи-
сують провашингтонський порядок денний. У жовтні 2014 р. Кіршнер вітала вхо-
дження іспаномовної версії Russia Today в інформаційний простір Аргентини, що, 
поряд із негативними тенденціями в інших країнах регіону, спонукало авторів New 
York Times задуматися над «деградацією незалежної журналістики» та «насліду-
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ванням підходу містера Путіна до свободи медіа» на континенті1. За президентства 
Макрі, у червні 2016 р., російський телеканал виключили з безкоштовної державної 
телемережі, через що непокоїлися вже російські медіа. Щоправда, за півтора року, в 
рамках міждержавних договорів найвищого рівня, Russia Today повернув собі приві-
лейоване місце в системі аргентинського телебачення, про що схвально відгукнувся 
президент Путін.

Приклад із позиціями Russia Today в Аргентині відображає рівень конкурент-
ності та гостроти боротьби за інформаційний простір цієї країни та відсутність явно-
го домінанта у ній. Аргентина – країна Великої двадцятки, один із ключових гравців 
у регіоні. Перемога прихильного до України трактування подій у Криму і на Донбасі 
саме у таких країнах означатиме суттєвий крок у напрямку до перемоги над Росією у 
глобальній інформаційній війні загалом. Саме тому таким важливим є дослідження 
цієї проблематики.

Мета статті – окреслити візію подій в Україні у 2014–2019 рр. трьох ключових 
видань Аргентини. 

Джерельна база дослідження – публікації двох провідних щоденних газет кра-
їни, Clarín та La Nación, а також впливового новинного сайту Infobae. За даними All-
YouCanRead2 та SimilarWeb3, це три найпопулярніші джерела інформації в Аргентині.

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» («Ucrania»). Матеріали із нерелевантними згадками України були 
відсіяні, усі інші були проаналізовані із застосуванням індукції, порівняння, класи-
фікаційного аналізу, контент-аналізу, аналізу лексики.

Виклад основного матеріалу дослідження. La Nación. У більшості аналітич-
них та публіцистичних матеріалів, опублікованих у La Nación, відображена проу-
країнська точка зору. Доволі типовою для газети є стаття під назвою «Путін і мета 
дестабілізувати Україну» (лютий 2015 р.): «Бої між силами центрального уряду цієї 
країни та сепаратистськими ополченцями, яких продовжує масово, хоч і таємно, під-
тримувати Російська Федерація… Владімір Путін знову спрямував на Донбас усі 
види зброї, включно зі зброєю важкого калібру та підвищеної небезпеки, а також 
допоміжну військову техніку… Він робив це непрямо, приховуючи свої кроки і уни-
каючи, щоб його військові, які розгорнули широку діяльність навколо Донецька та 
Луганська, показували свою справжню форму або могли бути легко ідентифіковані, 
як того вимагають норми міжнародного права у разі збройних конфліктів… Путін 
прагне тримати Україну зануреною в атмосферу постійної війни, аби завадити їй 

1 Bosoer, F., Filchenstein, F. (2014), «Russia Today, Argentina Tomorrow», New York Times, October 21, 
available at: t.ly/mgV9A (accessed 6 November 2019).

2 All you can read (2019), «Top 30 Argentina Newspapers & News Media», available at: t.ly/jRVZv 
(accessed 6 November 2019).

3 SimilarWeb (2019), «Top sites ranking for News And Media in Argentin», disponible en: t.ly/ngVZY 
(accessed 6 November 2019).

http://t.ly/mgV9A
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вільно поглиблювати зв’язки зі Старою Європою та віддалятися від Москви. У цьому 
Путін був абсолютно безкомпромісний»4.

Публіцист Еміліо Карденас [Emilio Cárdenas] і у вересні 2014 р., і у липні 2019 р. 
однаково будує свої тексти на критиці керівництва Росії за агресивну зовнішню по-
літику, порушення світового порядку, гібридну війну стосовно України, замах на 
Скрипалів у Солсбері: «Цілком зрозуміло, що російські війська не тільки безпосе-
редньо вторглися на українську територію, але, окрім того, Росія постачала – і про-
довжує постачати – всі види озброєння та спорядження для тих, хто з сепаратист-
ськими чи загарбницькими ідеалами воює проти уряду України»5; За словами Еміліо 
Карденаса, в інтерв’ю Financial Times Путін розмірковує про загрози миру та безпеки 
у світі, «не згадуючи ні про сумнівну насильну анексію Криму (так, ніби це «доко-
наний факт»); ні про очевидну підтримку, яку Росія надала сепаратистам Східної 
України»6. Більшість матеріалів, у яких йдеться про Україну, насправді присвячені 
російському президенту, щодо якого газета налаштована критично: «Владімір Путін 
ще раз підтвердив, що він небезпечний лідер з огляду на зневагу та порушення норм 
міжнародного права, а також на постійну агресію, об’єктом якої він зробив Україну, 
чиїй територіальній цілісності загрожує Російська Федерація»7.

Водночас, Луїс Бассетс [Luis Bassets] у березні 2014 р. намагається окреслити 
своїм читачам кремлівське бачення подій у Криму: «Росія розглядає наслідки холод-
ної війни подібно до того, як веймарська Німеччина бачила мир у Версалі, включаю-
чи ідею удару ножем у спину»8, а у червні того ж року пропонує Україні “фінлянди-
зуватися”, стати нейтральною країною і вийти з ситуації у найменш травматичний 
спосіб9. Схожої думки дотримується Маріано Каусіно [Mariano Caucino], пропону-
ючи не дражнити Росію зазіханнями на її сферу впливу: «Світова безпека та мир 
могли б зробити значущий крок вперед, якби західні лідери посприяли нейтральній 
Україні, яка б функціонувала як міст між Росією та Заходом, забувши про інтеграцію 
у Європейський Союз та НАТО, – для уникнення недоречних провокацій щодо свого 
гігантського сусіда»10.

Отож, межі дискусії щодо українського питання на сторінках La Nación – від 
виразно проукраїнських оцінок ситуації (більша частина аналітичних та публіцис-
тичних текстів) до нейтральних оцінок та в дечому капітулянтських порад Україні. 
У виданні практично не представлений однозначно проросійський наратив.

4 La Nación (2015), «Putin y el objetivo de desestabilizar a Ucrania», 12 de febrero, disponible en: t.ly/
d67ZM (consultado el 6 de noviembre de 2019).

5 Cárdenas, E. (2014), «Ucrania: la estrategia de Vladimir Putin», La Nación, 2 de septiembre, disponible 
en: t.ly/10AxE (consultado el 6 de noviembre de 2019).

6 Cárdenas, E. (2014), «El mundo de hoy, según Vladimir Putin», La Nación, 11 de julio, disponible en: 
t.ly/9DGN3 (consultado el 6 de noviembre de 2019).

7 La Nación (2015), «Putin, un líder peligroso», 20 de marzo, disponible en: t.ly/5KJLE (consultado el 
6 de noviembre de 2019).

8 Bassets, L. (2014), «Crimea, la última cuenta pendiente de la guerra fría», La Nación, 23 de marzo, 
disponible en: t.ly/Vw7Ny (consultado el 6 de noviembre de 2019).

9 Bassets, L. (2014), «Finlandizarse», la salida menos traumática para Ucrania», La Nación, 15 de 
junio, disponible en: t.ly/rzVNR (consultado el 6 de noviembre de 2019).

10 Caucino, M. (2015), «Occidente se equivoca con Putin», La Nación, 23 de febrero, disponible en: 
t.ly/0qAyx (consultado el 6 de noviembre de 2019).
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Clarín. Цього не можна сказати про іншу провідну щоденну газету Аргенти-
ни Clarín, схильну відстоювати проросійські позиції. Для ілюстрації розгляньмо 
детальніше матеріал у цій газеті, присвячений збитому боїнгу MH17, під назвою – 
«Україна: розв’язані сили, які ніхто не може контролювати» (липень 2014 р.). У статті 
знаходимо:

1) Означення конфлікту на Сході України як «громадянська війна»; 
2) Відмову покладати відповідальність на Росію за збитий боїнг, переказ версії 

обох сторін та зрівняння їх у такий спосіб: «Ці дві країни... звинувачують одна в 
одну у трагедії. Київ стверджує, що Кремль озброїв повстанців усіма видами зброї. 
Федерація відповідає непідтвердженими даними про невдачу українського коман-
дування при спробі влучити у літак, сприйнятий за московські військово-повітряні 
сили»;

3) Спроби захистити російську сторону від звинувачень Обами та поставити 
під сумнів підконтрольність сепаратистів Кремлю: «Сам Барак Обама, хоча і визнав, 
що слідство ще попереду, без вагань заявив, що допомога та поставки найголовні-
ших ресурсів надходять повстанцям із Москви. Але він забув важливий факт: сепа-
ратисти звинувачують Путіна у відмові їх підтримувати і в тому, що він відкрито 
дозволяє новому українському уряду їх знищити»;

4) Додатковий аргумент на користь того, що Росія не зацікавлена у проросій-
ських сепаратистах Сходу України: на Донбасі Кремль не зробив жодного з тих рі-
шучих кроків, які зробив після «повстання русофілів Кримського півострова»;

5) Екстравагантне пояснення стягуванню російських військ до кордону з Украї-
ною: «...Значною мірою війська, які тримає Кремль на кордоні, видаються не стільки 
загрозою для України, скільки бар’єром від сепаратистів»;

6) Думку, що справжня мета Путіна – домогтися, щоб Україна надала більшої 
автономії проросійським регіонам поблизу кордону; 

7) Думку, що повстанці – самостійна сила, яка воює проти Києва і вимагає у 
Москви взяти її під свою руку: «…Складається враження, що ніхто не контролює 
легіони повстанців, які кидають виклики і Києву, і, у формі шантажу, Росії Путіна, 
змушуючи його взяти на себе відповідальність» (тобто Росія ні при чому);

8) Виділяючи двох «батьків української кризи», Clarín обох знайшла в укра-
їнських внутрішньополітичних процесах: це «корумпований уряд Віктора Януко-
вича», який спровокував повстання, та сили, які привласнили революцію – «місце-
вий істеблішмент, підтриманий расистськими ультраправими групами, фанатично 
антиросійськими, які виросли на Майдані». Російський чинник в українській кризі 
цілковито проігноровано11.

Інший проросійський текст у Clarín, який варто розглянути детальніше – пе-
редрукований репортаж іспанського агентства EFE зі Слов’янська авторства Іґнасіо 
Ортеґи [Ignacio Ortega] (червень 2019 р.), де домінують похмурі картини спустоше-
ного війною Донбасу та антиукраїнські коментарі місцевих жителів. Наприклад, 
такі: «Зі Стрєлковим жилося набагато краще. Він розстрілював злодіїв та банди-
тів на місці», – сперечається Васілій, молодий уродженець Слов’янська, щодо двох 
місяців проросійського контролю. Або такі: «Перехожі звинувачують Київ у своїх 

11 Clarín (2014), «Ucrania: fuerzas desatadas que nadie puede controlar», 19 de julio, disponible en: t.ly/
qYPBm (consultado el 6 de noviembre de 2019).
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стражданнях. Порівнюють із нацистами за жорстоке бомбардування їхніх осель». 
Українська влада на Донеччині показана ментально чужою: «Уряд заповнив місто 
плакатами українською мовою, якою майже ніхто не розмовляє. Російська – мова 
міжнародного спілкування для всіх. “Ми живемо під окупацією”, – кажуть бага-
то хто з сусідів. У центрі Слов’янська з’явилася автокефальна церква, але всі йдуть 
до храму, пов’язаного з Московським патріархатом». Репортаж вінчає висновок про 
потребу мирного вирішення конфлікту, адже президентські вибори показали, що 
«українці не хочуть продовжувати воювати і гинути, і, незважаючи на те, що багато 
хто з них вважає Росію державою-агресором, вони хочуть нормалізувати відносини 
з Москвою»12.

Clarín доволі наполегливо використовує властиві російській стороні характе-
ристики української ситуації, повсякчас послуговується формулою «громадянська 
війна». У матеріалах за лютий 2015 р., спровокованих боями за Дебальцеве, у Clarín 
йдеться про «київські війська та проросійських повстанців»13, «сепаратистів та київсь-
кі війська»14. У листопаді 2018 р. у статті про інцидент у Керченській протоці йдеться 
про «збройний конфлікт на сході між київськими військами та сепаратистами». Щодо 
ролі у конфлікті Росії газета не має жодної позиції: «Київ і Захід звинувачують Росію 
у військовій підтримці сепаратистів, що Москва заперечує»15. Навіть на п’яту річницю 
трагічних подій, пов’язаних зі збитим малайзійським боїнгом (липень 2019 р.), Clarín 
тримається версії про «збройний конфлікт на Сході України між російськими та укра-
їнськими сепаратистами»16. Якщо у деяких публікаціях, наприклад 5 вересня 2014 р., 
і згадують про те, що «проросійські сепаратисти» користуються «підтримкою з боку 
Москви» і навіть про те, що конфлікт «було розв’язано починаючи з односторонньої 
анексії Росією українського півострова Крим та падіння в лютому українського про-
російського президента Віктора Януковича», наступне речення все повертає на свої 
місця: «Обидві події поставили країну на поріг громадянської війни»17.

Проукраїнський наратив на шпальтах Clarín набагато скромніший. Сюди мож-
на зарахувати розлоге інтерв’ю з Еміне Джапаровою у листопаді 2018 р., у якому пер-
ша заступниця міністра інформаційної політики України детально викладає точку 
зору України щодо найпринциповіших питань у конфлікті з Росією: гібридна війна, 
Малайзійський боїнг, отруєння Скрипалів, інцидент у Керченській протоці, історич-
на приналежність Криму, переслідування кримських татар18. Матеріалів такого пла-
ну в Clarín украй мало порівняно з проросійськими.

12 Clarín (2019), «Donbás: la guerra que ya produjo 10.000 muertos y de la que nadie habla», 3 de junio, 
disponible en: t.ly/Gy97d (consultado el 6 de noviembre de 2019).

13 Clarín (2015), «La tregua en Ucrania se hace pedazos a tres días de entrar en vigor», 17 de febrero, 
disponible en: t.ly/Ok7Ol (consultado el 6 de noviembre de 2019).

14 Clarín (2015), «Aumentan los sangrientos combates en Ucrania a pocas horas de la cumbre de paz», 
11 de febrero, disponible en: t.ly/RkPeO (consultado el 6 de noviembre de 2019).

15 Clarín (2018), «Un inesperado choque militar en el Mar Negro reaviva la tensión entre Rusia e 
Ucrania», 26 de noviembre, disponible en: t.ly/Gy97X (consultado el 6 de noviembre de 2019).

16 Clarín (2019), «A cinco años del desastre del MH17, el diario de una tragedia», 16 de julio, disponible 
en: t.ly/pYVNn (consultado el 6 de noviembre de 2019).

17 Clarín (2014), «Rusia, Ucrania y los separatistas prorrusos debaten un alto el fuego», 5 de septiembre, 
disponible en: t.ly/10ALB (consultado el 6 de noviembre de 2019).

18 Clarín (2018), «No nos vamos a quedar callados ante la politica imperialista de Rusia», dice Emine 
Dzhaparova”, 29 de noviembre. disponible en: t.ly/9DG9e (consultado el 6 de noviembre de 2019).
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Інформаційний сайт Infobae. Крізь призму цього аргентинського ресурсу події 
в Україні бачились у різних інтерпретаціях, зокрема у проросійській. У квітні 2014 
р. Донбас мав вигляд середовища народних протестів, йшлося про «протестуваль-
ників», які «повстали проти уряду та підняли російські прапори на сході України» 
та про «групу активістів», яка «увірвалася в будівлю Донецької облдержадміністра-
ції». Про Росію як чинник у регіоні не йшлося, хоча зазначалося, що «Кримський 
півострів анексувала Москва»19. Іншим прикладом може бути стаття під назвою 
«Україна і Росія, від незручних союзників до лютих ворогів» (травень 2019). Публі-
кація містить коментарі лише одного експерта, Марсело Монтеса, які загалом відо-
бражають російське бачення ситуації: «Після 2014 року Україна розпочала політику 
величезних провокацій щодо російськомовних жителів Південного Сходу» (тобто 
відповідальність за початок конфлікту лежить на Україні). Рекомендації автора для 
виходу з ситуації повністю виключають Росію як фактор: «Вирішення конфлікту 
з повстанськими республіками південного сходу України проходить, серед інших 
аспектів, через конституційну реформу, яка приведе до федеративної системи управ-
ління та особливого статусу для Донецька і Луганська»20.

Прикладом проукраїнської інтерпретації подій в Infobae можуть бути публі-
кації, присвячені зіткненням в Одесі 2 травня 2014 р. В одному з повідомлень на 
цю тему перемога Майдану над Януковичем названа «народним повстанням», а 
інцидент з Кримом потрактували як «одностороннє рішення Росії анексувати Крим 
після незаконного, відповідно до міжнародного права, референдуму»21. Пишучи 
про протистояння в Одесі, сайт вважав за потрібне назвати сторону, яка почала 
конфлікт: «Проросійські сили напали на захисників українського уряду. Десяток 
людей постраждали у зіткненнях»22. Вже 4 травня йшлося про «справжню грома-
дянську війну» та про «проросійських сепаратистів на сході країни». Наприкінці 
статті – коментарі представників України (прем’єр-міністра та СБУ) щодо відпові-
дальності Росії за те, що відбувається на сході та півдні України23. Останнє слово 
залишилося за українською стороною, що вкрай важливо для загального сприй-
няття матеріалу.

 Напередодні саміту G-20 у Буенос-Айресі (листопад 2018) Infobae пише, що 
«російські сили окупували і анексували півострів, а потім підтримали повстанців 
на Донбасі»24. В контексті намірів Трампа купити Ґренландію (серпень 2019), Infobae 
бере кримський «референдум» 2014 р. у лапки, підкреслюючи таким чином його 

19 Infobae (2014), «Manifestantes se levantaron contra el Gobierno e izaron banderas rusas en el este de 
Ucrania», 6 de abril, disponible en: t.ly/kzVLJ (consultado el 6 de noviembre de 2019).

20 Infobae (2019), «Ucrania y Rusia, de aliados incómodos a enemigos acérrimos», 11 de mayo, disponible 
en: t.ly/7nAWA (consultado el 6 de noviembre de 2019).

21 Infobae (2014), “Batalla campal en el este de Ucrania: choques en Odessa dejaron al menos 38 
muertos», 2 de mayo, disponible en: t.ly/3WA15 (consultado el 6 de noviembre de 2019).

22 Infobae (2014), «Ucrania: Rusia solicitó reunión urgente del Consejo de Seguridad», 2 de mayo, 
disponible en: t.ly/vYV5m (consultado el 6 de noviembre de 2019).

23 Infobae (2014), «Ucrania lanza una ofensiva para contrarrestar el avance prorruso en el este del país», 
4 de mayo, disponible en: t.ly/ngVR8 (consultado el 6 de noviembre de 2019).

24 Infobae (2018), «La propaganda de Ucrania contra Rusia que una empresa se negó a exhibir frente a 
la cumbre del G20 en Buenos Aires», 29 de noviembre, disponible en: t.ly/BqRKp (consultado el 6 de 
noviembre de 2019).

http://t.ly/kzVLJ
http://t.ly/7nAWA
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фіктивність25. У грудні 2018 р. Даріо Мізраї [Darío Mizrahi] публікує на сайті текст 
про взаємини Росії та України. Відштовхуючись від поточного приводу, – інциден-
ту у Керченській протоці, – автор не лише намагається розібратися у причинах та 
наслідках ситуації з українськими моряками, але й переповідає непросту історію 
взаємин України і Росії та переходу Криму із рук в руки. Прерогативу давати оцінки 
автор статті майже повністю делегував кільком експертам, при чому зберіг баланс 
між проукраїнським та проросійським баченням ситуації. Його власні формулюван-
ня та термінологія більшою мірою відображають українську візію: «Москва насиль-
но анексувала Кримський півострів і посприяла повстанню на Донбасі... Росія не 
перестане робити все, що в її силах, щоб завадити Україні наблизитися до Європи. 
Окрім того, поки країна далі соціально та політично розділена, Москва матиме під-
стави для втручання»26.

Мальвінська паралель
У рамках кампанії виправдання анексії Криму Росія, з-поміж іншого, намага-

лася використовувати мальвінський прецедент: мовляв, світова спільнота не мала 
нічого проти референдуму рік перед тим, у 2013 р., коли жителі Мальвінських 
(Фолклендських) островів, які Аргентина вважає своїми, підтвердили свою при-
належність до Об’єднаного Королівства. У цій позиції Кремль був синхронний із 
президентом Аргентини Крістіною Фернандес де Кіршнер, яка зауважила: «…Моя 
країна зазнає посягання на Мальвінських островах з боку Об’єднаного Королівства, 
і великі держави заявили про свою підтримку референдуму, який провели кельпери 
[мальвінці]: це подвійні стандарти. Не можна погоджуватись із принципом терито-
ріальної цілісності у Криму і не погоджуватися з ним у випадку Фолклендських ос-
тровів»27. У тому ж 2014 р. Кіршнер критикувала санкції, які Захід наклав на Росію, 
та іншими способами солідаризувалася з Росією28.

Обидві аргентинські газети в той чи інший спосіб проінтерпретували вислов-
лювання президента. La Nación піддала критиці проросійську складову цього аргу-
менту, вказавши у статті Еміліо Карденаса на «подвійний стандарт» і з боку Росії, 
яка (на відміну від Заходу) відкинула референдум на Фолклендських островах, але 
допомогла організувати і, звісно, благословила схожий референдум, реалізований у 
Криму»29. Clarín зауважила, що сама Аргентина повелася непослідовно, засудивши 
порушення територіальної цілісності України та проголосувавши «за» відповідну 
резолюцію на засіданні Ради Безпеки ООН, а кільканадцятьма днями пізніше «утри-
малася» під час голосування Резолюції Генасамблеї ООН про територіальну ціліс-
ність України. Тож Крістіна Кіршнер, на думку Clarín, «союзниця Путіна у числен-
25 Bershidsky, L. (2019), «No es tan loca idea de comprar Groenlandia: los últimos territorios vendidos y 

una propuesta para las Malvinas», Infobae, 19 de agosto, disponible en: t.ly/yvPkn (consultado el 6 de 
noviembre de 2019).

26 Mizrahi, D. (2018), «Por qué es tan difícil la relación entre Rusia y Ucrania, y hasta dónde puede 
llegar este nuevo pico de tensión», Infobae, 2 de diciembre, disponible en: t.ly/eNVqO (consultado el 
6 de noviembre de 2019).

27 Twitter (2014), «Cristina Kirchner. Como dije en Francia…», 25 de marzo, disponible en: t.ly/NK7qK 
(consultado el 6 de noviembre de 2019).

28 Infobae (2015), «La relación con Rusia se afianza pese al enfriamiento de las economías», 25 de julio, 
disponible en: t.ly/9DGRe (consultado el 6 de noviembre de 2019).

29 Cárdenas, E. (2014), «La Argentina, «socia estratégica» de Rusia», La Nación, 18 de julio, disponible 
en: t.ly/Kpz3y (consultado el 6 de noviembre de 2019).
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них міжнародних та двосторонніх справах», раніше «приєдналася до Вашингтона» 
в осуді відокремлення Криму, а тепер «вирішила утриматися, опосередковано під-
тримавши Путіна»30.

В іншому матеріалі Clarín зауважувала, що право прив’язувати кримську ситу-
ацію до мальвінської дають деякі паралелі, зокрема те, що хоча більшість латиноаме-
риканців підтримують позицію Аргентини, жителі островів на референдумі 2013 р. 
проголосували за те, щоб залишатися британською заморською територією (99,8%). 
Незважаючи на озвучені позиції, Clarín не поскупилася на докір і на адресу росій-
ської сторони, – «у 1982 р. Москва не заветувала резолюцію ООН 502, яка закликала 
вивести аргентинські війська [з Мальвінських островів]»31.

Напередодні кримського «референдуму» у березні 2014 р. Infobae виніс у заго-
ловок однієї з новин цитату міністра закордонних справ РФ Сєрґєя Лаврова: “Крим 
означає більше для Росії, ніж Фолклендські острови для Великобританії”. Хоча у 
тексті новини ситуацію прокоментовано без помітних проросійських симпатій: «Ав-
тономна Республіка Крим, населена здебільшого російськомовними та етнічними 
росіянами, призначила на 16 березня референдум про приєднання до Росії, тоді як 
російські війська без розпізнавальних знаків продовжують брати під контроль стра-
тегічні об’єкти на півострові»32. До дня ветеранів і жертв Мальвінської війни, який 
в Аргентині відзначають 2 квітня 2014 р., Infobae опублікував інтерв’ю із впливовим 
аргентинським бізнесменом Маріо Монтото [Mario Montoto]. Останній погодився з 
аргументом президента, звинувативши у непослідовності британський уряд33.

Наслідки української проблеми
В усіх трьох виданнях є автори, які не демонструють наміру розбиратися, на чи-

єму боці рація, піклуючись насамперед глобальними наслідками конфлікту. Рохеліо 
Пфіртер [Rogelio Pfirter] у La Nación робить акцент на небаченому з часів Холодної 
війни напруженні між Заходом та Росією, – «криза в Україні породжує обґрунтовану 
додаткову тривогу у міжнародної спільноти»34.

Infobae у переддень т. зв. «референдуму» у Криму у березні 2014 р.: «Влада та 
громадяни знають, що голосування «за» призведе до великої міжнародної кризи»35. 
У матеріалі за 4 травня 2014 р., після подій в Одесі, Infobae подає і позицію України 
(«Росія послала сюди людей, щоб створити хаос»), і позицію Росії (український уряд 
здійснює «каральну акцію проти власного народу», а Захід мовчить), залишаючи 
читачеві право обирати, хто більше заслуговує на довіру. Натомість найбільший ак-
цент зроблено на можливих негативних наслідках конфлікту для аграрної сфери: 

30 Clarín (2014), «La ONU condenó a Rusia por Crimea, pero Argentina decidió abstenerse», 28 de 
marzo, disponible en: t.ly/7nAeA (consultado el 6 de noviembre de 2019).

31 Clarín (2014), «Crimea, Malvinas y la Guerra fría», 21 de marzo, disponible en: t.ly/MkBqV (consultado 
el 6 de noviembre de 2019).

32 Infobae (2014), «Crimea significa más para Rusia que las Islas Malvinas para Gran Bretaña», 14 de 
marzo, disponible en: t.ly/EdWlK (consultado el 6 de noviembre de 2019).

33 Infobae (2014), «Debemos rescatar el ejemplo de los héroes anónimos de Malvinas», 5 de abril, 
disponible en: t.ly/JO5rY (consultado el 6 de noviembre de 2019).

34 Pfirter, R. (2014), «Daño colateral de la crisis en Ucrania», La Nación, 15 de septiembre, disponible 
en: t.ly/gYvX6 (consultado el 6 de noviembre de 2019).

35 Infobae (2014), «¿Por qué Crimea quiere convertirse en territorio de Rusia?», 16 de marzo, disponible 
en: t.ly/w9lNx (consultado el 6 de noviembre de 2019).
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«Названа «житницею Європи» за свої чорні землі, одні з найбільш родючих у світі, 
Україна зараз викликає тривогу через сільськогосподарські ринки у всьому світі»36.

Запрошений колумніст Clarín Феліпе де ла Бальсе [Felipe de la Balze] у червні 
2016 р. починає з тривоги за долю планети, – «вперше після закінчення Холодної 
Війни глибока геополітична тріщина загрожує стабільності і миру на європейському 
континенті». Першопричину цієї тріщини автор вбачає у намаганні Євросоюзу та 
НАТО поширити свій економічний, політичний та військовий вплив не лише на кра-
їни Центральної та Східної Європи, але й на традиційних сателітів Росії, колишні 
республіки СРСР. За версією автора, саме експансія Заходу спровокувала відповід-
ну реакцію Росії (а не навпаки): «Державний переворот у Києві (Україна) у лютому 
2014 року проти авторитарного та проросійського президента – але демократично 
обраного – був тією краплею, яка переповнила чашу». Де ла Бальсе визнає за Росією 
агресивні дії, – «російська військова окупація Кримського півострова та проросій-
ське сепаратистське повстання (приховано підтримане Москвою) у східному регіоні 
України (Донбас)», – проте на тлі наведеної вище передісторії вони повинні видава-
тися читачеві доволі вмотивованими. Де ла Бальсе доходить висновку, що для того, 
щоб запобігти «подальшому віддаленню між західними союзниками та Росією», 
«стратегічному та військовому союзу між Росією та Китаєм», «серйозним наслід-
кам для глобального геополітичного балансу» та ускладненням «для таких країн, 
як Аргентина, чиї довгострокові національні інтереси передбачають економіку від-
критого світу», Росії та США слід піти на взаємні поступки. Автор не заперечує, що 
Сполучені Штати та їхні європейські союзники повинні підтвердити своє непохитне 
зобов’язання захищати країни-члени НАТО від нападу Росії, зокрема Польщу та кра-
їни Балтії. «Але водночас, – пише де ла Бальсе, – вони повинні взяти на себе зобов’я-
зання не поширювати НАТО на російську «ближню периферію», визнати анексію 
Криму і, в обмін на вихід російських військ з української території, переконати ки-
ївський уряд у тому, щоб той надав широкі можливості для автономії своїм східним 
провінціям». Усе це – з перспективою подальшого включення Росії у розширений єв-
ропейський простір та НАТО, що забезпечить мир у Європі та лібералізацію Росії37.

Перспективи подальших досліджень пов’язуємо із необхідністю подальшого 
вивчення образу України у світових медіа (зокрема латиноамериканських) та чинни-
ків, які його формують.

Висновки
1) Трактування подій в Україні у аргентинських медіа доволі складне і багато-

планове, зумовлене неоднозначною позицією самої Аргентини, наявністю сильних 
проамериканського та проросійського лобі, які почергово перехоплюють ініціативу 
одне в одного. Дослідження трьох найпопулярніших видань Аргентини стосовно ви-
світлення подій в Україні впродовж останніх п’яти років дає підстави говорити про 
приблизну рівновагу між проукраїнськими та проросійськими оцінками. La Nación 
виявляє проукраїнське бачення ситуації набагато частіше за проросійське. Clarín на-
впаки, містить набагато більше проросійських матеріалів. Контент Infobae не демон-

36 Infobae (2014), «Ucrania: activistas prorrusos ahora se lanzan sobre Odessa», 4 de mayo, disponible 
en: t.ly/Gy9KX (consultado el 6 de noviembre de 2019).

37 Balze de la, F. (2016), «Rusia diseña un mapamundi riesgoso», Clarín, 26 de junio, disponible en: t.ly/
Ok7mA (consultado el 6 de noviembre de 2019).
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струє послідовної прихильності до жодної з версій подій в Україні. Діапазон оцінок 
в усіх трьох медіа доволі широкий, від явно проукраїнської до явно проросійської. 
Термінологія, якою послуговуються аргентинські видання, є непослідовною комбі-
нацією української та російської термінологій.

2) Спроби президента Аргентини та проросійських сил в Аргентині нав’язати 
паралель між «референдумом» у Криму та референдумом на Мальвінських (Фолк-
лендських) островах у 2013 р. не увінчалася успіхом, більшість оглядачів не підтри-
мала президента, хоча були і аргументи на користь такого порівняння.

3) Поряд із проукраїнськими та проросійськими інтерпретаціями подій на пів-
денному сході України, доволі поширеним є занепокоєння через наслідки цих подій 
для світу та Аргентини – без чітких намірів розібратися у їхніх причинах. Із виявів 
цієї тривоги у провідних аргентинських медіа за тих чи інших обставин можна зро-
бити і висновки, корисні Україні, і такі, які будуть на руку Росії. Однак здебільшого 
мислення у цьому ключі виводить авторів на інтерпретацію, описану у статті Феліпе 
де ла Бальсе: Росія – потуга, яка має право на свою сферу впливу, тому її краще не 
провокувати.

Просування російської позиції в Аргентині забезпечують російські медіа, про-
російські автори у неросійських медіа, агенти впливу під виглядом незалежних екс-
пертів. Україна не має співмірного інформаційного ресурсу і збалансовує російський 
інформаційний вплив винятково за рахунок підтримки західних медіа. Це тривожна 
для України обставина, яка дається взнаки все більше.
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The main objective of the study is to outline the confrontation between the pro-
Ukrainian and pro-Russian vision of events in Ukraine in 2014–2019 in three main Argentina’s 
newspapers. The journalistic texts for the research have been found on the official websites 
of the corresponding newspapers using the keyword “Ucrania” (“Ukraine”). The texts with 
irrelevant mentions of Ukraine were eliminated, all the rest were analyzed using induction, 
comparison, classification analysis, content analysis, vocabulary analysis.

The interpretation of the Ukrainian events in the Argentinean media is quite complex 
and multifaceted, due to the ambiguous position of Argentina itself, the presence of strong pro-
American and pro-Russian lobbies, which alternately seized the initiative. The study reveals 
an approximate balance between pro-Ukrainian and pro-Russian assessments. La Nación 
proposes a pro-Ukrainian vision of the situation much more often than pro-Russian. Clarín, 
on the contrary, contains significantly more pro-Russian materials. Infobae’s content does not 
demonstrate a consistent commitment to one of the versions of the events in Ukraine. The 
range of estimations in all three media is quite wide, from clearly pro-Ukrainian to clearly pro-
Russian. The terminology used by all three leading Argentinian newspapers is an inconsistent 
combination of Ukrainian and Russian terminologies.

Along with pro-Ukrainian and pro-Russian interpretations of the events in Ukraine, quite 
common is a concern about the consequences of these events for the world and Argentina, 
without clear intention to sort out their causes. In most cases, thinking in this directions leads 
the authors to the interpretation described in an article by Felipe de la Balze: Russia is a force 
that has the right to its sphere of influence, therefore it is better not to provoke it.

Key words: Argentinian media, Clarín, La Nación, Infobae, image of Ukraine, Ukrainian 
issue.
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У статті вивчено особливості формування образу України у медіатекстах про-
відного французького видання «Le Figaro». Авторка ставила за мету дослідити фор-
мування образу України у французьких ЗМІ, а саме – в «Le Figaro», із застосуванням 
системного аналізу журналістських матеріалів на українську тематику у їхньому про-
блемно-тематичному аспекті, а також сфокусуватися на теоретичному осмисленні 
ефективності впливу цих матеріалів на аудиторію французьких реципієнтів, в чиїй уяві 
постає конкретний образ, який формують французькі видання. У цій публікації роз-
крито етимологію ключових понять «образ», «імідж»; визначено основні чинники, за 
допомогою яких формується образ держави, досліджено діяльність «Le Figaro» у цьому 
напрямі; окреслено образ України на сучасному етапі розвитку держави та проаналізо-
вано публікації на українську тематику, зокрема стосовно спорту, економіки, політики, 
культури тощо.

Ключові слова: образ; імідж; медіатекст; образ України; позитивний імідж; нега-
тивний імідж.

1. Постановка проблеми.
Сьогодні Україна перебуває на важливому етапі свого становлення. Завдяки Ре-

волюціям (Помаранчева, Гідності) світ дізнався про нашу державу набагато більше, 
ніж знав раніше, коли багато хто вважав її частиною Російської імперії. У сучасному 
міжнародному інформаційному просторі Україна постає як конкурентоспроможна 
країна, а це впливає на імідж нашої держави, на її авторитет на міжнародній арені. 

Чимало учених і журналістів проводять моніторинг іноземних ЗМІ, намага-
ються об’єктивно визначити місце України у світовому рейтингу. А оскільки Украї-
на обрала проєвропейський вектор розвитку, цікаво спостерігати, як це висвітлюють 
французькі ЗМІ. Ці чинники й зумовлюють актуальність нашої роботи. 

У статті вперше досліджено особливості формування іміджу України у фран-
цузьких ЗМІ, зокрема у медіатекстах такого видання, як «Le Figaro». Аналіз журна-
лістських матеріалів на українську тематику у вищеназваному виданні дає нам змо-
гу зрозуміти, який саме образ України постає перед аудиторією французьких ЗМІ. 
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2. Теоретичне підґрунтя.
Теоретичну основу нашої роботи складають праці таких учених, як А. Акайо-

мова, Ю. Бокоч, І. Важеніна, О. Васильконова, А. Гаврилюк, В. Данилов, Г. Даулінг, 
В. Жулай, Н. Качинська, А. Рожков та ін. 

3. Методологічна основа дослідження.
Методи дослідження випливають з потреби оцінити журналістські матеріали 

на українську тематику, що опубліковані на сторінках видання «Le Figaro». У роботі 
використано такі методи, як аналітичний (проаналізовано усі складові французьких 
медіатекстів, визначено тенденції формування іміджу України), синтетичний (по-
єднано складові французьких медіатекстів у цілісну систему та досліджено їхній 
взаємозв’язок), структурно-типологічний (систематизовано та класифіковано меді-
апублікації, згруповано об’єкти дослідження за певним критерієм, а саме проблем-
но-тематичним).

4. Виклад основного матеріалу дослідження.
Сьогодні важливим та актуальним є питання образу/іміджу країни і на між-

народній арені, і у внутрішньому контексті. А це залежить від багатьох чинників. 
Імідж – це авторитет і впливовість держави у всіх сферах її діяльності. Сприйняття 
України як держави та українців як нації залежить від багатьох чинників, одним із 
провідних є засоби масової комунікації та інформації. Саме вони здатні формувати 
громадську думку, створювати уявні образи і в такий спосіб передбачати суб’єктив-
не ставлення людини до певної події чи явища. Люди вже звикли мислити образами 
і сприймають лише їх. 

Отже, первинною ланкою, яка формує уяву людини про якусь країну, є образ. 
Це поняття А. Гаврилюк трактує як сформовану різними інституціями уяву «суб’єк-
та про об’єкт уяви, що здатен справити на кого-небудь емоційний і психологічний 
вплив. Саме ця дефініція визначає сукупність характеристик, які відображаються у 
свідомості людей про певну місцевість з притаманними культурними, естетичними, 
історичними та іншими конкурентними перевагами, які й створюють підґрунтя для 
формування іміджу»1. 

Дуже тісно з поняттям «образ» пов’язано поняття «імідж». Незважаючи на те, 
що поняття «імідж» використовують уже тривалий час, чіткого та єдиного його ви-
значення немає. Слово «імідж» походить від слова image, що в перекладі з французь-
кої мови означає образ. Тлумачний словник Вебстера дає таке визначення: імідж – 
штучна імітація, наслідування або репрезентація зовнішньої форми, манери якогось 
об’єкта або особи2. 

Власне, можемо зазначити, що формування іміджу – це процес, спрямований 
на те, щоб подати суспільству певний образ чого- або кого-небудь з певною оцінкою 
цього образу у вигляді усвідомленої/неусвідомленої думки про цей образ. І все це 
для того, щоб психологічно привернути увагу аудиторії до якогось об’єкта3.

1 Гаврилюк, А., (2019), «Про ціннісні засади маркетингового конструкту «образ-імідж-бренд-ре-
путація території» як пріоритету державної політики в сфері туризму в Україні», Державне 
управління. Інвестиції: практика та досвід, № 1, с. 76–83.

2 Webster’s New Complete Thesaurus (1995), USA, p. 690. 
3 Панасюк, А., (2008), «Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники», 2-е 

изд., стер. М., Изд-во Омега-Л, С. 35–38.
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Зрозуміло, що імідж є результатом деяких дій, зміст яких визначають певні 
фактори, з-поміж яких культурні особливості, соціально-економічні процеси, гео-
політичне становище країни, традиції тощо. Учені пропонують систему, яка скла-
дається із комплексу взаємодіючих між собою факторів, називати образом країни. 
Одним із найвідоміших визначень образу (іміджу) країни є визначення Е. Галумова, 
згідно з яким це «комплекс об’єктивних, взаємопов’язаних між собою характерис-
тик державної системи (економічних, географічних, національних, культурних, де-
мографічних та ін.), що сформувалися в процесі еволюційного розвитку державності 
як складної багатофакторної підсистеми світового устрою, ефективність взаємодії 
ланок якої визначають тенденції соціально-економічних, суспільно-політичних, на-
ціонально-конфесійних та інших процесів в країні»4. Іншими словами, образ кра-
їни – це своєрідна база, за допомогою якої визначається те, якої репутації набула 
країна у свідомості світової спільноти. 

Імідж держави як образ, що створюється цілеспрямовано, стосується і спіль-
ноти всередині країни, і світової спільноти. Щоб утвердитися на міжнародній арені, 
країна має подбати передовсім про власний позитивний імідж.

Потрібно розуміти, що залежно від емоційних характеристик, до яких спону-
кує імідж, його можна розглядати як позитивний (викликає позитивні емоції: шану, 
любов, повагу) і як негативний (пов’язаний із формуванням негативних емоцій: во-
рожості, ненависті, зневаги)5.

Загалом, від сформованого позитивного іміджу регіону залежать чимало: успіш-
ність та конкурентоспроможність регіону при розподілі різноманітних ресурсів, за-
лучення інвесторів, розвиток господарського комплексу, інфраструктури, цілісність 
та неконфліктність регіону, розвиток соціальної комунікації у регіоні та за його ме-
жами6. Невдало сконструйований імідж, або такий, що ми мовільно виник, здатний 
стати основою найсильніших інформаційних збоїв у комунікаційних процесах між 
на селенням регіону та зовнішніми спільнотами, руйнування характеристик уявного 
спільноти та, у підсумку, атомізації суспільства, руйнування або дестабілізації його 
інституціональної структури, розмивання і руйнування со ціальної ідентичності не 
тільки територіальної, а й соціаль ної ідентичності загалом7.

Імідж України є не лише її стратегічним надбанням, але й важливим показ-
ником оцінки для світової спільноти, він також визначає рівень співпраці з іншими 
державами на міжнародній арені. Важливу роль у конструюванні іміджу країни ві-
діграють закордонні медіаресурси, які, публікуючи інформацію про нашу державу, 
фактично формують її образ. Особливо актуальними, на нашу думку, є проблем-
но-тематичні домінанти (політика/економіка, культура, спорт, наука, соціум/сус-
пільство) у французьких ЗМІ, а саме – в «Le Figaro».

4 Николаева, Ю., (2009), «Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен», 
Культурологiя, с. 367–369.

5 Акайомова, А., (2011), «Комунікативні властивості іміджу та його класифікація», Віче, № 22, 
URL: http://veche.kiev.ua/journal/2798/ (дата перегляду 16 жовтня 2019).

6 Васильконова, Е., (2014), «Розвиток теорії іміджу територій як активного інструменту регіональ-
ного менеджменту», Бізнесінформ, № 12, с.463–468.

7 Еремеев, С., (2009), «Формирование имиджа региона как инструмента управления его развити-
ем», Автореферат кандидатской диссертации (экономика и управление народным хозяйством 
(рег. экономика; маркетинг), Москва, 24 с.

http://veche.kiev.ua/journal/2798/
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Однією з публікацій на політичну тематику, розміщених на сайті видання із 
тегом «Україна», є кореспонденція про обмін полоненими між Росією та Україною8. 
І хоча українських полонених 35, на першому фото одразу бачимо Олега Сенцова, 
людину, яку знає увесь світ, яка не скорилася Кремлю. У цьому матеріалі автор ак-
центує на постатях тих, кого звільнили, дає коротку характеристику найвідомішим 
із них. Про українського президента і його роль у цьому звільненні у матеріалі не 
згадують, йдеться лише про полонених. Можна прочитати також закиди стосовно 
того, що українська влада не мала б віддавати Росії головного підозрюваного у спра-
ві збиття Боїнгу МН 17: «Les Pays-Basontexhorté envain l’Ukraine à nepas échanger ceté 
moin vers la Russie» («Нідерланди закликали Україну не обмінювати цього свідка на 
Росію»)9. Кореспонденція містить чимало зображень та скрінів сторінок із соціаль-
них мереж, на них – звільнені українці та один російський журналіст. На кількох 
фото – Олег Сенцов. Їх було розміщено у Тwitter на сторінці Stephan Siohan, пока-
зано, як Сенцов виходить із літака, його зустрічає велика кількість людей. Маємо 
напис «Oleg#Sentsovisfreeandhascomebackto#Ukraine» (Олег Сенцов вільний і повер-
нувся до України). У цьому тексті і фото, і вербальна частина утворюють цілісний 
матеріал. Звісно, ця ілюстрація вплинула на рейтинговість публікації, багатьох чи-
тачів цікавив факт повернення саме Олега Сенцова. 

Негативне враження справляє наступний матеріал під заголовком «Україна: 
Брюссель допомагає Зеленському»10. У тексті заакцентовано на недосвідченості 
В. Зеленського, зокрема на тому, що він комік і не знає всіх політиків: «Aidons le 
soldat Zelensky! Tel est le mot d’ordre qui se dessine dans l’Union européenne un mois 
après l’élection du nouveau chef d’État ukrainien, un ancien comédien ignorant tout de la 
politique et sommé d’enfiler en quelques jours des habits de président» («Допоможемо 
рядовому Зеленському! Це гасло, яке з’являється в Європейському Союзі через мі-
сяць після обрання нового українського глави держави, колишнього коміка, невіг-
ласа у політиці, що за кілька днів одягнувся у президента»11. Його беруть на кпини, 
аналізуючи ролики, у яких він тренується у тренажерному залі, прогнозують йому 
складну дорогу, оскільки він стає президентом країни, яка перебуває у стані війни. 
Публікацію ілюструє фото, яке у негативному світлі показує українського президен-
та, коли він, зігнувшись, подає руку одному з представників Брюсселя. Складається 
враження, що В. Зеленський визнає вищість Євросоюзу, ніби щось просить у них, 
видається дуже невпевненим. Подію зафіксовано у такий момент, аби показати укра-
їнського президента у невигідному, принизливому становищі, що негативно впливає 
на сприйняття образу України та її лідерів на міжнародній арені. 

Наступна публікація має назву «Україна: початок президентства Зеленсько-
го»12. У ній ідеться про те, що В. Зеленський має невдовзі представити свою коман-

8 Qui sont les prisonniers echanges par Kiev et Moscou?, (2019), Le Figaro, URL: https://www.lefigaro.
fr/international/qui-sont-les-prisonniers-echanges-par-kiev-et-moscou-20190907 (дата перегляду 
28 жовтня 2019)

9 Там само.
10 Vigne, N., (2019), «Ukraine: Bruxelles au secours de Zelensky», Le Figaro, URL: https://www.lefigaro.

fr/international/ukraine-bruxelles-au-secours-de-zelensky-20190531 (дата перегляду 26 жовтня 2019)
11 Там само.
12 Siohan, S., (2019), «Ukraine: debut de la presidence Zelensky», Le Figaro, URL: https://www.lefigaro.

fr/international/ukraine-debut-de-la-presidence-zelensky-20190519 (дата перегляду 26 жовтня 2019)

file:///E:/Share/MEGAsync/MyWork/Visnyky%20LNU/%d0%92%d1%96%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba-48/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b8-48/ 
file:///E:/Share/MEGAsync/MyWork/Visnyky%20LNU/%d0%92%d1%96%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba-48/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b8-48/ 
https://www.lefigaro.fr/international/qui-sont-les-prisonniers-echanges-par-kiev-et-moscou-20190907
https://www.lefigaro.fr/international/qui-sont-les-prisonniers-echanges-par-kiev-et-moscou-20190907
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ду. Про нового президента говорять, називаючи його «невідомим політичним об’єк-
том», який «не має сили в парламенті», «його партія «Слуга народу» є лише назвою 
відомого серіалу», набір голосів у 73% став можливим лише через саму невизна-
ченість кандидата. До того ж чимало таких коментарів ми чуємо від українських 
експертів, на яких покликуються у французькому виданні. Складається враження, 
що самі українці створюють собі негативний імідж, який поширюється за межами 
нашої держави. І журналісти, і експерти мають чітко стежити за своїми комента-
рями, думками, які активно поширюються у ЗМІ, адже саме з них іноземні медіа 
беруть для себе інформацію про нас. Цю публікацію супроводжує фото, на якому 
В. Зеленський, схрестивши на грудях руки і зігнувшись, спідлоба дивиться кудись. 
Вимальовується образ людини невпевненої, яка чогось боїться і вагається. У цьому 
випадку ми не можемо говорити про єдність зображення та змісту, оскільки матеріал 
породжує суперечливі думки: вирішується, хто приходить до влади, визначаються 
партії, які будуть представлені в парламенті, йдеться про П. Порошенка, який втра-
чає голоси, акцентується увага на тому, хто ж переможе: прозахідні реформатори з 
гарною репутацією чи люди олігарха Коломойського, навіть про те, що «Україна – це 
держава, де абсолютно все можливо», тобто така собі невизначеність, хаос. Вважа-
ємо, що це зображення негативно впливає на формування образу України в очах 
світової спільноти. 

Публікацій на тему культури дуже мало. Можна назвати матеріал, розміщений 
у «Le Figaro» в розділі «Подорожі», у якому йдеться про красу Києва, його культур-
но-історичні надбання13. Автор матеріалу захоплюється величчю і красою столиці 
України, говорить про її незалежність, про поступове, повільне відродження демо-
кратії: «Honoré de Balzac la sur nommait la «Rome du Nord», et bien des voyageurs la 
dé peindraient aujourd’hui comme une «Berlin à la mode slave»: des trésors d’architecture 
miraculeusement épargnés parles drames de l’Histoire, et une capitale où prend place de-
puis l’indépendance de 1991 une agitation démocratique cahoteuse propreaux sociétés qui, 
lentement, seréapproprient liberté, pluralisme et suffrage universel» («Оноре де Бальзак 
назвав його «Північним Римом», і чимало мандрівників сьогодні описують його як 
«Берлін по-слов’янськи»: архітектурні скарби, дивом врятовані історичними драма-
ми, і столиця, де з часів незалежності 1991 року почалася бурхлива демократична 
агітація, властива суспільству, яке повільно відновлює свободу, плюралізм і загальне 
виборче право»14. Акцент зроблено на майдані Незалежності, оскільки саме це місце 
було осередком революційних звершень, що сприяло усуненню В. Януковича з його 
посту. Про ці події, підкреслює автор, нагадують фото загиблих під час обстрілів. 
Описано красу Софійського собору, який ЮНЕСКО вписала до всесвітніх надбань, 
Андріївський спуск із його картинами й вишивками. Рено Тоф’є, автор публікації, 
захоплено і цікаво розповідає про нашу столицю, що, звісно, позитивно впливає на 
сприйняття нашої держави поза її межами, та привертає увагу туристів до України. 

Спортивна тематика доволі широко представлена на сайті видання «Le Figaro», і 
Україна часто фігурує у цьому контексті. Однією з перших публікацій, присвячених 
спорту, із тегом «Україна», став матеріал під заголовком «Великий успіх України у 

13 Toffier, R., (2019), «Echappee belle a Kiev, capital de l’Ukraine», Le Figaro, URL: https://www.lefigaro.
fr/voyages/echappee-belle-a-kiev-capitale-de-l-ukraine-20190806 (дата перегляду 20 жовтня 2019)

14 Там само.

https://www.lefigaro.fr/voyages/echappee-belle-a-kiev-capitale-de-l-ukraine-20190806
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боротьбі з Литвою»15. Автор із захопленням розповідає, як українські футболісти 
закріпили першість України у групі В й стали четвертими з п’яти у гонці за квалі-
фікацію Євро-2020. Цей факт, звісно, позитивно впливає на образ України, показує 
її як країну, де живуть вольові та цілеспрямовані люди, здатні на високі спортивні 
досягнення.

Замітку супроводжує фото із соціальної мережі Twitter, сторінка Української 
асоціації з футболу, де зображені українські футболісти, які обіймаються та раді-
ють перемозі. На першому плані зображено рахунок та піктограми із прапорами. Ця 
ілюстрація з рахунком та символічним зображенням українського прапора формує 
позитивний імідж нашої держави – України-переможниці. 

5. Результати і перспективи подальших досліджень.
Як бачимо, у публікаціях «Le Figaro» використовують фотоілюстрації, що дис-

кредитують українських лідерів, зокрема В. Зеленського, послуговуються різними 
принизливими висловами. Найбільше матеріалів тут саме на політичну/економічну 
тематику. Щодо висвітлення питань культури, то публікацій на цю тему дуже мало, 
розвиток освіти/науки в Україні взагалі, складається враження, не цікавить францу-
зів. Усе це свідчить про те, що для французьких медіа актуальними є лише політичні 
перипетії, які стосуються України, і майже не цікавить науковий розвиток нашої 
держави, вони його абсолютно не висвітлюють.

6. Висновки.
Проаналізувавши публікації «Le Figaro», ми дійшли висновку, що у цьому ви-

данні є публікації з позитивними і негативними конотаціями. Україна в матеріалах 
«Le Figaro» постає позитивною в контексті спортивних досягнень та культурно-істо-
ричної привабливості, хоча особливо на цьому не наголошено, натомість політичні 
казуси, які трапляються в Україні, дуже активно поширюються і набувають розго-
лосу.
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The article presents a research on the formation of Ukraine’s image in the mediatexts 
of the leading French newspaper Le Figaro. The aim of the work is to study Ukraine’s image 
formed on the pages of French mass media, in particular the paper Le Figaro, by a systemic 
analysis of the journalistic data about Ukraine in their problem-thematic aspect as well as 
by theoretical comprehension of the effectiveness of their impact on French readers, whose 
imagination produces a particular image formed by the French newspaper. The article reveals 
the etymology of the key notions like image, defines the main factors that determine the 
formation of a country’s image and analyses the French media Le Figaro. The image of Ukraine 
in its present stage of development is outlined and the articles about Ukraine concerning the 
main aspects such as sports, economics, politics, culture etc are studied. It is established that 
the analysed newspaper has articles with both positive and negative connotations, so Ukraine is 
represented as independent and self-reliant on the one hand and as vulnerable, dangerous on the 
other. The prevalence of articles about politics and economics is accentuated.

The methods of research are based on evaluation of the journalistic data about Ukraine 
published on the pages of Le Figaro newspaper. The methods used in the article include the 
analytical method (all the components of the part of French mediatexts have been analysed 
and the trends of Ukraine’s image formation have been defined), synthetic (the constituents 
of French mediatexts have been combined into an integral system, their interconnection has 
been studied), structural-typological (mediapublications have been systemised and classified by 
grouping the objects of the study by the problem-thematic parameter).
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Уперше предметом дослідження стала одна з провідних газет західної української 
діаспори – лондонська «Українська Думка». Заснована 1947 року, припинила своє існу-
вання 2017 року. Повної підшивки цієї газети немає в жодній книгозбірні України, вона 
досі не оцифрована, редакція не мала сайту. З огляду на це автор проводив дослідження 
цієї газети в бібліотеці-архіві Союзу Українців у Великої Британії (СУБ) у Лондоні. 

Об’єктом обсервації стали також пов’язані з діяльністю цієї редакції архівні доку-
менти та матеріали Української Видавничої Спілки в Лондоні та Британcької Національ-
ної Бібліотеки (British Library).

З’ясовано особливості становлення часопису та специфіку редакційної політики. 
Аналіз підшивки дав змогу уточнити дату заснування часопису, яка в деяких інтернет-
них матеріалах подається неточно. Попередник «Української Думки» бюлетень «Наш 
Клич», який пізніше перебрав до своїх рук СУБ і зробив своїм органом, з’явився у світ 
18 листопада 1945 року. «Українська Думка» – 9 лютого 1947 року. Саме цією датою 
позначалося перше число нової газети. Тому зараховувати «Українській Думці» час її 
постання від 1945 року недоцільно. 

Корекція редакційної політики часопису була частою, як і зміна головних редакто-
рів. Це пояснюється суперечностями між метою редакції стати трибуною всього укра-
їнського елементу та спробами засновника дотримуватися статутних вимог організації.

Ключові слова: газета «Українська Думка», газета «Наш Клич», українська діаспо-
ра, Союз Українців у Великій Британії, редакційна політика.

Постановка проблеми
Українське журналістикознавство у великому боргу перед творцями «періо-

дичних літописців сучасності». За майже три десятиліття української незалежності 
історія національної журналістики так і не написана. І це за умов, що журналісти-
ка викладається в понад півсотні українських університетів, де створені відповідні 
кафедри. За взірець тут є хіба що дослідницький центр періодики Львівської націо-
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нальної бібліотеки ім. В. Стефаника з його безцінними випусками «Української жур-
налістики в іменах», що стали основою створення кількатомового словника-довід-
ника, та низкою монографій. 

Особливо знехтуваною є історія преси української діаспори. Проблема усклад-
нюється тим, що переважна більшість цих періодичних видань не була оцифрова-
ною. За умов зменшення матеріальних спроможностей наших земляків за океаном 
ця важлива робота навряд чи в ближчій перспективі буде зроблена.

Прикладів тут можна навести багато. От хоча б оцих два. 
На очах гине значна частина національного духовного спадку. Йдеться переду-

сім про безцінну колекцію рукописів, стародруків і підшивок давньої періодики у 
французькому Сарселі – потужному осередкові українського духу, де в непевні піс-
лявоєнні роки Володимир Кубійович зібрав десяток відчайдухів з української інте-
лектуальної еліти та створив знамениту десятитомну «Енциклопедію українознав-
ства». Упродовж тривалого часу Українська держава так і не прийняла прийнятного 
рішення щодо долі цієї безцінної колекції і цього сакрального для української історії 
будинку.

Із зміною статусу Українського вільного університету у Мюнхені та припинен-
ням його фінансування центральним німецьким урядом з новою гостротою постає 
питання про долю колекції періодики та рукописних матеріалів у цьому осередко-
ві. Після смерті легендарного українського видавця багатолітнього одинокого і по-
тужного українського видавництва у Мюнхені «Дніпрова Хвиля» Олекси Вінтоняка 
його архівна колекція чомусь не потрапила в УВУ, а роззосередилася здебільшого в 
приватних руках. 

Приклад забуття можна навести і з долею провідної газети західної української 
діаспори – «Української Думки». У листопаді 2016 року у Лондоні відбулася Між-
народна конференція з нагоди 70-річчя Союзу Українців у Великобританії (СУБ). 
Упродовж усіх цих років СУБ був засновником і видавцем цієї газети. Та вона пе-
рестала виходити в світ трохи менше ніж через рік після цієї конференції – у липні 
2017 року. Також не оцифрована і не мала сайту. На сьогодні її історія недосліджена. 
В Інтернеті можна знайти куцу й до того ж неточну інформацію навіть про час її 
заснування. 

Джерельна база
Повної підшивки ні «Української Думки», ні її попередниць – «Нашого Кличу» 

та «Українського Кличу» в жодній книгозбірні України немає. 
Стовідсткові комплекти річників «Української Думки» в належному стані збе-

рігаються нині в Лондоні – у Бібліотеці-архіві ім. Тараса Шевченка Союзу Українців 
у Великій Британії. Саме із цими комплектами працював автор під час наукового 
стажування у Великій Британії. Принагідно були опрацьовані архівні матеріали 
Української Видавничої Спілки в Лондоні, Архіву Українського пресового бюро, 
власником якого є нині Польський Інститут Лондона, а також фонди Британської 
Національної Бібліотеки (British Library). 

Завдання статті
Завданнями цієї наукової розвідки є: 

• зібрати зі шпальт часопису та редакційного архіву, систематизувати та увести 
до наукового обігу різноманітний фактологічний матеріал у конкретиці переду-
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мов постання, ствердження та розвою головної газети післявоєнної української 
еміграції у Великій Британії «Українська Думка»;

• проаналізувати редакційну політику часопису в реалізації спроб самоідентифі-
кації українців-емігрантів та виживання в чужомовному оточенні. 
Виклад основного матеріалу
Спеціальні дослідження історії цієї газети досі не проводилися. Маємо при-

нагідні згадки про неї. Деякі з них потребують уточнення. Два приклади. В Інтер-
нет-Енциклопедії «Українці у Сполученому Королівстві», яка створюється силами 
лондонських українців, називається неправильна дата заснування цієї газети – 1945 
замість 1947 рік (Кравець, б. р.). 

Ця ж помилка повторюється і у Вікіпедії («Українська Думка», 2018).
Куці принагідні, до того ж суперечливі, замітки про цей поважний друкований 

орган із 70-літньою історією, актуалізують першопрочитання підшивки цієї газети в 
контексті першої спроби написання її історії. 

Вибір між поміркованим і радикальним напрямками
Згальновідомим є факт, що українська еміграція на британських островах є 

одна з наймолодших міграційних формацій у Західній Європі. Її основу склали де-
сятки тисяч здебільше молодих українців, які вимушено залишили Батьківщину в 
час і після завершення Другої світової війни. 

Організована поява їх на теренах Великої Британії проглядається за трьома го-
ловними потоками:

1. Вояки українського походження з канадських та польських військових фор-
мувань, які воювали проти фашистської Німеччини в складі країн антигітлерівської 
коаліції.

2. Колишні вояки дивізії СС «Галичина», перейменованої 3 жовтня 1944 року на 
Першу дивізію Української Національної Армії (УНА), яких рішенням британського 
уряду було прийнято на постійне мешкання з таборів військовополонених «Ріміні» 
та «Белярія». 

3. Українські скитальники з так званих таборів Ді-Пі, що десятками тисяч роз-
міщувалися в американській і англійській зонах звільнення країн Західної Європи 
від фашистського режиму.

В усіх трьох потоках емігрантів домінував політичний вибір: це були націо-
нально свідомі молоді українці, переважно чоловіки, які прямо чи опосередковано 
чинили опір насаджуваним Москвою тоталітарним методам організації суспільного 
життя на українських теренах. Вони вірили, що на еміграції їм не доведеться довго 
затриматися, що час розв’язання задавненого українського питання з допомогою сві-
тової спільноти не забариться. 

Звідси стають зрозумілими перипетії, пов’язані із двома підходами представни-
ків організованої української громади, що формувалася на теренах Великої Британії, 
до розв’язання цього найголовнішого питання. 

Прихильники першого підходу продовжували розбудовувати на місцях так зва-
ні клітини своєї громадської організації – СУБ (Союз українців у Великій Британії). 
Поступово вони перебрали під свій контроль редакцію газети «Український Клич».

Як це сталося? 
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Перше число цієї газети побачило світ 18 листопада 1945. Це був друкований на 
різографі бюлетень. У своєрідній передовій «До наших читачів» наголошувалося, 
що видання призначене для всіх українців у країні нового поселення і що воно має 
стати спільною трибуною для висловлювання різних думок. 

На початку засновники «Українського Кличу» (а це були активісти Союзу Укра-
їнських вояків у Польських Збройних Силах) прагнули не примикати ні до якого 
партійництва і не виражати думку лише вузької частини суспільної думки. Це про-
стежувалося упродовж усього періоду існування цього друкованого первістка укра-
їнців на британських островах. Газета проіснувала трохи більше року до 12 січня 
1947 року. За цей час вийшло 12 чисел. 

9 лютого 1947 року до всіх передплатників «Нашого Кличу» прийшла газета з 
новою назвою – «Українська Думка». Про мотивацію зміни назви оновлена редакція 
пояснила у другому числі так: «Управа СУБ змінила попередню назву «Наш Клич» 
на «Українська Думка». СУБ керувався в цьому тим, що орган СУБ, як одинокий під 
цю пору український часопис на цих землях, повинен мати прикметник «україн-
ський» («Від редакції», 1947).

Таким чином, новопостала організація СУБ перебрала керівництво «Нашого 
Кличу» ще на етапі його статусу інформаційного бюлетеня. Змінивши назву газети, 
засновник «обнулив» і нумерацію нового видання. Звідси випливає, що починати 
літочислення «Української Дуки» від часу заснування газети «Український Клич» 
(18 листопада 1945 року) не коректно. СУБ первинно не засновував цієї газети, а лиш 
із часом набув її. 

Прихильники другого підходу формування засад громадської діяльності орга-
нізованого українства в країні нового поселення були перейняті гострою потребою 
пропагування ідей українського національно-визвольного руху та українського орга-
нізованого націоналізму. У них була сильніша надія швидкого повернення в небіль-
шовицьку Україну. Саме ця група засновує в серпні 1947 року газету «Український 
Клич», а згодом і власне видавництво під назвою «Українська Видавнича Спілка». 

Спроби виражати думки всіх
Набувши в дещо недемократичний спосіб газету із сталим колом читачів та 

репутацією цікавого періодичного видання, управа СУБ усе ж робить активні кро-
ки щодо позиціонування «Української Думки» як трибуни для всього українського 
загалу. 

Це стає зрозумілим на третьому місяці її випуску. Після придбання власної 
друкарні з’явився шанс перетворити скромний за формою та змістом бюлетень СУБ, 
що виходив двічі на місяць, на часопис усіх українців у Великій Британії. Для цього 
потрібно було виконати два нагальні питання: забезпечити випуск щотижнево, а не 
двічі на місяць, як було доти, й урізноманітнити проблематику публікацій. 

На думку редакції, газета має стати: трибуною для всіх читачів; задовольняти 
потреби та вимоги кожного; посередником виміни думок загалу. Так сформувалося 
звернення до читачів, у якому виголошувалася програма-мінімум: «Ми ще раз за-
кликаємо всіх українців, хто тільки спосібний висловити свою думку на папері – до 
співпраці. Що хоче отримати від читачів редакція? Дописи про життя українців, го-
ловно на островах; статті та власні твори читачів (дискусійні, спогади, оповідання й 
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поезії). Справи, які цікавлять поодинокі особи, можуть бути цікавими для багатьох 
читачів» («Від видавництва», 1947).

Намір зробити випуск газети щотижневим вдалося втілити наприкінці вересня 
того ж року. З цієї нагоди редакція вміщує чергове звернення до читачів, у якому 
окреслені деякі уточнення щодо своєї редакційної політики.

Значення переходу на тижневик, наголошується в цьому зверненні, не в зов-
нішньому оформленні, а в національно-громадській місії. Суть цієї місії – це емігра-
ційне послання українського друкованого слова на чужині, яке має будити «живих 
і мертвих, і ненароджених» ізгоїв українського чорнозему, що під чужими зорями 
кращої шукають долі. Це послання животворної національної державницької ідеї, 
яка в своїх початках передається в друк чи живому слові, а здійснюється в чині. 
Отож, і служіння ідеї нашого, розпорошеного хуртовиною війни, збірного націо-
нального життя, служіння усім починам, почерез які ця ідея здійснюється – оце й 
основне завдання вільної української преси стає водночас і нашим корінним завдан-
ням» («Наш тижневик», 1947). 

Із цього звернення чітко проглядаються два головні напрямки діяльності ред-
колегії: 

1. Прагнення стати трибуною тих загальноукраїнських справ, за вирішення 
яких змагається вся українська діаспора. («Стоячи осторонь усякого партійництва 
і політичної загумінковости, ми хочемо стати виразником тих основних ідей, які 
єдино спільні кожній свідомій українській людині»).

2. Цільність цих проблем пов’язувати з широким руслом загальносвітових течій 
загальноєвропейських цінностей і християнських чеснот. 

Ще одну спробу виражати думки всієї спільноти реакція газети робить на по-
чатку жовтня, закликаючи загал примножувати ряди передплатників та активніше 
присилати замітки з місць. «Ріст часопису в глибину й ширину тепер узалежнені 
від підтримки суспільства. Поможете масі собі зробити відраднішим етап вашого 
перебування на чужині, бо отримаєте в руки розраду в виді друкованого слова», – 
йдеться в черговому зверненні до читачів («До наших читачів», 1947). 

Частота схожих звернень до читачів, методична повторюваність закликів гур-
туватися довкола газети вказує на те, що початковий етап становлення газети був 
непростим. Особливо він ускладнився з появою в серпні 1947 року першого числа 
нової газети «Український Клич». 

Виглядає так, що перша реакція на цю подію управи СУБу, як єдиної на той час 
громадської організації українців у цій країні, не була адекватною. Замість спокійно 
сприйняти факт появи нової газети земляків та зосередитися на вдосконаленні змі-
сту своєї, управа цієї організації активно пішла в наступ на конкурентів. До того ж, 
у хід пішли прийоми, які не були властивими демократичному суспільству, в якому 
опинилися емігранти з України.

Ось переконливі цитати, які підтверджують цю думку. Більше того, засвічу-
ють неприховану нетерпимість до іншого підходу в розв’язанні нагальних питань 
громадського життя, огульність критики, бажання надати суперечці публічного ха-
рактеру: 

«Ми тут бідні і матеріальні засоби наших людей замалі, щоб дозволити удер-
жування двох часописів. Тим часом знайшовся «гурток українців у Лондоні», як про 
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себе пишуть видавці «Українського Кличу», який узнав, що нині настала пора тво-
рити новий часопис і закликав усіх «гуртуватися довкола «Українського Кличу»…

«Хто є цей гурт українців – невідомо… Чому треба гуртуватися довкола цього 
часопису – теж невідомо, бо гуртуються люди в організаціях».

«Своїм змістом УК не дав нічого нового, про що вже наш часопис раніше пи-
сав»...

«Отаманія була і є прокляттям українського суспільного життя. Виявом цієї 
отаманії і є поява «Українського Кличу». Й тому ми не можемо привітати появу цієї 
газети в українській мові на наших теренах, як це нормально належало зробити» 
(«Нездорові прояви», 1947).

Правильно вказавши на одну із задавнених хвороб українського суспільного 
руху – отаманію, – автори цього невиправдано гострого матеріалу самі уподібни-
лися до тих отаманів, які вважали, що тільки їхні думки та дії є цілковито правиль-
ними, інших не може бути. Натомість, які відомо, здорова конкуренція – завжди 
творить сприятливий грунт для результативнішої праці. 

Після того, як вляглися пристрасті, викликані появою нової газети, керівниц-
тво СУБу робить чергову спробу реорганізації свого друкованого органу. 

Спонукане це було двома причинами.
Перша: організованим переїздом до Англії третьої, значної за кількістю, групи 

українців з італійського табору Ріміні. Важливо було оперативно залучити цю групу 
до громадських справ СУБу. 

Друга: нагальною потребою тісної координації дій двох громадських органі-
зацій: Центрального Українського Допомогового Бюро в Лондоні (ЦУДБ) і Союзу 
Українців у Великій Британії (СУБ). Таким чином, газету «Українська Думка» вирі-
шено було зробити органом цих двох організацій. 

У зверненні до читачів стосовно цього повідомлялося таке: «Віримо, що почин 
видавати один український тижневик силами двох організацій наші читачі сприй-
муть». («До наших читачів», 1947, 15 вересня). Тоді ж ці дві організації стали співза-
сновниками видавництва під назвою «Українське видавництво і книгарня».

Процес увиразнення чіткої позиції «Української Дуки», таким чином, все ще 
тривав. На початку 1949 року в газеті публікується ще одне звернення до читачів під 
заголовком «Хочемо мати часопис більший, дешевший і частіше». У ній ідеться про 
те, що, попри неспростовні заслуги, газета поки не сповнила основних своїх завдань. 
Читачі вимагали більшого обсягу, частішого виходу в світ, дешевшої ціни передпла-
ти. Але досягнути цього можна було лише помітним збільшенням накладу. 

Востаннє корекцію редакційної політики на початковому етапі становлення 
було зроблено у травні 1949 року. На ту пору громадське життя українців пережива-
ло конфлікти, одна за одною виникали кризи в міжгрупових стосунках. І за цих умов 
потрібно було чіткіше окреслити завдання часопису. Цим викликана поява 7 травня 
редакційної статті «Слово до наших читачів: Кілька завваг про позиції і завдання 
«Української Думки». Ось витяг з неї: 

«В українському громадському житті у Великій Британії склалася ситуація, що 
вважаємо потрібним виразніше окреслити завдання часопису.

Для чого це потрібно? Читачі мають знати, на яких позиціях стоїмо і які ма-
ємо завдання. Наша попередньо озвучена позиція, що ми – понадпартійний орган 
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української загальнонаціональної думки, не змінюється, але потребує уточнення» 
(«Кілька завваг про позиції і завдання», 1949). 

Звернення закінчувалося палким закликом до читачів разом подолати кризу у 
міжособистісних та міжгрупових стосунках, показати чужинцям уміння й бажання 
українців жити за демократичними принципами. 

Криза економіки вдаряє по газетній справі 
Період стабільного розвитку газетної справи лондонських українців тривав 

недовго. Нові випробування, цього разу економічного характеру, загострилися від 
початку 50-х років. 

На той час уряд Великобританії, бажаючи дати раду галопуючій інфляції (ціни 
почали зростати, життя здорожувалося), прийняв рішення підняти зарплату в усіх 
галузях виробництва товарів. Відповідно, отримали таке підвищення і друкарі, ви-
робники паперу, поштові службовці. Як наслідок – помітно збільшилася ціна паперу, 
поштових послуг. 

Це, своєю чергою, призводило до неминучого підвищення собівартості випуску 
газети. Відповідно, мала би зрости передплата на «Українську Думку». 

На такий крок редакція не відважувалася. Адже тенденція до спаду накладу 
ставала очевидною. За результатами передплати на 1951 рік, наклад газети зменшу-
вався на 170 примірників. Це значить, наголошувалося в зверненні до читачів, що 
«газета занепадає» («Шановні читачі і передплатники», 1951).

На те, окрім економічних, були дві причини внутрішнього характеру. 
Перша – об’єктивна: з кінця 40-х років, зважаючи на економічну кризу, значна 

частина українських емігрантів, у пошуках кращої долі, відпливає за океан – в Аме-
рику та Австралію. Процес той був незворотнім.

Друга причина – суб’єктивна: значний відсоток українців все ще не був привче-
ний читати газету. Отож, резерв збільшення кількості передплатників, а, отже, змен-
шення собівартості видання й уникнення підвищення суми переплати, виглядав чи 
не єдиним, який варто було максимально використати. 

Цим пояснюється мало не благальний характер першошпальтового заклику: 
«Одинока на терені Великої Британії газета мусить бути втримана і поліпшена». Ре-
дакція твердо пообіцяла постійним передплатникам за невелику доплату та безплат-
но дарувати з наступного року свої нові книжкові видання (для цього й створено 
було своє видавництво). Йшлося також про намір поліпшити якість публікацій та 
розширити їхню тематику.

Окрім закликів, редакція, чи не вперше, впритул взялася у цім питанні за спра-
ви конкретні. Так поступово визрівала акція «За 500 нових передплатників». Почи-
нали з друкування передплатних бланків.

Типову форму бланків було опубліковано прямо на сторінці газети від 5 черв-
ня 1952 року. Таке незвичне для читачів починання супроводилося роз’ясненням: 
«Ціну газети підвищувати не бажаємо, бо це буде тягарем для читачів. Залишаєть-
ся лише одна дорога – збільшення числа передплатників (надходження з передплат 
покриє нам видатки на папір, друк та поштові оплати). Тому звертаємося до наших 
передплатників, прихильників, читачів, усіх, кому добро нашої газети лежить на 
серці з гарячим проханням допомогти газеті, приєднуючи принайменше по одному 
передплатникові… Не можемо допустити, щоб одинокий український тижневик тут, 
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на терені Великої Британії, перестав виходити. Віримо, що загал допоможе» («До 
наших передплатників, читачів», 1952).

На підтримку такого починання до редакції надійшло кілька прихильних ли-
стів. Один із них надрукований у числі від 7 серпня 1952 р і мав назву «Дві категорії 
читачів газет» автора А. Андрука. Ось його зміст: 

«Дозвольте «вдарити» по сумлінні тих людей, які, будучи українцями, цікав-
ляться громадським і політичним життям нашої еміграції й люблять читати україн-
ську пресу, але однак, жалують грошей для передплати.

Маю на увазі дві категорії людей:
1. Ті, що мешкають зі своїми друзями в бараках чи спільних домах і користу-

ються примірником, який хтось один передплатив.
2. Ті, які користуються часописами, які знаходяться в світлицях чи бібліотеках, 

і живуть у містах» (Андрук, 1952).
На початок березня 1953 року редакція підбила перші підсумки акції «За 500 

нових передплатників» й опублікувала список активістів, хто, використовуючи 
опуб ліковані чисті бланки, залучив більше нових читачів. Список чималий. Варто 
навести з нього, для історії, перші кілька рядків: Гаргай-Гойда з Брадфорду – 20, 
І. Мисик з Едінбургу – 10, П. Дяків з Вулвергамптон – 10, І. Гундер з Болтону – 10, 
Й. Гузан з Актону – 5. Далі – чималий перелік тих, хто залучив від п’яти до двох 
нових передплатників («Акція «За 500 нових передплатників», 1953).

Акція тривала і в наступні місяці. Її результат дієвий: від неминучого банкрут-
ства газету таки вдалося врятувати. Найскладніші 1951-1953 роки внаслідок надзу-
силь наклад газети вдалося не лише втримати, а й дещо наростити: якщо 1951 року 
він становив 3400 примірників, то в 1953-му – 3686. Втім, досягнути рівня найви-
щого тиражного благополуччя – близько 5000 примірників (1948 рік) «Українська 
Думка» вже ніколи не могла. 

Читачі ініціюють зміни
Постійний пошук додаткових передплатників спонукав засновників у черго-

ве переглянути редакційну політику. До цього також спонукали листи читачів. Так 
з’явився на сторінках газети своєрідний дискусійний клуб під рубрикою «Якою має 
бути «Українська Думка». 

Дискусію започаткував Василь Томків, лист якого був опублікований у ново-
річному числі 1954 року. Поряд із слушною критикою в листі містилося немало про-
позицій (Томків, 1954).

З критики: 
• навіщо українцям у Британії читати повідомлення з радянської України, що там 

копають буряки?
• навіщо подавати застарілі міжнародні події, про які ми читаємо тижнем-двома 

раніше зі сторінок англомовних часописів?
З пропозицій:

• вміщувати більше літературних творів місцевих авторів; більше гумору з укра-
їнським перцем; доцільний куток розваг; 

• не вистачає ребусів, загадок, хрестівок (так – про кросворди. – М. Т.).
Щоб ще більше заохотити читачів, автор пропонував запровадити конкурси, 

переможцям яких слід вручати призи. 
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У сьогоднішнього читача цієї замітки неминуче виникає відчуття, що цей до-
писувач горів бажанням перетворити єдину на теренах Великої Британії загальноу-
країнську газету на суто розважальну зі змістовими акцентами, які властиві більше 
для так званої жовтої преси. 

Втім, були й інші думки читачів. Скажімо, І. Миро (число 3 за 1954 рік), опону-
ючи попередньому дописувачу, вважав за потрібне публікувати матеріали про си-
туацію в радянській Україні. Однак він був проти, щоб редакція надавала перевагу 
вісткам, які показують тамтешнє життя лише в чорних тонах. Мовляв, в Україні 
скоро не стане українців, бо вони перестають говорити українською мовою. Допису-
вач наводить свіжий приклад із англійської преси, де йшлося детально про поїздку 
в Україну колишнього міністра США, яка родом з Люксембурга, Перл Мести. Вона 
сказала: «Найбільшою образою для українців було моє запитання – чи ви росіяни? 
Люди реагували на це, мов їх ударили по обличчю. Вони рішуче заперечували мені: 
ми не руські, ми – українці!». (Миро, 1954). Для посилення своїх аргументів І. Миро 
висловлює таке переконання: «Отож, так воно там не є! Українське слово не вдалося 
знищити Валуєву, не вдається й тепер його наслідникам. Україна не піддається на-
сильству» (Миро, 1954).

З огляду на перебіг дискусії та низку посутніх пропозицій із рясної читацької 
пошти, редакція вирішила ще раз оприлюднити своє баченням призначення україн-
ської газети для вигнанців з рідної землі. Вийшов своєрідний декалог намірів укра-
їнських журналістів на чужині. У своїй практичній роботі редакція ставила завдан-
ня залучити до співпраці здібних молодих людей, маючи на увазі виховувати з них 
нові кадри української журналістики і літератури на чужині («До дискусії на тему 
«Якою має бути УД», 1954).

25 жовтня 1956 року вийшло в світ 500-те число «Української Думки».
Редакція газета вирішила привернути увагу української спільноти до цьо-

го своєрідного ювілею скромною передовою статтею. Між її рядками упізнається 
рука вправного журналіста, який свідомо уникає зайвої патетики, хвалькуватості, 
але пам’ятає про високу місію, яка випала на долю не такому вже й великому гурту 
творців цієї газети. Вдало обіграна тут глибинна назва газети, яка багато до чого 
зобов’язує. 

«Відзначаючи ювілей газети, треба віддати належне тим, хто «впали» на думку 
дати газеті таку гарну і одночасно таку зобов’язуючу назву. Можна бути чистокров-
ним українцем, але думати по-московськи, по-польськи, по-німецьки чи по-англій-
ськи… І, на жаль, багато з нас так і роблять. А коли зважити, що думка попереджує 
чини, то можна уявити, до якої небезпеки ми могли б дійти, якщо б у нас не було 
української думки. В різні періоди і різною мірою газета «Українська Думка» нама-
галася оправдати свою назву українським змістом. За останні 10 років УД сповня-
ла з честю своє завдання не лише як звичайний зв’язковий СУБу, а й пропагатором 
правдивої інформації і правдивих українських думок. УД завжди нестиме на своїх 
сторінках українську думку» («500 чисел «Української Думки», 1956).

Редактори та співробітники
Редакторський корпус «Української Думки» найменш вивчений. Прізвища тих, 

хто стояв біля керма газети, не завжди зазначалися на вихідних відомостях. Отож, 
дані про них найвірогідніше шукати в річних звітах та протоколах Управи СУБу, 
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оригінали яких зберігаються нині в Бібліотеці-архіві ім. Шевченка цієї організації 
в Лондоні. 

Аналіз цих звітів дає змогу зробити два однозначні висновки.
1. Оскільки редакція «Української Думки» підпорядковувалася централі СУБу, 

призначення і звільнення редакторів та членів редколегії відбувалися за ухвалою 
Управи на подання Голови. 

2. Упродовж перших десяти літ існування керівництво редакції (а це редактор і 
адміністратор) змінювалося… десять разів. 

Звісно, що така часта заміна головного керманича редакційного колективу не 
могла не позначатися на якості роботи і випуску газети. 

Короткі репліки чи примітки в протоколах засідання СУБу щодо діяльності 
редакцій на початках її становлення наводять на думку, що між Управою СУБу та 
редакторами часто не було однозгідності у питаннях незалежної редакційної полі-
тики та політичної лінії СУБу. Незважаючи на часте оприлюднення тези про те, що 
«Українська Думка» – орган для усіх українців (це особливо помітно в численних 
зверненнях редакції до читачів), на практиці ж не кожен редактор був вільним у 
всебічному творчому самовираженні колективу. Це й було причиною низки частих 
відсторонень.

За даними протоколів Управи СУБу, у липні 1947 року з посади редактора був 
звільнений перший редактор і «Нашого Кличу», і «Української Думки» П. Пігічин. 
На початку 1948 року – М. Семчишин. У травні 1952 – М. Мироненко.

Усього кілька місяців (від жовтня 1953 до літа 1954 років) керував редакцією 
відомий у діаспорі дослідник, журналіст і письменник О. Воропай (Степовий). Той 
факт, що свої спогади «З лондонського щоденника», щоденник утікача «В дорозі на 
Захід» та низку інших своїх творів Осип Воропай друкував не у видавництві СУБу, а 
в Українській Видавничій Спілці, свідчить про непрості його стосунки з президією 
організації-засновника, що й привело до звільнення. 

Цікавий запис щодо взаємостосунків між редакцією і Управою СУБу міститься 
в «Комунікаті управи УД», опублікованій невдовзі після призначення О. Воропая 
редактором. Тут сказано: «Справу редагування УД обговорювала скликана в жовтні 
конференція, в якій взяли участь, крім членів Президії та ради СУБ з терену Лондо-
ну, деякі представники організацій, запрошені гості (проф. Щербаківський) та рефе-
ренти централі. Намічені заходи для збагачення змісту УД. Особливо звернена увага 
на зміст деяких дописів, які готувалися до друку невибагливо, в яких були надто 
різка критика, нецензурні слова, лайка, що викликало небажану реакцію читачів 
(«Комунікат управи УД», 1953). 

Найдовше на посаді редактора перебував І. Крушельницький – вісім років. Про 
нього у Звіті СУБ за 1960 рік сказано таке: «Вложив у справу багато труду. Пішов з 
посади за власним бажанням при кінці жовтня 1960 р. Багато допоміг новому редак-
торові, який тимчасово заступив його місце («Звіт СУБ за 1960 рік», 1961). 

Повний список редакторів «Української Думки» за всю історію її існування ви-
глядає так:

• Петро Пігічин (від листопада 1945, «Наш Клич», до жовтня 1946) 
• Мирослав Семчишин (від серпня 1947 по березень 1949) 
• Михайло Демкович-Добрянський (від квітня по листопад 1949) 
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• Теодор Данилів (заодно секретар Ради СУБу) (від листопада 1949 по червень 
1950)

• Микита Мироненко (з липня 1950 по березень 1952)
• І. Крушельницький – з березня 1952 по жовтень 1953
• Олекса Воропай – з жовтня 1953 по серпень 1954 
• Іван Крушельницький – з червня 1954 по жовтень 1960
• Роман Борковський, від листопада 1960 по березень 1977 (співредактор М. Кли-

менко). 
• Святомир Фостун (від липня 1977 по липень 2004)
• Людмила Пекарська (від липня 2004 до грудня 2006)
• Володимир Олейко (від травня по липень 2007)
• Олекса Семенченко (від серпня 2007 по липень 2011)
• Людмила Пекарська (від липня 2011 по липень 2017)

Другою за вагомістю в редакції була посада адміністратора. До його обов’яз-
ків входила організація передплати, налагодження кореспондентської сітки та коль-
портажу. Ці обов’язки виконували: М. Волинський, М. Добрянський, А. Тимкевич, 
В. Гоцький, В. Мащак (1964-1969).

Цінні дані про так звану корсітку – мережу власних кореспондентів в інших 
країнах, яку прагне мати кожна редакція газети чи журналу, якщо дбає про свою 
репутацію поза межами своєї країни. Зазвичай зарубіжними представниками пері-
одичного органу ставали відомі громадські діячі й журналісти, які мешкали на міс-
цях і пересилали до Лондона свої публікації. До їхніх обов’язків входило залучення 
передплатників у країні свого постійного перебування. 

Перша мережа зарубіжних власкорів «Української Думки» була сформована в 
1956 році й охоплювала Францію, Швейцарію, Німеччину та Канаду («Звіт СУБ за 
1956 р.», 1957). Через два роки додалися свої власкори в Бельгії, Аргентині, Бразилії, 
Іспанії та СЗДА. Саме з цих країн періодично надсилалися для публікацій матеріали 
про життя українських емігрантів на чужині з особливим наголосом на діяльності 
організованих там українських громад.

Однак, за даними ж того Звіту, газеті так і не вдалося налагодити внутрішню 
корсітку, тобто на всіх теренах Великої Британії. Лише відділи СУБ надсилали ін-
формацію з місць. Обмеженість коштів та відсутність у редакції спеціальних корес-
пондентів не давали змоги посилати штатних працівників у відрядження. 

У 1969 році редакція мала 30 співробітників, в тому числі 20 – на терені Великої 
Британії, 10 – поза її межами. 

Про наклади, видатки і гонорари
Наклади
Величина накладу того чи того періодичного видання має вагу в кількох ви-

мірах. Передусім, це показник авторитетності, довіри читача. По-друге, це вагомий 
критерій впливу на громадську думку певної спільноти. Це також барометр фінансо-
вого стану редакції чи видавництва як підприємства.

З означених вище складників проблематики доступною для дослідника може 
бути інформація лише про наклади. У більшості видань вона міститься у службовій 
частині. Однак традиційно в пресі української діаспори такі дані відсутні. Що ж до 
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видатків (прибутків) та гонорарів, то та інформація є лише для службового користу-
вання і віднайти її можна лише в архівних теках редакцій.

Джерелом пошуку такої інформації стосовно газети «Українська Думка» по-
служили щорічні звіти про господарську діяльність її засновника – Союзу Українців 
у Великій Британії.

Зазвичай найкращим періодом для пресового і видавничого руху в української 
еміграції в європейських країнах після Другої світової війни є кінець 40-х – кінець 
60-х років минулого століття. Це доба найбільшої громадської активності третьої 
хвилі еміграції, яка здебільшого була політичною. Його й беремо за основу аналізу.

Найбільш вдалим роком тиражного благополуччя «Української Думки» був 
1948-й. Загальний наклад газети складав 4850 примірників. У наступні роки, через 
виїзд частини українців за океан, коло передплатників і покупців стало невпинно 
зменшуватися. Щороку, порівняно з попереднім, наклад скорочувався. Найбільший 
спад – понад 700 примірників – у 1949-му, найменший – близько 50-ти – в 1965 році. 
Саме в цьому році наклад сягнув найнижчої позначки за останні 20 літ і склав 2876 
примірників. В інші роки він стабілізувався в межах 3000-3600 примірників.

З огляду на існування розвинутої мережі закордонних представництв цікаво 
оглянути цифри відправки примірників цієї газети за роками. Починали в 1948 році 
із цифри 328. Найбільше передплатників поза межами Британії було в 1953 році – 
628. З наступного року почався невпинний спад: в 1954 – 534, 1956 – 451, 1957 – 277, 
1969 – 201. 

Від 1957 року в міжнародному ардесарі розсилу газети з’являється додаткова 
графа «безплатні». Зазвичай це обмінні примірники з редакціями інших діаспорних 
видань, а також бібліотеки, наукові, просвітні та громадські інституції та організації 
українців у світі. 

Таким чином, основний наклад «Української Думки» поширювався всередині 
країни. У звіті СУБу за 1969 рік вдалося віднайти дані про поширення накладу га-
зети за цей рік у розрізі основних адміністративних районів Британії. Ці дані мають 
особливу цінність, адже дають змогу проаналізувати географію на кількість україн-
ських емігрантів на ту пору. 

За цими даними, найбільша кількість передплатників УД мешкала в Лондоні – 
171. Далі так: Бредфорд – 85, Манчестер – 45, Лестер – 35, Ноттінгам – 35, Олдгам – 
35, Рочдейл – 30, Ковентрі – 25, Болтон – 24, Кіхлей – 22, Галіфакс – 20, Пітсрборо – 
15, Бері – 14, Волвергамптом – 14, Мансфілд – 13, Лутон – 11, Тисстед Камп – 10, 
Сканторп, Лідс – по 10, Аштон, Единбург – по 8, Діннінгтон – 6, Стокпорт, Чід-
дінфорд – по 5, Мірфілд, Свіндон, Фклікстон Камп – по 4, Рагбі Ньюкасл, Лій – по 
3 примірники (Звіт СУБ за 1969, 1970).

Видатки
У всі проаналізовані роки випуску прибутки від передплати і оголошень не по-

кривали витрат. Винятком був 1955 рік, коли підвищені ціни на передплату та за 
оголошення дали прибуток. Перевитрати покривалися за рахунок прибутку, що при-
носила книгарня при СУБі. Упродовж років саме книговидання у Великій Британії 
було прибутковою для українців справою. Робота редакційного персоналу оплачу-
валася з фонду СУБ, адміністратор газети – з фонду книгарні. 
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Найбільші збитки від випуску газети припадають на 1948-1950, а також на 1961 
роки: відповідно 736, 622, 615 і 1120 фунтів. Роки 1955-1958 були особливо сприятли-
вими: реакційна праця виходила на плюс: 636 фунтів у 1955-му, 463 – у 1956 роках. 

До стабільних складових прибутку (передплата, оголошення) додавалися тра-
диційні для еміграції пожертви на пресовий фонд. Скажімо, в 1962 році за цією 
статтею в звіті значиться 1317 фунтів, роком раніше – 524. До організованих збірок 
пожертв на пресовий фонд реакція вдавалася періодично. Того року звернулася з 
окремим закликом до Українських клубів. Було зібрано 730 ф. і цим порятовано си-
туацію від дефіциту. 1962 рік газета завершила із прибутком 48 ф. 

Гонорари
Ця стаття витрат для кожної редакції українського періодичного друкованого 

органу на еміграції була в ті часи обов’язковою, незалежно від загального фінансо-
вого стану. Інша річ, що у співвідношенні до інших складників кошторису її питома 
вага була досить незначною. А в роки фінансової нестабільності саме цю статтю 
доводилося урізати найбільше. 

Візьмемо для прикладу кошторис витрат за 1961 рік. Авторський гонорар тут 
зазначається в сумі 144 фунти. 

Багато це чи мало? 
Відповідь на це запитання може дати порівняння з іншими статтями витрат: оп-

лата друку накладу та кліше – 4589 фунтів, поштові витрати – 1135, оплата праці ре-
дакційних працівників – 1512 фунтів. Якщо брати до уваги, що загальна сума витрат 
у тому році складає 7836 фунтів, то частка гонорару в цій сумі займає близько двох 
відсотків. Але й незначній частині цієї суми були раді інколи безробітні дописувачі. 

Аналіз гонорарної статті за іншими роками засвідчує, що її величина через об-
меженість редакційних ресурсів була ще меншою: в 1953 році – 98 фунтів, 1954 – 90, 
1955 – 78 фунтів. Це, відповідно, гальмувало справу з покращання якості матеріалів. 

Головні теми 
На початку 1953 року питання про діяльність редакції «Української Думки» у 

чергове слухалося на засіданні правління СУБу. Безіменний «ревізор» зафіксував 
так для працівників редакції цікаву пораду: «Умисне варто дати огляд анатомії праці 
редакції, її техніку, план та організацію: як працює редакція, як формуються газетні 
шпальти, показати невидиму читачеві муравлину роботу, яку роблять горстка одер-
жимих людей, включаючи і коректорську роботу в друкарні» («У власній справі», 
1953).

Редакція виконала таку пораду і вмістила незабаром цей огляд «анатомії своєї 
праці» в спільній публікації, що мала назву «У власній справі». Гадаю, піднята з 
небуття розповідь про особливості редакційної кухні в еміграції 40-50-х років мину-
лого століття викличе непідробний інтерес не лише в творців сучасних газет. 

Отож, як формувалися газетні шпальти, які теми піднімалися в публікаціях, у 
який спосіб вони формувалися, що і як виділялося за головне?

Почнемо з першої шпальти. 
Редакція відстежувала головні події, що сталися за тиждень в країні та світі й 

намагалася викладати їх у рубриці «Коротко». Аргумент одного з дописувачів про 
те, що цього не потрібно робити, оскільки він має змогу довідатися про такі події з 
англійських газет, не був переконливим. Адже редакція краще знала середньоста-
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тичний рівень своїх передплатників. У більшості вони не знають англійської мови і 
не могли за тими подіями встежити з чужомовних часописів. Таких, хто добре знав 
англійську, було небагато. 

Вісті подаються без коментарів. Читачеві давалася можливість самому робить 
висновки. Коментуючи цю частину своєї роботи, редакція не без гумору зазначала: 
«Не аналізуємо занадто події, не даємо гороскопів, щоби не впасти у ворожбитство». 

Всі інші публікації присвячувалися висвітленню головно проблем і подій укра-
їнського життя в цілому, і громади зокрема. 

Зазвичай на відкритті кожного числа вміщувалася вступна стаття (у Старому 
Краї її називали передовою, отож – на передовиці номера). 

У ній порушувалися певні політичні або суспільно-політичні проблеми життя 
українців в еміграції. Підхід був чітко окреслений – загальноукраїнські, всенаціо-
нальні інтереси. Про багато справ, які піднімалися на шпальтах «Української Дум-
ки», ішлося в інших еміграційних виданнях. Низка проблем, які порушувалися в 
пресі, ставали поштовхом організаціям і установам до практичних дій. 

Головне інформаційне навантаження мали публікації рубрик «Вісті з України» 
та «Українська хроніка». 

«Вісті з України» – це інформації про всі важливі події з українських земель, 
які мали для емігрантів інтерес і значення. Зазвичай це були витинанки з газет, що 
виходили в підрадянській частині України і які редакційні працівники ретельно сту-
діювали. 

Рубрика «Українська хроніка» – відомості про життя, осяги, труднощі та не-
доліки життя на еміграції в країнах вільного світу. Побіч справ, що торкалися ді-
яльності створених українцями громадських організацій на науково-просвітниць-
ких інституцій, багато місця виділялося публікаціям персонального характеру. Їх 
давали тому, що це для читачів було єдине джерело інформації видатніших діячів та 
осіб, яких знали в краю, і які, опинившись на еміграції, продовжували свою посвя-
ту громадським справам. (Приклади – відновлення діяльності львівської «Червоної 
Калини», переїзд Івана Тиктора до Канади, заснування й перші кроки діяльності 
Українського Вільного Університету, видання в Сарселі перших томів «Енциклопе-
дії українознавства» тощо).

Цікава деталь: матеріали цієї рубрики охоплюють усі континенти, де опинили-
ся українці: обидві Америки, Азія, Африка, Європа. Щоб дати відомості звідусіль, 
працівники редакції мусили щотижня переглядати і студіювати до 50 українських 
часописів, які приходять з тих країв до редакції. 

Праці авторів-науковців. Редакція стояла на тому, щоб дати матеріал і актуаль-
ний, і вартісний передусім із пізнавального та виховного боку. УД охоче публікувала 
аналітичні статті та нариси таких активних дописувачів – професорів Щербківсько-
го, Державина, Курінного, історика В. Мацяка, інших відомих українських учених 
на еміграції. 

Про значення цього сегменту публікацій у статті говориться так: «Ці праці ста-
нуть колись у великій пригоді для наших дослідників навіть тоді, коли вже поверне-
мо на рідні землі. В час, коли наш видавничий ринок є дуже обмеженим через неста-
чі фондів, сторінки наших газет частково можуть заповнити прогалину публікації 
праць наших учених. Цей факт свідчить, що наша газета буде вартісна ще по довгих 
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роках після. Вона матиме стрес також і для дослідника історії нашої еміграції в за-
хідному світі» («У власній справі», 1953).

Статті власних кореспондентів на місцях із країн нового поселення українців. 
Фактично це матеріали з перших рук. Вони цінні тим, що їхні автори жили й твори-
ли в гущі мас, добре знали життя своїх земляків, були небайдужими до їхніх добрих 
справ та намірів. 

Матеріали про життя українців у Великій Британії. Коли б зібрати докупи всі 
публікації цієї теми, вийде цікава хроніка, але послідовного ствердження українства 
на чужині наперекір труднощам і випробуванням. 

Нотатки із англійської преси про українців. Про хід висвітлення цієї теми го-
вориться так: «Публікації цієї рубрики свідчать, що ми своєю поведінкою і працею 
завойовуємо собі симпатії господарів. Водночас поміщуємо тут і матеріали про те і 
про тих, що компрометує нас. Це для застереження інших».

Висновки 
Із трьох українських газет, які з’явилися на теренах Великої Британії після Дру-

гої світової війни («Наш Клич», «Український Клич» і «Українська Думка») саме 
«Українській Думці» випала місія головного й авторитетного друкованого органу, 
який найдовше проіснував у цій країні, – понад 70 років. 

За непростих умов, що складалися, редакції вдалося знайти власне обличчя і 
посісти належне місце справжнього літописця і справжнього організатора життя од-
нієї з чисельних українських громад на чужині. 

Незважаючи на часту корекцію редакційної політики «Української Думки», за-
садничим чинником її виживання було дотримання і засновником, і редакційним 
колективом принципової позиції: українська газета на чужині не є прибутковим 
підприємством, вона є важливою націєтворчою і націєцентричною інституцією для 
всієї громади, і її треба будь що зберегти.
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THE LONDON NEWSPAPER UKRAINSKA DUMKA  
(UKRAINIAN THOUGHT) (1947-2017): FORMATION, EDITORIAL POLICY, 

ATTEMPTS AT SELF-IDENTIFICATION AND SURVIVAL  
IN A FOREIGN-LANGUAGE ENVIRONMENT
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For the first time, one of the leading newspapers in the Western Ukrainian diaspora, 
London’s Ukrainska Dumka (Ukrainian Thought), became the subject of research. Founded 
in 1947, it ceased to exist in 2017. There is no complete filing of this newspaper in any book 
collection of Ukraine, it has not been digitized yet, the editorial office did not have a site. For 
this reason, the author conducted a study of this newspaper in the library-archive of the Union 
of Ukrainians in Great Britain (UUB) in London.

The archival documents and materials of the Ukrainian Publishing Union in London and 
the British National Library (British Library) related to the activities of this editorial board were 
also the object of observation.

The peculiarities of journal formation and the specifics of the editorial policy are clarified. 
The analysis of the binder made it possible to clarify the date of foundation of the magazine, 
which in some online materials is incorrect.

The predecessor of Ukrainska Dumka (Ukrainian Thought), the Bulletin Nash Klych (Our 
Call), which the UUB took over later and made it its own organ, appeared on November 18, 1945. 
Ukrainska Dumka (Ukrainian Thought) was first published on February 9, 1947. It was this date 
that marked the first issue of the new newspaper. Therefore, it is inappropriate to consider the 
year of 1945 as the official year of Ukrainska Dumka (Ukrainian Thought)’s release.

Correction of the editorial policy of the magazine was as frequent as changes of editors-
in-chief. This can be explained by the contradiction between the purpose of the editorial board 
to become a tribune of the entire Ukrainian element and the founder’s attempts to comply with 
the statutory requirements of the organization.

Key words: Ukrainska Dumka (Ukrainian Thought) newspaper, Nash Klych (Our Call) 
newspaper, Ukrainian Diaspora, Union of Ukrainians in Great Britain, editorial policy.
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У рецензії йдеться про монографію Т. Слотюк «Антиукраїнська суть москвофіль-
ської преси в Східній Галичині (1900-1939)», що вийшла друком у видавничому центрі 
Львівського національного університету імені Івана Франка (2019. – 248 с.). Монографія 
актуальна в контексті російської агресії проти України. Т. Слотюк проаналізувала зміст 
москвофільської преси 1900-1939 років і аргументовано довела, що ця преса вороже і 
навіть з ненавистю ставилась до України, до української національної ідеї та культури.

Ключові слова: москвофільська преса, Східна Галичина, національна ідея, росій-
ська агресія.

Не так часто автори кандидатських дисертацій після захисту на засіданнях від-
повідних спеціалізованих рад видають друком монографії на основі текстів своїх 
дисертаційних досліджень. Навіть навпаки – таке трапляється рідко, що пояснити 
не завжди вдається. Ось чому монографія Т. Слотюк «Антиукраїнська суть москво-
фільської преси в Східній Галичині (1900-1939)», що вийшла друком у видавничому 
центрі ЛНУ імені Івана Франка – приємний виняток. Монографія і актуальна, і ці-
кава з огляду на деякі методологічні проблеми. Історики преси звернуть вагу на те, 
що дисертаційне дослідження «Преса москвофільського руху в Східній Галичині: 
ідейно-концептуальні засади, структура, еволюція (1900-1939) (зрештою, ця назва 
чомусь залишилася на с. 2) у формі монографії отримало дещо іншу назву – власне, 
радше публіцистичну, але ця назва і розкриває суть наукової проблеми, що її до-
сліджувала Т. Слотюк, і вказує на її актуальність. Якщо до 2014 року актуальність 
проблеми можна було обґрунтувати переважно на теоретичному рівні, то захоплен-
ня Криму, агресія на сході України, потужна антиукраїнська пропаганда, гібридна 
війна проти України з боку Росії – усе це дало сучасний фактичний матеріал для 
обґрунтування актуальності. Це підтвердили і всі наступні роки російсько-україн-
ської війни. У передмові Т. Слотюк слушно вказує на ті чинники, що зумовлюють 
актуальність монографії, але, на мій погляд, відкрита агресія Росії проти України, 
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ворожість до України з боку російського суспільства – це переконливіший аргумент, 
ніж аргументи теоретичного характеру. І про це обов’язково потрібно було згадати.

Я пригадую дискусію кінця 90-х років на науково-теоретичній конференції, 
коли один із доповідачів примирливо відгукнувся про москвофілів – вони, мовляв, 
заблукалі, але брати. Це викликало неоднозначну реакцію, але не було одностайного 
і категоричного заперечення цієї думки. Ось чому я погоджуюся і солідарний із кон-
цепцією Т. Слотюк, яка, проаналізувавши москвофільську пресу означеного періоду, 
аргументовано довела: москвофільство і його преса, яка транслювала його ідеї, – це 
політична сила, яка вороже, іноді і з ненавистю ставилася до України, до української 
ідеї, до української культури. 

Зрештою, у нас є класика, є праці, що допомагають визначити методологіч-
ну й концептуальну основу дослідження москвофільського руху та його преси. Це 
І. Франко, М. Грушевський, Д. Донцов, хоча й їхні твердження треба сприймати в 
певному історичному контексті. Так, І. Франко оцінював поділ української інтеліген-
ції на два табори – українофільський і москвофільський – як головну болячку нашо-
го національного життя (йдеться про статтю «Щирість тону і щирість переконань»), 
І. Франко добре знав і високо оцінював російську літературу, проте зацитуємо один 
уривок із цієї статті: «Чи знає д. Глушкевич (діяч москвофільського руху. – С. К.), 
що Достоєвський у політичних питаннях був іноді крайнім реакціонером і видавцем 
дуже обскурних (від обскурантизму – мракобісся. – С. К.) часописей, що він, геніаль-
ний знавець людської душі і її патологічних збочень, розвивав притім у своїх писан-
нях погляди, які такий європеєць, як Тургенєв, називав «потоками гнилої води», що 
в питаннях національних Достоєвський був досить тупий шовініст? Д. Глушкевич, 
не заїкаючись, славить Льва Толстого, як «експонента самобитної руської ідеї, сво-
го роду Месію, антитезу до західноєвропейського матеріалізму». Тут що не слово, 
то непорозуміння. Чи знає д. Глушкевич, що той геніальний Толстой брався колись 
реформувати людову (народну. – С. К.) школу з такою програмою, щоб усунути з неї 
всі елементи новочасної освіти, а обмежитися на самім читанню, писанню, чотирьох 
арифметичних діланнях та церковщині? Чи знає д. Глушкевич, що той московський 
месія зі своєю проповіддю «непротивлення злу» являється могутнім союзником ро-
сійського деспотизму, хоч і як гостро іноді критикує його поодинокі ділання? Чи 
знає д. Глушкевич, що той «експонент самобитной руської ідеї» в очах освічених ре-
презентантів західноєвропейської культури часто являється тупим ігнорантом, що 
береться філософувати, не засвоївши собі ніяких основ філософічного мислення, і 
що його «антитеза до західноєвропейського матеріалізму» являється нічим іншим, 
як кепсько перевареним первісним християнством, змішаним із темним аскетизмом 
часів упадку старинного світу, отже культурним пережитком, який освічена люд-
ськість давно пережила й відкинула». 

Не знаю, як би до цієї оцінки двох великих представників російської літерату-
ри поставилися новочасні москвофіли й прихильники «русского мира», якби знали 
цю думку І. Франка. Але вона має продовження: «Не вірте, молоді русофіли, своїм 
духовним батькам… що ми, галицькі українці, тим тільки й дишемо й живемо, що 
«ненавистью ко всему русскому». Не вірте їм у тім пункті, бо се свідома брехня. Ми 
всі русофіли, чуєте, повторяю ще раз: ми всі русофіли. Ми любимо великоруський 
народ і бажаємо йому всякого добра, любимо і виучуємо його мову…» (Це були часи, 
коли І. Франко бачив різницю між царською владою і російським народом; цікаво, 
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що сьогодні сказав би великий гуманіст про російську владу і суспільство в контек-
сті ставлення до України?). І. Франко як українець і гуманіст був русофілом, бо пова-
жав духовні цінності сусіднього народу, але залишався українцем, що пропонував і 
галицьким москвофілам. Це був безуспішний заклик, бо москвофільство – це явище 
не культурницьке, а політичне, що теж показано в монографії Т. Слотюк.

Не можу не згадати у зв’язку з думкою І. Франка про русофільство монографію 
О. Сухого «Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській 
думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ столітті)», що 
вийшла друком 2003 року. Автор непослідовний, бо спочатку як синоніми сприймає 
русофільство і москвофільство (про це свідчить «Замість передмови»), але розвиток 
цієї течії аналізує як розвиток від русофільства до москвофільства, оскільки пише 
про русофільство ще й наприкінці ХХ століття. То коли ж виникло москвофільство? 
Докладно з’ясовувати зміст понять, якими оперує дослідник, – це методологічна ви-
мога, і Т. Слотюк, слушно і однозначно інтерпретуючи зміст поняття «москвофіль-
ство», аналізує політичну еволюцію цієї течії та її неминучий крах. Зародження пре-
си москвофільського руху у ХІХ ст. ще очікує свого дослідника, але на нашу думку, 
москвофільство від самого початку (скажімо, від 30-х років ХІХ століття) мало полі-
тичний аспект, його виникнення не можна розглядати поза політичним контекстом. 
На початку ХІХ століття для Російської імперії побачити російський «триколор» над 
Стамбулом і на верхів’ях Карпат – це була уже сформована мрія і політичний вектор 
зовнішньої політики. 

Нам іноді не вистачає наукової категоричності у тлумаченні чи дослідженні 
міжнаціональних взаємин чи суперечливих моментів національного буття. Приклад 
подавали і найвидатніші. Скажімо, як погодитися із І. Франком, який на початку ХХ 
століття переконував, що ідея української державності – «поза межами можливого»? 
М. Грушевський дуже багато зробив для того, щоб показати історичну суть неосла-
візму як замасковану форму панславізму (панрусизму), що стосується і генетичних 
коренів москвофільства, але тривалий час залишався прихильником української ав-
тономії в складі Росії. Чи можна це розглядати як своєрідне русофільство, адже лише 
після того, як більшовицькі війська Муравйова захопили Київ, М. Грушевський у 
збірнику статей «На порозі нової України» (березень 1918 року) писав, що у вогні 
його київського будинку згоріла і його московська орієнтація… А чим пояснити його 
повернення в підрадянську Україну – хіба лише науковими міркуваннями, а не пев-
ним радянофільством?

У статті «Модерне москвофільство» (1913) Д. Донцов зазначав: «Під модерним 
москвофільством я розумію поширену в певних колах нашої інтелігенції якусь без-
межну пошану до російської культури і якусь дивну духову належність від поглядів, 
що панують у поступових російських колах. Ся залежність і досі тяжіє як над нашою 
літературою, так і над громадською думкою і публічним життям. Ся залежність не 
дає українству й досі вийти з пелюшок і стати на власні ноги, ослаблюючи його від-
порну силу в боротьбі зі сторонніми впливами». Д. Донцов уже в 1913 році закликав 
боротися з цим модерним москвофільством. Ще різкіше Д. Донцов висловився у до-
повіді «Культура примітивізму (Головні підстави російської культури)», яку він про-
читав у червні 1918 року в Українському клубі. Д. Донцов мовив про згубний вплив 
російської культури, про спустошення, яке вона спричинила в українському духов-
ному житті. На його думку, безупинну культурну експансію Росії треба стримати. 
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Український комуніст М. Хвильовий через кілька років теж закликав орієнтуватися 
на літературу Європи, а не Росії… Можна не погоджуватися з Д. Донцовим, коли він 
пише про російську культуру як про культуру примітивну, але його думки про мо-
сквофільство тодішньої української інтелігенції слушні й актуальні. Д. Донцов мав 
рацію у тому, що він попереджав українську інтелігенцію про політичну небезпеку 
москвофільства, а тому навіть якщо лише в цьому він мав рацію, то до його думки 
треба прислухатися. 

Чи можемо ми сьогодні, в умовах російської агресії, в умовах війни бути русо-
філами, поважати майстрів російської культури, тих «кримнашівських» інтеліген-
тів, хто не вважає нас окремим народом, а нашу державу незалежною? Як ми може-
мо ставитися до держави, яка не залишає нам іншого вибору, ніж війна на життя і 
смерть? Якщо москвофільство – це прокляття, що тяжіє над українською історією 
та нашою інтелігенцією, то над російською інтелігенцією теж тяжіє прокляття – це 
дивна любов (іноді вимушена) до своєї держави з її не лише величчю (таки надума-
ною) і силою, але й підступністю, лицемірством, жорстокістю, не любов’ю до «іншо-
го». Це те, що не узгоджується не лише з українськими національними цінностями, 
але й загальнолюдськими.

На політичну небезпеку й політичні наслідки москвофільства і вказує Т. Слотюк. 
Зрештою, це наскрізна ідея монографії, бо її структуру побудовано так, щоб не опи-
сувати основну тематику москвофільської преси, а з’ясувати її основні ідейно-кон-
цептуальні засади (а вони в своїй суті антиукраїнські) і еволюцію москвофільства.

Щодо зауважень. Безперечно, перша теза, яку доводить Т. Слотюк (виникнення 
москвофільства у межах української політичної думки, ототожнення москвофіль-
ства з русофільством, особливо твердження про те, що москвофільство не було фа-
тально приречене виконувати роль антиукраїнської сили) вимагає докладнішої, а 
головне переконливішої аргументації. Нема зауважень до доведення другої тези (у 
скороченому варіанті я сформулював би її так: відмова від української національної 
ідеї неминуче призводить до деградації будь-якої політичної сили, що виникає на 
українському ґрунті). Зате третю тезу (радянофільство – це історичний різновид мо-
сквофільства) лише оприлюднено. Дослідниця лише порушила цю важливу пробле-
му, але це теж її заслуга, бо далеко не всі дослідники готові визнати, що, наприклад, 
радянофільська преса у Східній Галичині – це те саме політичне москвофільство. 
Хоча розуміємо, проблема потребує окремого дослідження.

З’ясовуючи методологічну основу дослідження, Т. Слотюк слушно робить ви-
сновок про плюралізм філософського обґрунтування методології й методики, а тому, 
певною мірою, й про плюралізм істини. Але що таке істина? М. Гайдеґґер писав, що за 
цим піднесеним, але затертим і тупим словом мається на увазі те, що робить істинне 
істинним. Він обґрунтовував відкритість істини всупереч тому, що інші розуміли від-
повідність об’єкта і знання про нього з боку суб’єкта. А що ж в такому разі є істиною? 
Хіба ми можемо переконати сучасних москвофілів, прихильників «русского мира» у 
тому, що вони не мають рації, висміюючи нашу мову, наші традиції, цінності, що це 
не є істиною? Ні (щоправда, є російськомовні українські націоналісти). Чи було б наше 
русофільство в умовах російської агресії істинним, виправданим, моральним? Ні.

...Коли Пилат запитав Христа «що таке істина?», Месія не відповів – Він і був 
істиною. Ми ж повинні відповідати на російську агресію й сучасне москвофільство і 
словом, і ділом, бо це наш обов’язок – інтелектуальний, моральний, громадянський.
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The review refers to T. Slotiuk’s monograph «The Anti-Ukrainian Essence of the 
Moscophile Press in East Halychyna (1900-1939)», which was published at Ivan Franko 
National University Publishing Center in Lviv. According to the author of the review, it is a nice 
exception when the author passed his Ph.D. defense and then published a monograph based on 
the text of the dissertation.

The author emphasizes that the monograph is relevant in the context of Russian aggression 
against Ukraine. T. Slotiuk analyzed the content of the Moscophile press of 1900-1939 and 
argued that that press had been hostile and even hateful towards Ukraine, the Ukrainian national 
idea and culture.

The author of the review notes that T. Slotiuk correctly understands the content of the 
concepts of «Moscophilia» and «Russophilia»; the structure of the monograph is well thought 
out; besides, the author managed to avoid the usual descriptiveness. T. Slotiuk reasonably 
analyzes the basic ideological and conceptual foundations of the Moscophile press, the evolution 
of that political movement and its natural collapse. The cross-cutting idea of the monograph is 
that Moscophiles and their press are an anti-Ukrainian political force.

The author of the review states that not all theses are equally substantiated. The first thesis 
(the emergence of Moscophilia, the identification of Moscophilia and Russophilia, especially the 
claim that Moscophilia was not fatally doomed to play the role of the anti-Ukrainian movement) 
requires more argumentation. The second thesis (rejection of the Ukrainian national idea 
inevitably leads to the degradation of any political force that arises on the Ukrainian ground) in 
the monograph is convincing and well-reasoned. The third thesis (Sovietophilia of Halychyna 
Ukrainians of the 20-30’s of the 20th century is a political Moscophilia) raises a very important 
and complex problem, but it needs more investigation.

The author considers T. Slotiuk’s monograph to be of not only scientific importance but 
also practical in opposition to Russian propaganda.

Key words: Moscophile Press, East Halychyna, Ukrainian national idea, Russian 
aggression.
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«Мені навіть у страшному сні не привиділося, що через 20 років буду зустрі-
чати росіян на сході України з автоматом у руках, – написав заслужений журналіст 
України, письменник Богдан Кушнір, який 1995 р. був акредитований Міністерством 
закордонних справ Російської Федерації як власний кореспондент газети «Молодь 
України» у Москві. Під час нинішньої російсько-української війни Богдан Кушнір 
служив на сході нашої держави у підрозділі спеціальних операцій Збройних Сил 
України. – Тільки під артилерійським обстрілом починаєш розуміти, що путінська 
Росія – твій ворог, і питання стоїть – або ми, або вони».

Гібридна війна Російської Федерації проти України (і не тільки!) спонукає 
глибоко замислитися над тим, яку позицію займає кожний журналіст, кожний пра-
цівник засобів масової інформації. Що несе читачеві, глядачеві, слухачеві його пи-
семне і усне слово, телевізійне і фотозображення, яка енергія спрямована в серце і 
розум Людини – правдивості й доброчесності чи маніпулятивності й зловорожості? 
Адже в Україні уже шостий рік поспіль триває не громадянська, а справжня, хоч і 
не оголошена Кремлем, російсько-українська війна. Тому в основі журналістського 
спілкування з читачами, глядачами, слухачами має бути моральна чесність, ком-
петентність, громадянська принциповість, правдивість, а перед собою – духовна 
всечесність, які черпаються з колодязя національного, українськоцентричного духу. 
Роздумами про такі морально-національні, професійні чесноти наповнена актуаль-
на, колективна праця львівських журналістів «Крізь роки і долі: львівська журналіс-
тика у фактах, коментарях, світлинах… / упор. Я. Фейло : Львівська обласна органі-
зація Національної спілки журналістів України. – Львів : ПАІС, 2019. – 320 с.».

У виданні розповідається про малознані сторінки Львівської школи журналіс-
тики, її історичні витоки, трансформації у часи становлення відновленої незалеж-
ності України, утвердження свободи слова. Автори, розкриваючи медійну діяль-
ність однієї з найбільших творчих організацій Львівщини, показують перші висліди 
роздержавлення-реформування районних часописів, розповідають про нинішнє 
функціонування електронних ЗМІ краю, наводять цікаві, важливі приклади, як жур-
налісти щоденно описують, аналізують складну історію сучасної України, щиро, 
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зворушливо згадують колег, які до остатнього удару серця були діяльними на укра-
їнській інформаційній ниві, розкривають засадничі уроки фахової майстерності.

Про цікаві, важливі сторінки історії української журналістики, створення і 
функціонування Львівської обласної організації НСЖУ написали Іван Крупський, 
Ярослав Климович, Ярослав Фейло, Зенон Дмитровський. Наголошено, що Львів, 
ставши містом перших в Україні газет і журналів, здобув також першість (і це – най-
знаменніше!) й у заснуванні українськомовної газети під назвою «Зоря Галицька. 
Письмо часове» (15 травня 1848 р.). Цей тижневик водночас був національним та по-
літичним органом Головної Руської Ради. Працівники газети «Зоря Галицька» розро-
бляли дуже потрібну тему консолідації української нації. В одному з матеріалів, ви-
користовуючи елементи народної творчості, редакція закликала: «Родимці! Ділаймо 
рука в руку! З дрібних крапель стікають ріки й моря! Одну галузку переломить і 
дитина, а кілька галузок зв’язаних не розірве і великан. Тому разом!.. Не тільки сло-
вом, але й ділом ворогам і невірним докажемо, що ми народ справді живий!» Цей 
заклик щодо єднання українців на державницьких засадах є нині надто актуальним, 
адже зовнішні та внутрішні вороги намагаються будь-що внести громадянське не-
порозуміння, нав’язують в Україні хаос, безлад. Саме на це спрямована московська 
маніпулятивна пропаганда.

Антиукраїнську інформаційно-психологічну війну можна нейтралізувати ці-
леспрямованою загальнонаціональною роботою з відродження і утвердження укра-
їнських національних ідеалів, громадянської гідності, відновлення морально-есте-
тичного клімату в суспільстві. Адже націю об’єднує мова, територія, національна 
культура, спільна релігія. Володимир Здоровега, Василь Пилип’юк, Іван Филипчак, 
Мирослав Скочиляс, Борис Козловський, про яких написали Мирослава Рудик, Ва-
силь Ганівський, Микола Сенейко, Михайло Маслій, Наталія Балюк, працювали, 
творили для морально-психологічного задоволення українців, обдурених, скалі-
чених російською маніпулятивною ідеологією і політикою. Комуністичний режим 
запроторив письменника, редактора газети «Самбірські вісті» Івана Филипчака до 
тюрми суворого режиму у м. Тайшет Іркутської області Росії, де він помер 21 жовтня 
1945 р.

Володимир Здоровега у своїх публіцистичних творах порушував, досліджував 
надто актуальні теми – від професійних (підготовка журналістських кадрів, свобода 
слова, професіоналізм і моральний обов’язок журналіста) до злободенних (політичне 
життя країни, статус української мови, безробіття, зубожіння села тощо). Для Ва-
силя Пилип’юка синкретизм української культури полягав у неподільності Істини, 
Краси і Добра, тобто тих категорій, на які нині шалено наступає сурогат чужої масо-
вої культури – рекламні ролики, трилери, бойовики, попса, дешеве чтиво, порнуха, 
чорнуха. Своєю фотомистецькою творчістю Василь Пилип’юк активно допомагав 
повернути українському народові національну історичну пам’ять, сприяв тому, щоби 
дати, як говорив Григорій Сковорода, українцям духовний меч – найвищу духовну, 
моральну, естетичну, громадянську цінність, національну гідність.

Згадуючи про журналіста Бориса Козловського, головний редактор газети «Ви-
сокий Замок» Наталія Балюк наголосила: «Він направду став моїм творчим вчите-
лем. Вчителем суворим, дуже вимогливим і водночас турботливим. Натерпілась я 
від нього, особливо у перші роки роботи у газеті. Різне було… Не шкодував ні свого 
часу, ні свого таланту, аби авторський текст поліпшити, «підтягнути». Він, зокрема, 
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мене навчив – ніколи не халтурити, продумувати текст від першого до останнього 
слова, писати легко, короткими реченнями. І обов’язково думати над заголовком, а 
не давати перший-ліпший. Дуже тішився, коли журналіст у заголовках використо-
вував елементи якоїсь приказки, відомі афоризми або цитати з фільмів чи пісень. 
Особливо, коли це робили молоді журналісти, бо журився, що вони мало читають, 
відтак – мало знають. Любив нас перевіряти на ерудицію, питав звідки та чи інша 
фраза. Борис Козловський був дуже неординарним, зі своєрідним почуттям гумору. 
Любив підколювати, часом провокувати колег. Однією з його улюблених фраз була: 
«Я тебе ще не розкусив». Був переконаний, що найкращий жанр – це журналістські 
розслідування і перевтілювання. З молодого покоління журналістів вже мало хто 
пам’ятає, що на початках становлення відновленої незалежності України Борис Коз-
ловський брав активну участь у тодішніх буремних подіях. Правдиво висвітлював 
перші велелюдні мітинги, був депутатом Львівської обласної ради першого демо-
кратичного скликання. Згодом став довіреною особою Чорновола, коли В’ячеслав 
Максимович балотувався на президентських виборах, об’їздив з ним всю Україну. 
Але потім у політику не пішов, віддав перевагу журналістиці, бо це було його».

Проблема професійної гідності, глибокої моральної відповідальності журналіс-
та за слово, яке може вбити і вилікувати, хвилює не одне покоління творчих пра-
цівників. «Щоб слово сталося ділом, треба дух свободи і любові до правди та до 
народу в публічній дискусії», − підкреслював Іван Франко. Соціально небезпечним 
у журналістиці й публіцистиці Іван Франко вважав тип гіпокрита − лукавої, брех-
ливої людини. Такі типи журналістів називають нині «корисними ідіотами»; вони є 
найстрашнішими, адже калічать людей морально і духовно, використовують свобо-
ду слова в Україні для руйнування державницького мислення, розмивання духовних 
цінностей, для морально-психологічного приниження українських патріотів, видат-
них особистостей, політико-ідеологічного цькування українськості, насаджування 
психології холопства, малоросійства, меншовартості. 

Щоби засоби масової інформації здійснювали своє гуманістичне покликан-
ня – утверджували високу мораль і духовність, потрібно засівати зерна історичної 
і сучасної правди, адже історія – це самосприйняття і самоусвідомлення себе серед 
інших, самовираження ментальності української нації. До цих морально-психологіч-
них засад журналістського професіоналізму привернули увагу у своїх публікаціях 
Михайло Батіг, Андрій Болкун, Василь Гаврилишин, Віктор Іваницький, Степан 
Курпіль, Ігор Паславський, Микола Петренко, Вікторія Романчук, Соломія Чудик, 
Петро Шкраб’юк, Ярослав Якимович.

Зиновій Суходуб наголосив, що «Львівське радіо цілеспрямовано утверджува-
ло українську невмирущість». Василь Глинчак, розповідаючи про роботу Львівсько-
го телебачення під час антиукраїнського комуністичного режиму, слушно підкрес-
лив, що «натикаючись то на мілини, то на рифи, «свої» люди намагалися творити за 
всяку ціну те, що потрібно було народу. І можу сміло сказати, що львівське телеба-
чення було тоді справжнім храмом і форпостом української культури». Петро Це-
голко наголосив, що «впродовж багатьох років саме Львівська ОДТРК створювала 
чимало патріотичних, культурно-мистецьких і освітніх передач. Тепер ми отримали 
перевагу інформаційного і розважального контенту. Комерційний продукт витіс-
нив патріотичні державницькі передачі, які підвищували інтелектуальний рівень 
суспільства».
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Дотримуючись моральних і творчих принципів під час нинішніх глобалізаці-
йних процесів і війни Російської Федерації проти України, сумлінні, національно 
свідомі журналісти своїми матеріалами допомагають формувати українське грома-
дянське суспільство. Директор ТРК «Перший Західний» Ольга Цап висловила дуже 
важливу думку: «Один із найскладніших і найважливіших принципів діяльності 
ТРК – висока планка щодо моральної й естетичної сторін журналістики. Шок, сенса-
ція, «блискавка» − це зовсім не наш формат. Ми не прагнемо стати профі у клікбейті! 
Придумати інтригуючий заголовок, створити зміст за допомогою слів «Терміново!», 
«Ви не повірите!» та інших звернень, змінюючи при цьому сенс інформаційного 
приводу… Ні, це – не журналістика і це − не наш вибір. Недомовки на межі з де-
зінформацією, картинка, яка контрастує з текстом, а сама новина відсилає до теорії 
змови – це інтригує, але це тимчасово. Наше завдання – бути постійним і вірним 
супутником. Нам нічого вигадувати не треба, ми просто будемо чесними – цим, на 
жаль, зараз можна більше здивувати». 

Телерадіокомпанія «Перший Західний» при підготовці програм дотримується 
принципів, які засновані на загальнолюдських пріоритетах: 1) гуманізм, розуміння 
людини як найвищої цінності; 2) верховенство прав людини, захист гідності особи, 
її свободи та розвитку; 3) патріотизм і розуміння впливу будь-яких явищ на розвиток 
своєї країни; 4) відданість своїй країні, любов до свого народу, гордість за надбання.

Розуміючи свій святий обов’язок, сповідуючи принципи діяльності ЗМІ, жур-
налісти покликані донести до читачів, глядачів, слухачів увесь зміст української на-
ціональної ідеї, всебічно розкрити, що незмінною її складовою є ідея державної не-
залежності, духовної соборності, самодостатньої цінності людини, яка розвивається 
на засадах української мови, культури, правдивої історії, освіти, науки, духовності. 
У цьому контексті на Львівщині працює до трьох десятків місцевих періодичних ви-
дань. Провівши реформування, районні газети стали виразниками надій і прагнень 
місцевих мешканців, реальним втіленням засад демократії та утвердження свободи 
слова. Про шляхи становлення, трансформації, стан інформаційної сфери області 
розповіли керівники районних газет Іван Басараб, Ярослав Глутковський, Андрій 
Данилець, Володимир Дацко, Володимир Дідула, Надія Забокрицька, Микола Іван-
ців, Степан Леськів, Петро Магур, Петро Мацан, Марія Митрофанова, Марія Пукій, 
Іванна Русин, Роман Скочиляс, Галина Сорока, Василь Сорочук, Петра Ткачук.

Редактор Буської районної газети «Воля Народу», заслужений журналіст Укра-
їни Микола Іванців написав: «Ми зробили газету повноколірним тижневиком (одні 
з перших серед районних часописів), додали сторінок (нині виходимо на 12 шпаль-
тах), а найголовніше – змінили тематику. Публікації стали злободенними, пишемо 
про те, що хвилює людину! Пишемо і про власне людину, і не лише про її життя та 
проблеми, а й як вона ці проблеми в нинішніх нелегких умовах вирішує. На нашу 
думку, місія сучасної журналістики – не лише інформувати, розповідати про факти 
і події, що відбулися, але й показувати шляхи вирішення, зокрема, різних соціаль-
них проблем. Йдеться про конструктивну журналістику або журналістику рішень. 
Наша журналістика рішень передбачає матеріали про те, як наші земляки реагують 
на проблеми і долають їх. Це дає бачення перспективи, фокусує на майбутньому».

«На моє глибоке переконання, робота ЗМІ завжди повинна містити критичний 
підхід. Журналіст має не боятися бачити «темні» сторони в житті суспільства та 
підносити їх до «світла», власне, «висвітлювати». Бо лікування будь-якої хвороби 



272
Лизанчук В.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020. Випуск 48

починається з визначення симптомів: не побачиш їх – не буде шансу на одужан-
ня, – написала редактор сколівської районної газети «Бойківська думка» Іванна 
Русин. – Працівників пера не дарма називають четвертою владою. Їхнє пряме по-
кликання – «тримати у тонусі» усі інші гілки влади: здійснювати певний контроль, 
забезпечувати прозорість, інформувати суспільство і в такий спосіб сприяти реаль-
ній демократизації держави».

Ефективність журналістської праці Іван Франко ставив у пряму залежність від 
суспільно-політичної атмосфери, «суспільної совісті», «суспільної моралі». Журна-
ліст у концепції Івана Франка має бути чесною, порядною людиною, яка вміє пе-
реконувати не лише силою аргументів, але й моральним, психологічним впливом 
особи на особу, живого слова, тону, колориту бесіди. Звідси випливає морально-пси-
хологічна, національно-громадянська вимога до журналістів – правдиво, достовірно, 
компетентно, всебічно, цікаво розповідати у ЗМІ про соціально значущі факти, події, 
явища. 

«Нині можемо з гордістю констатувати, що за роки нашої творчої діяльності ми 
не просто регулярно інформували своїх земляків про цікаві події, актуальні й зло-
боденні проблеми, але й здійснили, можливо, значущішу працю – створили літопис 
Яворівщини від перших років відродження і побудови суверенної Української дер-
жави. Сьогодні редакція готує вже 29-ий том унікального видання, у якому зібрано 
хронографію подій 1990-2019 років. Це підшивки газет, які зберігаються не лише у 
нас, в районних бібліотеці та архіві, але й в книжкових фондах та бібліотеках Львова 
і Києва, − розповів редактор часопису «Яворівщина» Володимир Дацко. – Наче у 
дзеркалі, на шпальтах газети висвітлено життя яворівської спільноти таким, яким 
воно було. І багато фактів просто б кануло у Лету, якби не були зафіксовані на папе-
рі. Саме тому, на мою думку, навіть якщо всесвітня павутина стовідсотково охопить 
жителів нашого району, друкований формат такого своєрідного літописного видан-
ня (хоча б невеликим тиражем) має існувати задля збереження новітньої історії у 
правдивому слові сучасників. І нарешті, суспільний організм лише тоді буде дієвим, 
коли в ньому нормально функціонуватимуть усі необхідні інституції. У тому числі 
й друковані видання».

Художньо-публіцистичне видання «Крізь роки і долі: львівська журналістика 
у фактах, коментарях, світлинах» пронизане визначальною ідеєю, суть якої полягає 
в тому, що морально-духовна і прикладна спрямованість творчої діяльності ЗМІ за-
лежить від особистості журналіста. Маємо визнати, що українські журналісти не 
готувалися до інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федера-
ції проти України. Нинішня російсько-українська війна спонукає журналістів пра-
цювати на компетентне випередження, відшліфовувати нові евристичні підходи до 
просвітницької пропаганди українських національно-гуманістичних цінностей, по-
зитивних ментальних рис українців. 

Україна − держава, на яку напав сусід-агресор. Він чи не щодень, убиваючи 
українських захисників, цинічно нав’язує світові інформаційну брехню, мовляв, в 
Україні – громадянська війна. Кремлівська кліка нахабно гальмує розвиток нашої 
державної самостійності, ширячи потужний антиукраїнський контент, інформаційні 
фейки, підсилюючи проти України гібридну і гарячу війну. У таких умовах важливо 
осмислювати стандарти журналістської професії не трафаретно, не традиційно, а 
конструктивно, з позиції українського людино-націоцентризму. Важливо розуміти, 
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що, крім кількісних стандартів (дали одну точку зору, то обов’язково дати другу), 
мають бути ще й якісні стандарти, зокрема, щодо вибору авторитетного представ-
ника української національно-громадянської думки. На жаль, про це часто, м’яко 
кажучи, забувають. Переконаний, що не кожна думка має бути проголошена в гу-
манітарно-інформаційному просторі, тим паче, коли вона антиукраїнська, амораль-
на. Не треба надавати ефір, сторінки газети тому, хто займає відверту і приховану 
протиукраїнську позицію, хто виконує в Україні спецоперацію. Потрібно охороняти 
українців від геноциду словом, телевізійним зображенням.

У книжці «Крізь роки і долі…» наголошується, що журналістська інформація 
є надзвичайно продуктивною і водночас може бути особливо руйнівною в мораль-
но-психологічному аспекті. Потрібно не лише розрізняти прихильне і зловороже 
слово та зображення, доброчинні та шкідливі засоби масової інформації. Має без-
перешкодно діяти Закон «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної», щоби захистити вільне українське Слово від злозичливців. Потрібно 
спрямовувати українську громадськість до національних вартостей, давати рішучу 
відсіч «русскому міру», російщенню, англізації, інформаційно-психологічній агре-
сії, захистити заради національних інтересів духовно-культурне, морально-соціаль-
не здоров’я українського суспільства і людину в ньому.
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The book reviews the content of the book «Through the years and fates: Lviv Journalism 
in facts, comments, images,» which was published in 2019 (PAIS Publishing House). The 
edition tells about the little-known pages of the Lviv school of journalism, its historical origins, 
transformation in times of formation of Ukraine independence, strengthening of freedom of 
speech, features adhere to standards of journalistic profession in the conditions of hybrid war of 
the Russian Federation against Ukraine.

The author emphasized that for the media to carry out their humanistic mission – affirmed 
high morality and spirituality, we need to sow healthy grains of historical and modern truth, 
because history –  it self-acceptance and self-awareness among others, self-expression of the 
mentality of the Ukrainian nation.

The book «Through the years and fates…» riddled with a defining idea, the essence 
of which is that the moral and spiritual and applied orientation of the media depends on the 
personality of the journalist. The current Russian-Ukrainian war encourages journalists to work 
in a competent outrunning way, to polish new heuristic approaches to educational propaganda 
of Ukrainian national-humanistic values, positive moral traits of Ukrainians.

The book notes that journalistic information is extremely productive and at the same 
time can be particularly destructive in the moral and psychological aspect. It is not only 
necessary to distinguish favour and harmful words and images on the TV screen or media. 
The law «On ensuring the functioning of the Ukrainian language as a state language» must act 
without difficulty to protect the free, Ukrainian Word from enemy. It is necessary to direct the 
Ukrainian community to national values, to information-psychological aggression, decisively 
repel to «Russian world», to protect the national interests, the spiritual and cultural health of 
Ukrainian society and the person in it.
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