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СПІВПРАЦЯ СЕРГІЯ ЄФРЕМОВА  
ІЗ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЮ ПРЕСОЮ:  

МЕМУАРНА РЕЦЕПЦІЯ
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Предмет дослідження – співпраця С. Єфремова із західноукраїнськими періодич-
ними виданнями як сторінка історії української журналістики, що висвітлює взаємо-
зв’язки журналістів і вчених Сходу і Заходу України на рубежі ХІХ–ХХ ст. З ураху-
ванням специфіки мемуарного жанру та із залученням історичного контексту з’ясовано 
витоки україноцентризму в особистості С. Єфремова; багатогранно представлено його 
постать як громадського діяча, журналіста, видавця, літературознавця; поінтерпрето-
вано поворотні в долі автора спогадів віхи його біографії, що розкривають співробітни-
цтво із журналами й газетами Наддністрянщини.

Ключові слова: журналістика; публіцистика; мемуари; періодика; галицькі видан-
ня; «Літературно-науковий вістник».

1. Постановка проблеми. 
Сергій Олександрович Єфремов (1876–1939) – український письменник, жур-

наліст, критик, редактор, видавець, громадський діяч – належить до тих знакових 
постатей в українській історії і культурі, кого називають «світочем», хто був уособ-
ленням, свободи, правди, освіти, хто поклав своє життя на олтар незалежності укра-
їнської держави. Сьогодні, коли Україна переживає труднощі становлення молодої 
держави, які охопили політику, економіку, охорону здоров’я, культуру, позначилися 
на духовній сфері суспільства, коли, «поставивши дух на друге чи десяте місце, ми 
схаотизували нашу спроможність відчувати істину»1, досить гостро постає потреба 
вивчення світоглядної публіцистики, потужно репрезентованої у творчості С. Єфре-
мова, як елемента системи національної культури, як пошуку відповідей на злобо-
денні питання сучасності.

1 Лось, Й. (2007), Публіцистика й тенденції розвитку світу: Навч. посібн.: у 2 ч., ч. 1, ЛНУ, Львів, 
с. 5.
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Багатогранний і величезний літературний доробок С. Єфремова, який, за під-
рахунками вчених (І. Гирич, П. Голубенко, М. Цимбалюк), вимірюється від 3000 до 
6000 різножанрових творів, став доступним для науковців лише з 90-х рр. ХХ ст. Його 
вивчення одразу стало сферою активної діяльності істориків (С. Іваницька, І. Гирич, 
Л. Могильний, О. Лебедєва (Крикуненко) та ін.), фахівців у галузі соціальних ко-
мунікацій, передусім істориків журналістики та видавничої справи (Н. Зелінська, 
І. Михайлин, М. Тимошик, Ю. Шаповал та ін.), літературознавців (М. Жулинський, 
М. Наєнко, В. Шмельов, Н. Шумило та ін.), лінгвістів (Ж. Колоїз, Л. П’яста (Супрун), 
Н. Мазур, Т. Самоплавська та ін.), політологів (Н. Бойко), бібліографів (С. Приколо-
та). Як стверджує С. Іваницька та Т. Єрмашов, єфремознавча бібліографія в 2013 р. 
нараховувала понад 700 публікацій2, а нині їх ще більше. 

Помітно, що у вивченні громадської діяльності С. Єфремова, науковці широко 
залучали до розкриття предмета своїх досліджень його мемуари (О. Галич, І. Гирич, 
С. Іваницька, Л. Масенко О. Меленчук, Л. Ткач, О. Чехівський), котрі здебільшого 
репрезентують історичний, літературознавчий, лінгвістичний аспекти наукового 
пошуку. У просторі соціальних комунікацій мемуарна творчість С. Єфремова про-
коментована слабко.

У монографіях, дисертаціях, підручниках з історії української журналістики 
другої половини ХІХ та першої половини ХХ ст., безперечно, залучається до роз-
гляду публіцистична творчість С. Єфремова, але через великий обсяг об’єкта дослі-
джень робиться це фрагментарно, оглядово, при цьому не називаються всі галицькі 
газети й журнали, у яких друкувався молодий автор. Крім того, актуальність нашого 
дослідження пояснюється особливістю його предмета, оскільки докладний розгляд 
усіх згадок С. Єфремова про співпрацю із західноукраїнськими виданнями у своєму 
юнацькому щоденнику (1895–1896 рр.) та спогадах (1876–1907 рр.) у контексті мему-
арної рецепції здійснюється вперше.

2. Теоретичне підґрунтя. З огляду на вище сказане, можна підсумувати, що 
теоретико-методологічна база нашого дослідження формується з урахуванням осо-
бливостей світоглядної публіцистики, поля активної діяльності С. Єфремова, зразків 
аналізу журналістської та видавничої діяльності видатної особистості крізь призму 
мемуаристики3, висловлювань самого С. Єфремова про функції української періоди-
ки, місію публіциста, об’єктивність літературної критики.

3. Методологічна основа дослідження. Об’єктом наукового пошуку є згадки 
про пресові видання Наддністрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст., що містяться в 
мемуарних творах С. Єфремова – юнацькому щоденнику та спогадах 1896–1907 рр., а 
предмет становить його співпраця із західноукраїнськими періодичними виданнями 
як сторінка історії української журналістики, яка висвітлює взаємозв’язки журналіс-
тів і вчених Сходу і Заходу України на рубежі ХІХ–ХХ ст. До завдань цієї розвідки 

2 Іваницька, С. (2018), Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільної транс-
формації: історико-біографічні аспекти (кінець ХІХ ст. – 1920 рік): Монографія, Видавничий 
дім «Гельветика», Херсон, 896 с.

3 Галич, О. (2020), «Специфіка відтворення зовнішнього та внутрішнього світу реальної особис-
тості в спогадах С. Єфремова». Література світу: поетика, ментальність і духовність: Зб. 
наук. праць [Гол. ред. : С. І. Ковпік], Вип. 14. Кривий Ріг, с. 27–35; Галич, О. (2020), «Свідчення 
про громадсько-політичні та літературно-художні періодичні видання в юнацькому щоденнику 
С. Єфремова», Український інформаційний простір, № 1 (5), с. 163–178.
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входить розкриття витоків україноцентризму в особистості С. Єфремова; багато-
гранне представлення його постаті; з урахуванням специфіки мемуарного жанру та 
із залученням історичного контексту інтерпретувати поворотні в долі С. Єфремова 
віхи його біографії, пов’язані із західноукраїнськими виданнями. 

Раціонально дібрані методи дослідження сприяють всеохопному розкриттю 
його предмета. Так, біографічний метод посприяв вивченню журналістської діяль-
ності Сергія Єфремова у зв’язку з його біографією, що розглядається як визначаль-
ний чинник його публіцистичної творчості; історичний метод спрямував розгляд 
об’єкта дослідження в еволюції, у зв’язку з добою, на яку припадає громадська діяль-
ність С. Єфремова, подачу історико-культурних фактів, що ілюструють взаємозв’яз-
ки східно- і західноукраїнських журналістів у хронологічній послідовності; порів-
няльний метод увиразнив всебічну характеристику співпраці С. Єфремова з пресою 
підросійською та з українською періодикою, що перебувала під австро-угорським 
гнітом, допоміг сформувати конкретні висновки; аксіологічний метод допоміг аналіз 
пресових явищ проводити в контексті духовних цінностей українського народу, уви-
разнити в іпостасі С. Єфремова таку провідну рису його характеру, як патріотизм; 
частково застосовуваний статистичний метод зміцнив наукові твердження доку-
ментальними фактами у розкритті причинно-наслідкових зв’язків між складниками 
предмета дослідження; дискурсологічний аналіз спроектував цілісний розгляд жур-
налістської діяльності С. Єфремова з урахуванням історико-культурних факторів та 
відгуків на неї його сучасників і новітніх науковців. 

4. Виклад основного матеріалу дослідження. Щоденник С. Єфремова сере-
дини 90-х рр. ХІХ ст. і спогади кінця ХІХ – початку ХХ ст., охоплюють період його 
навчання в Київській духовній семінарії та університеті, панорамно відтворюють 
побут та громадське життя Києва. Автор зазначає, що в умовах панування режиму 
русифікації українську мову можна було почути лише на базарах та в релігійні свя-
та, коли до міста прибувало багато прочан, та ще жевріла вона в нелегальних гурт-
ках, одним з яких була семінарська громада – об’єднання учнів семінарії, захопленої 
ідеями українофільства. «Духовною поживою цих гуртків були поодинокі галицькі 
видання, такі, як «Зоря», «Народ», «Правда», що повз офіційні шляхи потрапляли на 
підросійську Україну»4.

Як свідчать спогади С. Єфремова, велику роль у формуванні його світогляду 
відіграв старший брат Федір, випускник університету в Києві. Знаючи любов Сергія 
до книг, він давав юному семінаристу, читати твори Панаса Мирного, А. Свидниць-
кого, І. Левицького, І. Франка, заборонені поезії Т. Шевченка, відкрив йому «окре-
мий світ, зі своїм устроєм та своїми скарбами – світ українського письменства»5. Тоді 
ж уперше Сергій побачив українські періодичні видання, а серед них «Зорю», «яка 
вже фактом свого існування сказала … більше, ніж могла б промовити змістом»6. 
Підсумовуючи цей період свого життя, С. Єфремов пише: «…Українське письмен-
ство стало вже перед мене як принадне якесь створіння, що тягло до себе й щораз 
більше викликало заінтересування. За ним вихилялось потрошку й українське жит-

4 Гирич, І. (2011), «Передмова». Єфремов, С., Щоденник. Про дні минулі (спогади), Темпора, Київ, 
с. 27.

5 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 346.
6 Там само, с. 346–347. 
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тя, – з галицьких видань стала ніби якоюсь землею обітованою Галичина, а разом 
одкрилися для мене і ті таємні конспірації, в яких одлилося тоді українське життя в 
Росії»7. Федір увів Сергія, вже морально підготовленого, в коло нещодавно заснова-
ної семінарської громади, душею якої був Л. Скочковський, а ідейним керівником – 
О. Кониський. У дяківській квартирі Скочковського, що знаходилася при Йордан-
ській церкві та яку називали «Ельдорадо», очевидно, прирівнюючи до золота наявні 
там в українській бібліотеці заборонені книги та журнали, С. Єфремов з легкої руки 
Луки Полікарповича одержав конспіративне ім’я – Сергій Палець, котрим підписав 
свої перші публікації в західноукраїнських виданнях («Ага, ви з Пальчика… Ну, то 
запишу вас – Сергій Палець… – і Лука записав одібрані для мене книги за Сергієм 
Пальцем»8). На однім із таємних зібрань громади Сергій був свідком обговорення 
реферату «про галицькі партії, радикалів та народовців, про їхні стосунки, полемі-
ку, пресу», у якому взяв участь «низенький чоловічок з довгою русявою бородою й 
характерним дріботінням у промові – професорський стипендіят М. Грушевський»9, 
котрий, як згадує О. Лотоцький, «держав привід у громаді» і «молодий та енергій-
ний, був живим зв’язком між громадою та старшим громадянством»10. Із цього часу 
починаються контакти С. Єфремова з М. Грушевським, який після від’їзду до Львова 
підтримував зв’язки з ним як з автором публікацій у галицьких виданнях, які він 
редагував.

Проте не лише непересічні «громадяни» (О. Лотоцький, С. Липковський, Т. Доб-
рянський, В. Бачинський) та їхні духовні наставники (Л. Скочковський, О. Конись-
кий, В. Антонович) – люди «альтруїстичної вдачі, що жертвували власним спокоєм 
та вигодами задля спокою та вигод инших людей», вразили Сергія Єфремова, а й 
бібліотека громади, завданням якої було виховання суспільно активних українців. 
«Наша громадська бібліотека, – згадує він, – певна річ, нелегальна, у великій тут ста-
вала пригоді. Ми тут знаходили все, що тільки можна було добути по-українському 
і про українську справу – навіть закордонні, переважно львівські видання. Дістава-
ли ми регулярно «Зорю» і «Буковину», які тоді чомусь почала була, хоч і недовго, 
перепускати цензура; «Правду» і «Народ» одержували в закритих пакетах; книжки 
доходили всякими шляхами, але таки доходили. … Щоб стати свідомим українцем, 
треба було бути – так ми розуміли – загально освіченою й добре розвиненою люди-
ною»11. Сергія Єфремова цікавила й література, написана російською мовою, наявна 
в громадівській бібліотеці, на актуальні соціальні теми, публіцистика та критика 
М. Добролюбова, М. Михайловського, Д. Писарева, М. Чернишевського, нелегаль-
но поширювані праці О. Герцена, твори белетристів-народників – Г. Успенського, 
М. Щедрина, Ф. Решетникова. Так, шляхом самоосвіти формувалася національна 
свідомість С. Єфремова, бралися кращі й майстерні взірці з публіцистики, літера-
турної критики, зароджувалося нестримне бажання щось і самому написати. «Стати 
письменником здавалось тоді найвищим щастям», – згадував він12. Спочатку Сер-
гій пише щоденник «задля практичної мети – навчитися писати по-українському», 

7 Там само, с. 347.
8 Там само.
9 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 349.
10 Лотоцький, О. (1933), «Сторінки минулого», 1933, ч. 2. Варшава, с. 65.
11 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 354–355.
12 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 381.
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пробує свої сили в написанні та виголошенні рефератів на різні суспільно актуальні 
теми, які він називав «нарисами», «публіцистичними» спробами – усе це сприяло 
формуванню в нього журналістських навиків. Його захоплювало, що дехто із стар-
ших громадян, за підтримки О. Кониського та В. Зіньківського, вже друкувалися в 
закордонних часописах: «Один час семінарська громада чимало постачала літератур-
ного матеріалу до «Правди», «Зорі», «Дзвінка», «Буковини», і ми під псевдонімами 
С. Юрковиці, Л. Чуба, О. Любенького вгадували своїх хороших знайомих та співгро-
мадян – Кедреновського, І. Руденка, Лотоцького»13. Та й самому Сергію вже надсила-
ють прохання написати рецензію для львівського літературно-культурного часопи-
су «Зоря» на гру артистів українського драматичного товариства, але він утримався, 
бо гра артистів – гарна й враження були незабутніми, а репертуар – бідний через 
цензурні утиски14. С. Єфремов як член літературного комітету громади, завданням 
якого було «складать українські книжки для народного читання»15, знайомиться з 
опублікованими в «Зорі» творами українських письменників І. Нечуя- Левицького, 
А. Свидницького, М. Кропивницького. Він схвалює діяльність Ф. Матушевського, 
товариша із Черкас, направлену на вибірку з російських часописів, що видавалися 
в Києві, Полтаві та Харкові, українського матеріалу, а на їх основі готувати огляди 
(«хронічки») для західноукраїнських видань «Правда», «Діло», Буковина». 

Тож свою літературну і журналістську діяльність С. Єфремов розпочинає з 
публікацій у демократичній західноукраїнській пресі. Так, у 1895році в дитячому 
журналі «Дзвінок» він друкує перші художні твори – оповідання «Неслухняні діти» 
і «Пригода», у журналі «Зоря» – нарис «Жид», а 1896 року в журналі «Правда» – но-
татки «Полемика київських часописей з приводу українського питання». І хоча юнак 
«мав велику охоту до белетристичного писання», «журнальна та газетна робота»16 
переважила, бо він уже тоді усвідомлював, що для української справи його творчі 
зусилля найбільше потрібні у сфері громадської діяльності («Журналістика ставила 
перед мене питання сучасности»17).

Говорячи про витоки публіцистичної діяльності С. Єфремова, С. Іваницька від-
значає: «Вже в перших літературних спробах Єфремова, переважно хронікерського 
характеру, простежуються основні ідеї, які керували в зрілому віці всіма його по-
чинаннями – оборона української мови й літератури, обґрунтування самобутності 
української культури та її відрубності від культури російської, народолюбство, ево-
люціонізм»18.

Збагачений трирічним досвідом літературної праці, 22-річний С. Єфремов у 1898 
році вже друкується в авторитетному галицькому журналі «Записки Наукового то-
вариства імені Шевченка», що виходив з 1892 року у Львові, редакторами якого були 
О. Кониський, М. Грушевський. Розширюються жанрові межі його публіцистики, 
юнак робить перші спроби в написанні рецензій. Звичним для нього було записувати 
до щоденника думки та враження від прочитаних творів. Проте С. Єфремов розумів, 
що мемуаристика й публіцистика, куди входила літературна критика, – різні сфери 

13 Там само, с. 370.
14 Там само, с. 103.
15 Там само, с. 135.
16 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 383. 
17 Там само, с. 362.
18 Там само, с. 41–42.
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літературної праці, а остання вимагала, крім особистих вражень, ще й об’єктивної 
оцінки художнього твору, заснованої на глибоких знаннях його специфіки, та й для 
написання тексту такого серйозного жанру потрібен час, якого у молодого автора, 
що перебував у гущавині літературно-громадських справ, завжди не вистачало. Його 
переживання відтворює щоденниковий запис від 13 квітня 1895 року: «Земляк дав 
мені роботу: написати для «Записок наук[ового] товар[иства] ім. Шевченка» рецен-
зію на книжечку, що недавно вийшла в Одесі «Шевченко – друг семи». Рецензії я ще 
не пробував писати ніколи, часом тільки записував в дневнику враження від тієї або 
іншої книжки, але ж це зовсім друга річ. А тут і часу в мене бракує…»19.

Складність дискурсу такого мемуарного жанру, як спогади, проявляється в 
тому, що власні назви – топоніми, антропоніми, назви книг, журналів і газет – є 
неодмінними супутниками «спогадального» мислення людини культурно розвине-
ної, суспільно активної. Вони – носії інтертексту, згустку різнопланових асоціацій, 
інтелектуальної енергії, які опринаявлюють причетність автора мемуарів до змальо-
ваних суспільних подій і явищ. У спогадах Сергія Єфремова власні назви функціо-
нують як історичні й культурні факти, котрі документалізують сторінки біографії 
автора, фіксують його діяльність у просторі і часі. 

Так, назви періодичних видань Наддністрянщини – журналів «Правда» та «За-
писки Наукового товариства імені Шевченка» –, вжиті в спогадах Сергія Єфремо-
ва про О. Лотоцького, українського історика, письменника, публіциста, видавця, з 
яким автор мемуарів заприятелював у роки навчання в Київській духовній семіна-
рії, наголошують на сфері спільних інтересів молодих людей. Не набагато старший 
від С. Єфремова О. Лотоцький зіграв велику роль у становленні особистості юнака. 
Хоча 16-річному Єфремову-семінаристу в той час різниця в літах (6 років) і здавалася 
«значною», хлопці «подружились і сприятелювали. Багато потім пережито і пере-
роблено разом у щирому єднанні…»20. «Низенький, білявий, надзвичайно швидкий 
чоловічок», якого вперше С. Єфремов зустрів у 1982 році в Ельдорадо, що «був – мов 
живе срібло: сипав жартами, дотепами, … усе в його устах набирало надзвичайно 
яскравого колориту»21, настільки зачарував юнака, що він почав шукати зустрічей 
з Олександром Ігнатовичем в духовній академії, де той учився. Повернення О. Ло-
тоцького до Києва, після року вчителювання на селі, було не лише великим «при-
дбанням» для громади, «бо всюди, де з’являвся Лотоцький, …прокидалась енергія, й 
розпочиналася жвавіша робота», а й для самого Єфремова. «Не знаю чому, але мене 
якось одразу, з першого спіткання потягло до цієї людини, яка потім стала мені най-
ближчим приятелем і якій я теж багато завдячую. Не вважаючи на всю свою хлоп’я-
чу дикість, я осмілився до того, що почав ходити в академію до Лотоцького, і там, 
в академічній їдальні, за чаєм, поміж веселими жартами, слухав поважних розмов 
на всі громадські теми, які доповняли моє громадське виховання»22, – згадував він. 

У О. Лотоцького теж збереглися добрі спомини про зустрічі із С. Єфремовим у 
Київській духовній академії, йому імпонував не по роках великий духовний потен-
ціал юного семінариста, його невтомне тяжіння до саморозвитку: «Одним із відві-

19 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 91.
20 Там само, с. 354.
21 Там само, с. 353.
22 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 354.
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дувачів був молоденький тоді Сергій Олександрович Єфремов. Мав я глибоке задо-
волення побачити послідовний зріст і поступ сеї великої духовної сили. Скромний 
юнак, він увесь перейнятий був самими духовними інтересами… Читав він багато, 
не лише хапаючи думки і факти, але й усвідомлюючи їх в перспективах свого світо-
гляду, вже й тоді ясного щодо загальних зарисів і, зокрема, щодо української спра-
ви… Нетрудно було бачити, що це росте неабияка сила – глибока, віддана і талано-
вита. В цих розмовах зав’язалася між нами та духовна близькість, що тривала після 
на протязі всього дальшого життя»23.

Товариська критика О. Лотоцьким перших творів С. Єфремова, викликала до-
віру та заохочувала, «додавала гарту» його «хлоп’ячим літературним замірам». Єф-
ремов знав, що Лотоцький у той час уже співпрацював з відомими західноукраїн-
ськими виданнями – журналами «Правда» та «Записки Наукового товариства імені 
Шевченка», – які виходили українською мовою й давали можливість авторам вільно 
висловлювати думку про українські справи – проблеми української книги, україн-
ської школи, української самостійності. Але найбільше захоплення молодого С. Єф-
ремова викликало те, що О. Лотоцький із «звичайною йому енергією організовував 
постачання літературного матеріялу закордонним виданням, підшукуючи співро-
бітників та завдаючи їм роботу. На цьому ґрунті був він близьким з Кониським та 
Антоновичем і служив за живий зв’язок між старшими цими українцями та молодою 
семінарською громадою»24.

Упадає в око те, що в своїх мемуарах і О. Лотоцький, і С. Єфремов у портрет-
них описах використовують ім’я по батькові в іменуванні один одного, що ілюструє 
тогочасну традицію шанобливого звертання до людини й озвучує сучасну полеміку, 
чи потрібне нам «російське» ім’я по батькові.

Прокоментований фрагмент мемуарів С. Єфремова показує талант їх автора у 
створенні майстерних портретних описів культурних діячів своєї доби. Присутні в 
них назви періодичних видань переводять зображення зовнішності реальної особи в 
ракурс відтворення її внутрішніх якостей, зокрема таких, як турбота про розвиток 
здібностей молодих письменників, їхній духовний гарт. Саме вони разом з емоцій-
ними переживаннями автора, свідка змальованих подій, додають публіцистичності 
змісту спогадів, наближають його до сьогоденних українських проблем. 

Спомини про журнал «Записки Наукового товариства імені Шевченка» (1895 р.) 
відновлюють у пам’яті С. Єфремова життєві ситуації, поворотні в його долі. Так, 
опублікована в одному з перших томів журналу стаття О. Лотоцького за своїм підпи-
сом викликала переполох у духовній академії, де той учився, та «нагінки на україн-
ське та українців»25. З’явилися доноси й ректору семінарії на громаду і «громадян», і 
лише те, що С. Єфремов був братом ректора, допомогло йому продовжити навчання, 
хоча й ненадовго. Після другої скарги ректору на семінариста С. Єфремова (1896 р.), 
який звинувачувався в тому, що «був членом украинофильского кружка», «носил 
малороссийскую сорочку», читав на уроках ліберальний журнал «Неделя», він за-
брав документи із семінарії й став готуватися до «іспиту дозрілості, без якого не міг 

23 Лотоцький, О. (1933), «Сторінки минулого», 1933, ч. 2. Варшава, с. 225–227.
24 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 354.
25 Там само, с. 396.
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переступити університетського порога»26. До такого кроку спонукало С. Єфремова 
ще й те, що в критичний час для громади (на гурток звернуло увагу семінарське 
начальство та жандармерія, почався ідеологічний розкол: сварки між марксистами й 
народниками) він з громадської бібліотеки забрав до себе всю «закордонну нелегаль-
щину», яку легко можна було знайти під час трусу27. До «закордонної нелегальщини» 
належали й галицькі видання, які через свій стійкий і послідовний україноцентризм 
були заборонені на Наддніпрянщині, а їхні автори піддавалися політичному тиску.

Наступна згадка про «Записки Наукового товариства імені Шевченка» ожив-
лює суспільно-культурну (сучасні журналістикознавці сказали б «інформаційно-ко-
мунікативну») ситуацію в підросійській Україні кінця ХІХ ст. С. Єфремов – студент 
університету Св. Володимира. Його дуже цікавлять «українські справи» в росій-
ській пресі, тож мав «читати мало не все, що тоді з’являлося кращого в російській 
журналістиці, і з найбільшим, звичайно, заінтересуванням спинявсь на тих скупих 
згадках, що з’являлись там про українство»28. Він звертається з «українським матері-
ялом» до російських, здебільшого ліберальних, редакцій – «Киевские Вести», «Рус-
ское Богатство», «Русские ведомости», але йому відмовляли в друці: «місця бракує, 
інтерес матеріялу занадто вузький», «нецікаві теми вибираєте: все про Україну та 
Україну»29. Проте це С. Єфремова, як він пише, «не зраджувало». Молодий письмен-
ник уже визначився із своєю громадянською позицією, пов’язаною з вибором мови 
для своєї художньої та журналістської творчості: «Я поклав був собі – по-україн-
ському писати на всякі теми, що мене як людину цікавили, по-російському ж – тіль-
ки на українські… Сферу українського письменства й українських інтересів треба 
було, на мою думку, розсувати на всю широчінь людських інтересів; …російську ж 
пресу використовувати для української справи, за браком своєї власної, як трибуну, 
з якої хоч вряди-годи можна було до публіки промовляти, подавати найпотрібнішу 
інформацію, впливати хоч на ту нечисленну публіку, яка жагуче шукала чогось про 
рідну справу. … Цього принципу я додержувався аж до останнього часу, бо все ж 
хотів бути українським письменником, навіть по-російському пишучи»30.

М. Грушевський, один із організаторів та редактор «Записок Наукового товари-
ства імені Шевченка» (з 1895 р.), помітив молодого автора й запросив його до спів-
праці. У цьому виданні С. Єфремов публікується протягом 1898–1905 рр. Ось як він 
відгукується про цей період у своєму житті: «…Опріч випадкових екскурсів до ро-
сійської преси, я все ж більш писав тоді по-українському. Дещо, як огляди й рецензії 
до «Записок Наук[ового] товариства ім. Шевченка», робилося з певного обов’язку, на 
замовлення М. С. Грушевського…»31.

У спогадах С. Єфремова міститься найбільше відгуків про його співпрацю з 
українським часописом «Літературно-науковий вістник», яка розпочалася ще в уні-
верситетські роки. Автор мемуарів згадує, що коли єдиний на всю соборну Україну 
літературний журнал «Зоря» через посилення цензурних заборон у 1894 р. перестав 

26 Там само, с. 403.
27 Єфремов, С. (1899), «Новини нашої літератури. Дещо з приводу нового видання «Кобзаря», Лі

тературно-науковий вістник, 1899. ч. 8, Львів, с. 401.
28 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 440.
29 Там само, с. 442.
30 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 443. 
31 Там само.
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надсилатися до Києва, то на його зміну з 1898 р. «почав у Львові під редакцією Фран-
ка, Гнатюка, Грушевського й Маковея виходити «Л[літературно]-Н[ауковий] Віст-
ник». Побачивши в О. Кониського кілька примірників цього часопису, С. Єфремов 
відразу його передплатив, а відзначивши в ньому відділ хроніки, став посилати туди 
замітки про українське життя та пресу: «Мороки з ними було багато, вони часто ги-
нули в дорозі, иноді губила їх і редакція, часом перекручувала, але все-таки я бачив, 
що вони не зайві в журналі, що на Україні ці хронікальні замітки ˂… ˃ замінюють 
газету, і посилав їх усе більше й більше, надто з 1899 р., потроху розсуваючи вузь-
ко інформаційні рямці до чисто публіцистичних. Я мав утіху бачити, що слідом за 
мною почали такі звістки й замітки подавати й з инших кутків на Україні: отже, це 
було цікаво й потрібно»32.

За підрахунками І. Гірича, С. Єфремов протягом 1898–1907 рр. опублікував у 
«Літературно-науковому вістнику» 387 різножанрових творів, більше, ніж у редак-
торів цього журналу І. Франка (330), М. Грушевського (200), Д. Донцова (230). С. 
Єфремов заявив про себе як про «майстра короткого жанру»33. Зокрема, у цьому 
доробку містяться публіцистичні («Медаль», «Малі люде – мале й горе», «Ціна кро-
ві») твори, рецензії, публіцистичні нотатки в рубриках «З науки і письменства», «Лі-
тературні вісті і зауваги», «З громадського життя», «Театр і штука», «Бібліографія 
і персоналії», некрологи, шевченкознавчі праці – «Пушкін contra Шевченко» (1899. 
Кн. VIII), «Шевченко і російські письменники» (1899. Кн. ХІ), «Шевченкові “душі” і 
“московська міра”» (1900. Кн. VI), «Курочкін і Шевченко» (1900. Кн. ІХ), «Шевчен-
кові роковини і російська преса» (1901. Кн. VII). 

Крім того, у цьому виданні Сергій Єфремов у 1898–1901 рр. надрукував свої ху-
дожні твори («Задля родини», «Похорони», «Холера», «Нерви»). Він згадував, як з не-
терпінням ждав оцінку від редактора О. Маковея свого оповідання «Задля родини», 
яке надіслав першим, як втішили його схвальні відгуки про цей, уже надрукований, 
твір І. Левицького, О. Лотоцького, О. Кониського. Ця публікація в авторитетному 
виданні, редагованому вже відомими на той час науковцями і публіцистами М. Гру-
шевським, І. Франком, В. Гнатюком, «ніби давала патент на звання письменника»34.

Спогади С. Єфремова про співпрацю з «Літературно-науковим вістником» про-
ливають світло на деякі конфліктні ситуації в літературному просторі підросійської 
України, які переходили в тривалі полеміки, що висвітлюють важливий етап у ста-
новленні молодого автора як публіциста, літературознавця та громадського діяча. У 
горнилі цих дискусій кувався його талант публіциста та літературознавця.

Так, не один раз згадується опублікована в «Літературно-науковому вістнику» 
(1899. Ч. 8) рецензія Сергія Єфремова під заголовком «Новини нашої літератури. 
Дещо з приводу нового видання “Кобзаря”»35 на збірку творів Т. Шевченка, підготов-
лену до друку редакцією «Киевской Старины», за характеристикою рецензента, «не-
охайно». Це був час, коли гурток «Вік», активним діячем якого був Сергій-студент, 
проводив «кипучу роботу, і не тільки видавничо-літературну, але й організаційну», 
став іменувати себе «Видавництвом “Вік”» і шукав джерел фінансування видань 
32 Там само, с. 443–444.
33 Гирич, І. (2012), «Між наукою і політикою. Історіографічні студії про вчених концептуалістів», 

Навчальна книга – Богдан, Тернопіль, с. 174.
34 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 444.
35 Там само, с. 82–88.
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творів українських письменників. Матеріальну підтримку молодим засновникам ви-
давництва могла б надати нещодавно створена в 1897 р. з ініціативи В. Антоновича та 
О. Кониського Всеукраїнська громадсько-політична нелегальна організація ЗУБДО, 
членами Ради якої були представники Старої Громади. Проте у членів Ради В. Бе-
ренштама, упорядника рецензованого видання «Кобзаря», та В. Науменка, головного 
редактора «Киевской Старины», ім’я Сергія Єфремова «не будило добрих думок», 
бо вони були «лихі» на нього через рецензію в «Літературно-науковому вістнику». 
Тож фінансовий стан видавництва «Вік» у той час був критичним, спричинцем чого 
мимовільно став С. Єфремов. 

Мемуари С. Єфремова всеохопно розкривають дискурс публікації рецензії на 
видання «Кобзаря» у львівському «Літературно-науковому вістнику», що проектує 
розгляд її у співмірності із суспільно-культурною ситуацією, яка панувала тоді на 
Наддніпрянщині, віхами біографії автора, етапами його особистісного сходження. 
На стержень наративу спогадів нанизуються нові історії, які пов’язані із знаковою у 
творчості С. Єфремова літературно-критичною працею. Автор мемуарів тепло зга-
дує, як О. Кониський, теж член Ради ЗУБДО, продавши будинок у Києві, «хотів був 
своїми коштами підперти видавництво», та його раптова смерть не дала здійснитися 
цим благородним намірам36. Згодом С. Єфремов у цьому виданні в 1902 р. опубліку-
вав публіцистичну статтю «Національне питання в Норвегії: Пам’яти незабутнього 
учителя О. Кониського». Молодий критик знаходить у собі мужність зізнатися, що 
хоча й «були з одного боку, може, зайві причепки, було з другого забагато моло-
дої задерикувасти», і лише завдяки впливу «безмежного такту Антоновичевого та 
щирої й різкої правдомовности Чикаленка» «гострі ріжки стиралися» і стосунки з 
Радою налагоджувалися37. Засвоївши етичні уроки, С. Єфремов залишився непосту-
пливим у головних принципах літературної критики: об’єктивності, свободи автор-
ської думки. Він вважав, що особисті симпатії та антипатії до автора не повинні 
впливати на об’єктивну оцінку його твору. Про це свідчать подальші його резонансні 
літературно-критичні статті «Боневантура в українській літературі. Уваги читача», 
«В поисках красоти. Заметки читателя», рецензія на книжку «П. А. Куліш. Хуторні 
недогарки» та ін.

С. Єфремов згадує, як потреба обрання художніх творів для публікації у ви-
давництві «Вік», заснованому в 1895 р. з його зусиль та інших молодих громадівців, 
змусила його задуматися, чи потрібно в ньому друкувати твори новоявлених україн-
ських модерністів. Свою позицію він виклав у великій літературно-критичній статті 
«В поисках красоти. Заметки читателя» (1902), у якій намагався «показати негативні 
риси так званих нових напрямів у нашому письменстві»38. Аналізуючи твори О. Ко-
билянської, Г. Хоткевича, М. Яцківа (які, зокрема, позначені в останнього з названих 
авторів «мішаниною крайнього натуралізму з крайнім також символізмом», «оргі-
ями намислу, диких фантазій»39), він негативно оцінив їхні новітні художні пошу-
ки, чим викликав обурення авторів та прихильників нового напряму. Розв’язалася 
полеміка, проти якої молодий критик не протестував, але його обурювало те, що 

36 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 455–456.
37 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 455.
38 Там само, с. 517.
39 Єфремов, С. (1995), Історія українського письменства, Femina, Київ, c. 556–557.
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«юрби ображених, які засипали своїми протестами редакції «Киевской старины» та 
«Літературно-наукового вістника», обвинувачували його в «монополізації критич-
ної думки, в узурпації громадських поглядів»40.

І не лише особиста образа на авторів скарг і пасквілів, а й потреба висловити 
думку про якість тодішньої критики, оцінити її морально-етичне обличчя та науко-
вий рівень спонукали С. Єфремова до розлогих спогадів. Він писав: «Здебільшого 
опоненти навіть не брали на себе клопоту, щоб вирозуміти до ладу мої думки, і на-
падалися, звичайно, перекрутивши їх на свій копил. Мені, напр[иклад], підсовувано 
найчастіше і потім думку, якої я ніколи не висловляв, – а саме, що письменство по-
винно мати тільки вузько утилітарні завдання та мету. Через те, що я не бачив краси 
в безгранині хоткевичів, вони тішили себе тим, що я всяку красу одкидаю і шукаю 
тільки користи, – певна річ, нісенітниця, проти якої я й сам тоді не раз виступав. Але 
така вже доля кожної популярної справи: в полеміці її закидають стороннім сміттям 
так, що й не впізнати»41. 

Полеміка навколо «пошуків краси» в українській літературі закріпила за С. Єф-
ремовим репутацію суворого критика. Щоправда, «компліменти», котрі доносилися 
з табору ображених на нього на відкритті пам’ятника І. Котляревському в Полта-
ві та під час першого з’їзду українських письменників у Києві (1903), нагадували 
«низку лайок»: його «всюди славлено за якогось літературного бандита»; «ображені, 
усі лихим дихали духом, усі демонстрували свою холодність та обурення як могли 
дошкульно»), що дало підстави Є. Чикаленку пожартувати: «Треба буде Є[фремо]ву 
місюрку (кільчасту сітку шолома, яка захищає обличчя. – В. Г.) купити…»42.

Сергій Єфремов, що почував себе нерозкаяним грішником, знаходить сміли-
вість винести такий присуд не лише своїм опонентам, а й пануючій інформацій-
но-комунікаційній атмосфері в літературознавстві: «Безкритична, вузька й обмеже-
на тодішня громада українська гірш од вогню боялася правдивого критичного слова. 
В усьому вона бачила замах на національні святощі, все вона переводила на особисті 
рахунки, ˂…˃ в усьому бачила кримінал, зраду та національної справи потоптання, 
а критика в її очах набирала вигляду якогось розбишацтва…»43. 

Відголоски про полеміку навколо критичних статей С. Єфремова ще довго не 
вщухали, дійшли вони й до Західної України. Він згадував, коли «у лютому 1903 р. 
приїхав до Львова, то там запитували, чи не “в погоні за новою красою” прибув 
я (О. Колеса), а Л[літературно]-Н[ауковий] Вістник розпочав був навіть на цю тему 
дискусію, в якій оборонці “нової краси” могли висловити свої погляди». Сенс цієї по-
леміки С. Єфремов убачав у тому, що «перед читачами поставлено було руба питан-
ня про напрям та майбутність нашого письменства», а проти культурної полеміки 
він не заперечував. М. Грушевський запросив Сергія Єфремова на редакційні збори 
(«Будем читати статтю Хоткевича проти вас»), і читання те відбулося, проте «зливи 
грубого, особистого й беззубого» були такими болючими, що молодий критик не 
витримав і покинув редакцію. Редакція часопису, поділяючи погляди С. Єфремова, 

40 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 518.
41 Там само, с. 518.
42 Там само, с. 518–519.
43 Там само, с. 519.
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відхилила 2 статті Г. Хоткевича проти нього, але третю під назвою «Лист Д. Хотке-
вича» все ж опублікувала, очевидно, щоб продовжити полеміку44.

З кінця 1901 року С. Єфремов почав працювати в редакції авторитетного на те-
ренах підросійської України щомісячного журналу «Киевская старина», органу Істо-
ричного товариства Нестора-літописця та Київської Громади. Спочатку як секретар 
готував для нього «дрібні замітки та звістки з поточного життя, з газет і журналів». 
Подібну роботу С. Єфремов з власної ініціативи виконував у львівському «Літера-
турно-науковому вістнику». Він зізнається, що громадські та видавничі справи в 
Києві відвернули його від активної співпраці із західноукраїнським виданням, до 
якого він «мав слабкість», адже то була його «перша справді літературна арена»45. 
С. Єфремов згадував: «…Запропонував був редакції «Л[літературно]-Н[аукового 
Вістника», за порозумінням та згодою й редакції «Киевской Старины», давати їй 
разом по-укра їнському ті праці, що писатиму для київського місячника, – з тим, щоб 
обидві редакції, українська та російська, з’явилися разом. Обидві редакції на це по-
годилися, і я зробив був спробу з «Літературним Боневантурою» (року 1905). З цією 
спробою одразу ж не пощастило»46. І хоча в бібліографічних описах указано, що кри-
тична стаття «Боневантура в українській літературі. Уваги читача» була спочатку оп-
рилюднена російською мовою в журналі «Киевская старина», а потім українською – 
у часописі «Львівський науковий вістник»47, насправді була надрукована лише її 
частина. Історія цієї статті розкрита в спогадах автора. Вихід неповного тексту своєї 
публіцистичної праці у львівському виданні він пояснює тим, що надіслана поштою 
перша її половина «таки запізнилася до чергової книжки й появилася в наступній, 
отже, уже з запізненням проти російського тексту»48. Крім того, С. Єфремову не спо-
добалося втручання редакції до тексту критичної праці, чим, на його погляд, тільки 
зіпсувало її, він навіть стосовно цього написав лист редактору І. Франку, і це, як він 
пише, його «знеохотило вести далі свою спробу так», що він «не послав навіть кінця 
статті до «Л[літературно]-Н[аукового] Вістника»49.

Видавнича діяльність С. Єфремова в західноукраїнській пресі сприяла форму-
ванню у його свідомості україноцентризму – політико-ідеологічної та морально-ду-
ховної концепції незалежної української держави. Він був переконаний, що в газетах 
і журналах Наддніпрянщини необхідно подавати відомості про події на західних те-
ренах, що сприяло б українському народу усвідомлювати свою цілісність. Саме тому 
його першою, як він відзначає, «оригінальною працею» в журналі «Киевская стари-
на» стала стаття «В борьбе за просвещение», у якій розповідається про вихід з Львів-
ського університету близько 600 студентів на знак протесту проти австро-угорської 
влади, що переслідувала учасників молодіжного руху за український університет. 
«Стаття, досить незвичайна для “Киевской Старины” як цілком публіцистична звер-
нула на себе увагу громадянства…»50. З молодим автором захотів познайомитися 

44 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 517–518.
45 Там само, с. 515,520.
46 Там само, с. 520.
47 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 704.
48 Єфремов, С. (1905), «Боневантура в українській літературі. Уваги читача», Літературно-науко

вий вістник, Річник VІІІ, Т. ХХІХ, Львів, с. 187–202.
49 Там само, с. 520.
50 Там само, с. 515–516.
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П. Житецький, громадський діяч Старої Громади. Із цього часу С. Єфремов став ча-
стим його гостем. Як і притаманно Єфремову-мемуаристу, його спогади про роботу 
в пресі включають іскрометні лаконічні портретні описи видатних українських дія-
чів. Сергію Єфремову все імпонувало в постаті свого співрозмовника: і його «грізне 
картання» щодо «легкомислія» у статтях про старше покоління громадівців, і згадки 
з минулого. Проте найбільше захоплення викликала майстерність Павла Ігнатовича 
публіцистично мислити: «Було дуже цікаво стежити, як Житецький довго і поважно 
та старанно низав у якій-небудь науковій розмові факти і нарешті однією блискучою 
увагою, однією фразою ніби зв’язував усі порізнені факти в одне ціле й осявав їх 
промінням краси та правди. Цей блискавичний синтез краще пояснював вам і дум-
ку автора, і його заміри, та й саму річ, ніж увесь попередній будинок, який з такою 
пильністю будувавсь перед вашими очима, і тільки в світлі цієї загальної думки ви-
яснялись перед вами деталі й копітко будований план. Розмовник з Житецького був 
надзвичайно цікавий...»51.

Змістовний діапазон зв’язків С. Єфремова із західноукраїнськими виданнями – 
багатоплановий. Зокрема, через них можна простежити, як формувалися його по-
гляди на функціонування рідної мови в українському соціумі. І. Гирич наголошував 
на тому, що «Сергій Єфремов належав до першої генерації українців, які з принци-
пових міркувань використовували українську мову в повсякденному спілкуванні»52, 
а С. Іваницька та Т. Єрмашов наголошують на тому, що він «був першим успішним 
україномовним професійним журналістом»53. Навіть старогромадівці під впливом 
демократично налаштованої молоді почали спілкуватися рідною мовою. Через стат-
тю, опубліковану в «Літературно-науковому вістнику», С. Єфремов висловив свою 
позицію щодо сталості українського правопису, яка збігалася в основному з думка-
ми М. Грушевського в тому, що ним повинен стати «галицький правопис», хоча й 
критикував окремі правописні норми «желіхівки». Такі стійкі погляди С. Єфремова 
в мовних питаннях змушували його активно відгукуватися в публіцистиці на висту-
пи антиукраїнськи налаштованих авторів. Так у статті «Літературний процес і суд 
проф. Флоринського над самим собою», опублікованій у «Літературно-науковому 
вістнику» (1902, №1), він гостро критикував памфлет «Малорусский язык и “украин-
ско-русский” сепаратизм» Т. Флоринського, професора Київського університету, що 
водночас був і цензором, котрий заперечував існування української мови та україн-
ської преси.

Тривалий період співпраці С. Єфремова з львівським журналом «Літератур-
но-науковий вістник» сформував довірливе та поважне ставлення до цього видан-
ня. Тому саме тут він у 1907 р. надрукував свої спогади «З недавнього минулого» 
(Т. ХХХVІІІ, квітень – червень) про події 1905 року в Києві, де, зокрема, подаються 
оцінки російсько-японської війни як «всенародного позорища, прилюдний іспит, на 
якому Росія відпокутувала свій режим»54, наводяться роздуми про поведінку мас 

51 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 516.
52 Гирич, І. (2011), «Передмова». Єфремов, С., Щоденник. Про дні минулі (спогади), Темпора, Київ, 

с. 22.
53 Іваницька, С. Г. (2018), Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільної 

транс формації: історико-біографічні аспекти (кінець ХІХ ст. – 1920 рік): Монографія, Видав-
ничий дім «Гельветика», Херсон, с. 286.

54 Єфремов, С. (2011), «Щоденник. Про дні минулі (спогади)», Темпора, Київ, с. 748.
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(«юрби»), особливість свідомості робітників і селян, визначається гуманістична по-
зиція молодого автора в єврейському питанні.

С. Наріжний у праці про розвиток української преси в Наддністрянщині в кін. 
ХІХ ст. із залученням зібраного ним великого статистичного матеріалу відзначав, 
що вона «помітно вдосконалилася, придбала собі читачів і значно окріпла»55. По-
тужність та ефективність творчості західноукраїнських видань зазначеного періоду 
зміцнювалася за рахунок співпраці з авторами Східної України, до яких належав і 
С. Єфремов. 

5. Результати та перспективи подальших досліджень.
Результати нашої розвідки мають теоретичне і практичне значення, ми розці-

нюємо їх як помірний вклад в теорію та історію журналістики. Науковий коментар 
взаємозв’язків преси Східної і Західної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. крізь 
призму діяльності С. Єфремова може послужити ілюстрацією до багатьох тем кур-
сів «Основи журналістики», «Історія української журналістики», «Публіцистика». 
Перспективи єфремознавчих студій ми вбачаємо в потребі подальшого вивчення ба-
гатої та різноманітної за тематикою й жанровою палітрою публіцистичної спадщини 
Сергія Єфремова. Світоглядна за змістом, філософська за обширами інтелекту авто-
ра, вона спроможна дати відповіді на злободенні питання кожного нового покоління 
українців.

6. Висновки.
Актуальність дослідження мотивується: 1) гострою потребою в непростий пе-

ріод розвитку української державності, позначений труднощами демократичного 
транзиту, вивчення світоглядної публіцистики, потужно представленої у творчості 
С. Єфремова, як такої, що стоїть на сторожі духу українського народу й спромож-
на дати відповіді на злободенні питання; 2) недостатньо повною репрезентацією, 
зокрема й через залучення мемуарних джерел, публіцистичної творчості С. Єфре-
мова в історії української журналістики. Система дібраних методів (біографічний, 
історичний, порівняльний, аксіологічний, статистичний, дискурсивний) посприяла 
ефективному розкриттю предмета дослідження. Докладна інтерпретація всіх зга-
док про галицькі періодичні видання, поданих у мемуарних творах С. Єфремова, що 
висвітлюють взаємозв’язки журналістів і вчених Сходу і Заходу України на рубежі 
ХІХ–ХХ ст. із залученням історичного контексту, проводиться вперше.

Видання «Зоря», «Народ», «Правда», «Буковина», «Дзвінок», що таємно потра-
пляли до підросійської України, стали для С. Єфремова духовною основою в осмис-
ленні специфіки національного (українськомовного) засобу масової комунікації, ідей 
просвіти в культурі України кін. ХІХ ст., її територіальної цілісності, та державної 
незалежності. Самоосвіту С. Єфремов усвідомлює як важливий чинник громадян-
ського становлення в умовах підневільної України, як принцип публіцистичної та 
наукової діяльності, який він витримував упродовж усього життя.

Спогади С. Єфремова про співпрацю із знаковим галицьким журналом «Запис-
ки Наукового товариства імені Шевченка» засвідчують важливий етап у формуванні 
світогляду автора, розширення жанрових меж його журналістики, активне станов-

55 Наріжний, С. «Розвиток західноукраїнської преси у 80 – 90-х роках ХІХ ст.», Українська преса, 
URL: http://izbornyk.org.ua/cultur/cult10.htm (останній перегляд 23 жовтня 2020).

http://izbornyk.org.ua/cultur/cult10.htm
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лення як літературознавця, зокрема осмислення специфіки мемуаристики й публі-
цистики, як різних сфер літературної праці.

Найбільш плідно С. Єфремов співпрацював із часописом «Літературно-науко-
вий вістник», йому імпонувала його демократична позиція. Коментарі автора мему-
арів розкривають тривалу полеміку, пов’язану з його публікацією в цьому журналі 
рецензії на нове видання «Кобзаря», та тематично споріднені дискусії навколо інших 
його літературно-критичних праць, у ході яких кувався талант вимогливого крити-
ка. С. Єфремов твердо відстоював головні принципи літературної критики: об’єктив-
ності та свободи авторської думки. 

Імена сподвижників української ідеї Л. Скочковського, О. Лотоцького, О. Ко-
ниського, П. Житецького, М. Грушевського у спогадах С. Єфремова розгортаються 
у багатогранні портретні описи й функціонують як носії інтертексту та історичні й 
культурні факти, котрі документалізують сторінки біографії автора, пов’язані з його 
співпрацею із галицькою пресою, фіксують його діяльність у просторі і часі. 

Зв’язки автора спогадів із західноукраїнськими виданнями розкривають його 
україноцентристський світогляд, що проявляється в послідовному ствердженні пра-
ва українців на рідну мову та функціонування літератури, преси, освіти національ-
ною мовою. Така стійка позиція дає підстави охарактеризувати С. Єфремова як пер-
шого фахового українськомовного журналіста.
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SERHII YEFREMOV’S COOPERATION  
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The subject of the study is the cooperation of S. Efremov with Western Ukrainian 
periodicals as a page in the history of Ukrainian journalism which covers the relationship of 
journalists and scientists of Eastern and Western Ukraine at the turn of the XIX-XX centuries. 
Research methods (biographical, historical, comparative, axiological, statistical, discursive) 
develop the comprehensive disclosure of the article. As a result of scientific research, the origins 
of Ukrainocentrism in the personality of S. Efremov were clarified; his person as a public 
figure, journalist, publisher, literary critic is multifaceted; taking into account the specifics 
of the memoir genre and with the involvement of the historical context, the turning points 
in the destiny of the author of memoirs are interpreted, revealing cooperation with Western 
Ukrainian magazines and newspapers. The publications ‘Zoria’, ‘Narod’, ‘Pravda’, ‘Bukovyna’, 
‘Dzvinok’, are secretly got into sub-Russian Ukraine, became for S. Efremov a spiritual basis 
in understanding the specifics of the national (Ukrainian) mass media, ideas of education in 
culture of Ukraine at the end of XIX century, its territorial integrity, and state independence. 
Memoirs of S. Efremov on cooperation with the iconic Galician journals ‘Notes of the Scientific 
Society after the name Shevchenko’ and ‘Literary-Scientific Bulletin’, testify to an important 
stage in the formation of the author’s worldview, the expansion of the genre boundaries of his 
journalism, active development as a literary critic. S. Yefremov collaborated most fruitfully and 
for a long time with the Literary-Scientific Bulletin, and he was impressed by the democratic 
position of this publication. The author’s comments reveal a long-running controversy over the 
publication of a review of the new edition of Kobzar and thematically related discussions around 
his other literary criticism, in which the talent of the demanding critic was forged. S. Efremov 
steadfastly defended the main principles of literary criticism: objectivity and freedom of 
author’s thought. The names of the allies of the Ukrainian idea L. Skochkovskyi, O. Lototskyi, 
O. Konyskyi, P. Zhytskyi, M. Hrushevskyi in S. Efremov’s memoirs unfold in multifaceted 
portrait descriptions and function as historical and cultural facts that document the pages of the 
author’s biography, record his activities in space and time. The results of the study give grounds 
to characterize S. Efremov as the first professional Ukrainian-speaking journalist.

Keywords: journalism; memoirs; periodicals; Galician publications; ‘Literary-Scientific 
Bulletin’.
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Розгляд аспектів функціювання мас-медіа в суспільстві потребує комплексного 
підходу з опорою на універсальну медіатеорію. У статті представлено спробу розгляну-
ти публічні події з точки зору функціонального підходу до розуміння медіа, запропоно-
ваного медіатеоретиком Деннісом Мак-Квейлом у теорії масової комунікації. Публічні 
події проаналізовано, з одного боку, як складний об є̓кт журналістської рефлексії і, з ін-
шого боку, як ситуативне медіа, що перевіряє відносини агентів соціального та медіаль-
ного полів у просторі комунікаційної взаємодії. Реалізацію функцій публічних подій як 
ситуативних медіа проілюстровано за допомогою таких яскравих прикладів культурних 
подій, як «Гогольфест» та «Книжковий форум у Львові».

Ключові слова: публічні події, мас-медіа, медіатеорія, масова комунікація, функції 
медіа.

1. Актуальність теми. Поширення популістських тенденцій в медіа та викли-
ки, зумовлені інтенсивним переходом публічної комунікації в онлайн в зв я̓зку із 
пандемією, ставлять дослідників перед потребою осмислення ефектів взаємодії ме-
діавиробників та медіаспоживачів. Поле мас-медіа постійно розширюється. В інфор-
маційну епоху на перший план в дослідженнях медіа виходять не тільки питання, 
як працюють технології, але й питання, які змісти передають медіавиробники за 
допомогою цих технологій і який це має відгук у медіаспоживачів. Спрощення інди-
відуального доступу до технологій медіа підсилює ризики зловживання медіатехно-
логіями у конструюванні дійсності, відкриваючи безмежний простір до поширення 
фейків і трансляції медіасимулякрів. 

Розгляд аспектів функціювання мас-медіа в суспільстві потребує комплексного 
об є̓кта, спостереження за яким надавало змогу відстежувати ефекти не у стратегіч-
ному, а у тактичному вимірі. Таким об є̓ктом є публічні події як феномен суспіль-
ної комунікації, який залучає до поля свого впливу ЗМІ та інші мас-медіа. В такій 
ситуації мас-медіа, як організовані технології, аудиторії сприймають виключно як 
спосіб розваг, та чи не єдиною можливістю задоволення потреби спільнот в обміні 
достовірною інформацією стають публічні події. В українському журналістському 
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дискурсі існує проблема стереотипного ставлення до публічних подій як до розваги 
або інструменту PR чи пропаганди. А проте, публічні події культурної тематики ма-
ють високий потенціал для того, щоб привернути увагу фізичних аудиторій та ЗМІ і 
впливати на формування громадської думки. Метою цього дослідження є з я̓суван-
ня функцій публічних подій як ситуативного медіа у суспільстві.

2. Теоретичне підґрунтя. Розглядаючи численні підходи до розробки медіа-
теорій українських та зарубіжних дослідників, можна зазначити тенденцію до ви-
вчення масової комунікації в контексті комплексних підходів з метою системного 
узагальнення знань про медіа. Однією з найбільш обговорюваних і ґрунтовних серед 
сучасних медіатеорій є теорія масової комунікації Денніса Мак-Квейла, в якій до-
слідник представляє масову комунікацію як певний феномен, що має свою природу, 
реалізується в комунікаційних процесах як операційна діяльність, що має норма-
тиви та впливає на зміни у суспільстві. Деніс Мак-Квейл зазначав, «таке враження, 
що дослідники, розуміючи, що з розвитком цифрових медіа масова комунікація вже 
ніколи не буде однобічною, що вона, в принципі, за своєю природою є асиметричною 
та нелінійною, все ще намагаються вимірювати її ефекти, виходячи з аксіом класич-
ної медіатеорії, ба більше, з аксіом ідеалістичних концепцій вивчення об є̓ктів куль-
тури»1. Українські дослідники журналістики все більше звертаються до теорії масо-
вої комунікації Денніса Мак-Квейла, спираючись у своїх розвідках на запропоновані 
медіатеоретиком інструменти вивчення технологій медіа, специфіки сприйняття їх 
аудиторіями та їхні ефекти2. Але, якщо деяким аспектам теорії Мак-Квейла у нау-
ковому дискурсі приділяється багато уваги (як-от – розрізненню чотирьох підходів 
до вивчення медіа, вивченню особливостей медіа, метафорам медіації, підходам до 
систематизації моделей суспільства), то недостатньо обговорюваною залишається 
проблема розуміння функцій медіа як відношення пропозиції відправників до 
можливостей задоволення певних очікувань отримувачів повідомлення. 

3. Методологічна основа дослідження. Для окреслення поняття публічних 
подій ми використовуємо семантичний аналіз, а для з я̓сування функцій публіч-
них подій як ситуативних медіа ми звертаємось до теорії масової комунікації Деніс 
Мак-Квейла, де дослідник визначає такі основні функції медіа: 

• «інформування» щодо подій та умов суспільства і світу для означення владних 
зв я̓зків, полегшення нововведень, пристосування та поступу;

• «узгодження» як пояснення, тлумачення й коментування певної інформації, що 
сприяє підтримці усталеної влади та норм, соціалізації людей та груп, коорди-
нації дій, злагоді, встановленню пріоритетів і статусів;

• «спадкоємність» як вираження панівної культури, визнання субкультур і нових 
культурних досягнень для сприяння досягненню спільності цінностей та її під-
тримування;

• «розважання» як забезпечення забавами, розвагами та засобами відпочинку 
для зменшення соціальної напруги;

• «мобілізація» як проведення кампаній із соціальними цілями в політичній, вій-
ськовій, економічній, трудовій, а деколи і релігійній сферах із метою збільшен-

1 Мак-Квейл, Д. (2010), «Теорія масової комунікації», пер. з англ. О. Возьна, Г. Сташків. Львів, 
Літопис, с. 19.

2 Квіт, С. (2018), Масові комунікації, ВД «Києво-Могилянська академія», Київ, с. 55-59.
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ня суспільних ресурсів3. Дослідник завважує, що говорити про ієрархію цих 
функції недоцільно, оскільки часто вони накладаються одна на одну в реаліза-
ції медіакомунікаційної діяльності.
4. Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «подія» розглядають 

творці, мислителі, філософи, дослідники різних галузей знань віддавна. У творах 
Гесіода, Гомера, Геродота подія постає як унікальне явище буття, що має емоційне 
навантаження. Аристотель розглядає подію як невід є̓мний елемент конструювання 
сюжету, що розкриває подію як інструмент творчого задуму творця (професійного 
драматурга, аматора або бога). Проте найбільш щільну увагу до дослідження цього 
поняття як такого, що свідчить про революційну зміну буття, привертають філосо-
фи кінця XIX початку XX століття (Ж. Дельоз, А. Вайтгед, М. Гайдеґґер, А. Бадью), 
що зумовлено історичним контекстом і перипетіями, пов я̓заними із страшними іс-
торичними подіями цих часів. 

Слово «подія» англійською перекладається як «event», і в Оксфордському слов-
нику до слова «event» подано такі значення: «a thing that happens, especially something 
important», «a planned public or social occasion» («те, що трапляється, щось особливо 
важливе», «спланований публічний або соціальний випадок»)4. В українській мові, 
крім слова «подія», є слово «івент», неологізм останніх десятиліть, що є трансліте-
рованим запозиченням з англійської мови й поки що не зафіксоване в академічних 
словниках, але вже зазначено на порталі «Словотвір» у тих самих значеннях, що 
й надані вище5(6). Здебільшого воно поширене у професійному мовленні фахівців 
івент-галузі, які використовують або транслітерований варіант «івент», або пере-
клад – «подія», або «спеціальна подія». У слова «івент» в українській мові є синонім – 
слово «захід», яке, хоча у розмовному слововжитку поступається слову «івент», досі 
зберігається у нормативних документах локальних виконавчих органів, державних 
закладів культури, освіти та науки (культурно-масовий, просвітницький, освітній 
захід тощо). В основі івенту зазвичай лежить спеціальний привід, що може ґрунту-
ватися на справжньому факті, а може бути й фейком. Івент, що відбувся за участі 
публіки і про який розказали медіа, стає публічною подією. Розмаїття івентів-подій 
можна представити у переліку, який не може бути вичерпаним, тому надаємо його за 
алфавітом: акція, бенкет, вечірка, вистава, виставка, демонстрація, день народження, 
івент, карнавал, концерт, конференція, (мирні) зібрання, обряд, парад, перформанс, 
програма, пресконференція, ритуал, свято, тимбілдинг, фестиваль, гепенінг, церемо-
нія, шоу, ярмарок, open-air тощо. До цих подій в зв я̓зку з інтенсифікацією онлайн-ко-
мунікації додаються ті самі різновиди, але в онлайн-форматі.

Отже, беручи до уваги філософські підходи до трактування поняття події, бе-
ручи до уваги його семантичний спектр, специфіку вживання та синоніми в укра-

3 Мак-Квейл, Д. (2010), Теорія масової комунікації, пер. з англ. О. Возьна, Г. Сташків, Літопис, 
Львів, с. 84-86.

4 Oxford Learner’s Dictionaries (2020), “Event”. Oxford University Press, 2020. URL : https://www.
oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/event?q=event (останній перегляд 5 травня 2020).

5 Словотвір. «Івент», доступно за адресою : https://slovotvir.org.ua/words/ivent (останній перегляд 
5 травня 2020).

6 Словник української мови в 11 т. (1970-1980), за ред. Білодіда І. К. АН УРСР, Інститут мовознав-
ства, Наукова думка, Київ, доступно за адресою : http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_
movy_v_11_tomakh (останній перегляд 5 травня 2020).

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/event?q=event
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/event?q=event
https://slovotvir.org.ua/words/ivent
http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh
http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh
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їнській мові, публічна подія може бути потрактована як унікальне детерміновано 
хаотичне дійство, що може бути і випадковим, і організованим, передбачає публічне 
обговорення і дає імпульс до суттєвої зміни звичного соціального контексту через 
реструктуризацію взаємин між елементами в полі свого впливу.

Бурхливий розвиток медіа XX століття ще більше ускладнює розуміння понят-
тя «подія» через неможливість достовірного, повного та неупередженого висвітлення 
подій. І справжнім відкриттям для розуміння поняття події в контексті медіарефлек-
сії стає концепція «псевдо-подій» Деніела Бурстіна7, в якій дослідник фактично 
стигматизує організовані публічні події як штучний конструкт. Український дослід-
ник Ґеоргій Почепцов, застерігаючи від маніпуляційного впливу через поширення 
загроз інформаційних війн, зазначав, що подія є одним з найефективніших способів 
входу у чужий інформаційний простір8. З огляду на викладені вище тези щодо розу-
міння подій в цілому та публічних подій зокрема, виникає потреба формулювання 
підходу до концептуалізації явища публічних подій у полі медіа для роз я̓снення 
його суспільного значення та розуміння його місця у полі масової комунікації.

Поява смартфонів із 2008 року змінила якість масової комунікації, яка стала 
індивідуалізованою, ближчою до людини. Спрощення доступу до Інтернет та роз-
виток соцмереж повністю змінює медіаспоживання: виробники інформації розпов-
сюджують інформацію адресно, а споживачі можуть самі виробляти медіаконтент і 
поширювати його на свої медіааудиторії. Ці можливості підсилюють розвиток куль-
турних ініціатив в Україні, які раніше не мали доступу до мейнстримних традицій-
них медіа. 

Наведемо приклади публічних подій, які формували альтернативний, культур-
ний, медіамейнстрим в перші десятиліття XXI cтоліття в Україні: Форум видавців у 
Львові9 (проводиться з 1994 року, а з 2006 року стає міжнародним) та ГОГОЛЬFEST10 
(далі – «Гогольфест») у Києві (проводиться з 2007 року). Ці події об є̓днує те, що 
вони не створені були як медіапроєкти якогось національного ЗМІ, PR-кампанії кон-
кретного бренду чи особи і не були ініційовані місцевою владою. Ресурс, який мали 
ініціатори цих культурних подій на старті, – це люди та їхні оригінальні культурні 
продукти. 

Як зазначила у своїх спогадах Олександра Коваль, президентка громадської ор-
ганізації «Форум видавців», що заснувала форум у 1994 році як відповідь на кризу 
1992-1993 років, він створювався як «майданчик, де б могли зустрічатись та обмі-
нюватись досвідом та ідеями фахівці з книговидання і зацікавлені особи»11. Форум 
існує вже протягом 26 років, за статистикою, саме 2008 рік показав рекорд – 51 000 
відвідувачів, і це тільки фізичні аудиторії, а якщо взяти до уваги кількість медіа-
відвідувачів, у тому числі – журналістів і медіаблогерів, можна вийти на цифри, за 
які деякі ЗМІ борються роками (тільки на своїх ресурсах у Твітері форум має 2461 

7 Boorstin, D. J. (1992), «The Image» : A Guide to Pseudo-Events in America, Vintage, New York, p.10-12.
8 Почепцов, Г. (2017), «Від покемонів до гібридних війн : нові комунікативні технології ХХІ сто-

ліття», Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», Київ, с. 233.
9 Bookforum (2020), «Форум видавців у Львові», доступно за адресою : https://bookforum.ua/p/

about (останній перегляд 05 травня 2020).
10 Gogolfest (2020), доступно за адресою: https://gogolfest.org/ (останній перегляд 05 травня 2020).
11 Вікіпедія (2020), «Форум видавців у Львові», доступно за адресою : https://uk.wikipedia.org/wiki/

Book_Forum_Lviv (останній перегляд 05 травня 2020).

https://bookforum.ua/p/about
https://bookforum.ua/p/about
https://gogolfest.org/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Book_Forum_Lviv
https://uk.wikipedia.org/wiki/Book_Forum_Lviv
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фоловера, а у Фейсбуці 50 385 людей стежать за сторінкою)12. Ця публічна подія не 
тільки привертає увагу медіа, але й дає поштовх до розвитку дискурсу книжкової 
культури в Україні, а також має продовження в інших культурних подіях і, по суті, 
формує український культурний книжковий мейнстрим. 

У 2007 році вперше було організовано театральний фестиваль «Гогольфест» 
за ініціативи і під керівництвом Владислава Троїцького, режисера театру «ДАХ». 
Фестиваль влаштовується вже декілька років поспіль за рахунок спільнокошту та 
фінансування міжнародних фондів. «Гогольфест» уже понад десять років прово-
диться як культурна акція, що масово збирає аудиторію митців, культурних діячів 
та їхніх прихильників, як би парадоксально це не звучало. Перший фестиваль 2007 
року зібрав 10 000 відвідувачів, наступні фестивалі виходили на показники до одно-
го мільйона відвідувачів. Цей фестиваль став стартовим майданчиком для багатьох 
сучасних театральних та мистецьких ініціатив, які наразі задають тренд сучасного 
українського мистецтва у світі13. Через зовнішні чинники (політичні та економічні) 
інтригою та одним з інфоприводів фестивалю щоразу стає місце проведення та вза-
галі факт його проведення. А проте, більш ніж десять років поспіль «Гогольфест» 
показує себе як платформа, що гуртує сучасних українських митців, акторів, режи-
серів, культурних діячів та інших активістів культури. 

Трапляється, що, незважаючи на соціальну важливість, журналісти ігнорують 
ці івенти. Показовим прикладом комунікаційного розриву між медіа та суспільством 
стала виставка Романа Мініна «План побега из Донецкой области», що була влашто-
вана в Харкові у 2011 році і представляла висловлювання митця щодо переосмис-
лення шахтарського міфу у символічному полі, аби привернути увагу до проблеми 
небажання працездатної молоді залишатися на Донеччині. Про виставку мало пові-
домляли ЗМІ у 2011 році, а після подій 2013-2014 років в Україні її вже згадували як 
пророцтво. Автор виставки в інтервʼю журналістці агенції Медіапорт Анні Соколо-
вій у 2016 році, сказав, що хотів «підкреслити таку проблему, як бажання людей не 
змінювати свій край на краще, а втекти звідси. Вони розуміли, що корабель тоне, і 
хотіли стати біженцями» (переклад авт.)14. Висловлювання художника мало соціаль-
ний характер, але не було представлене в медіа як суспільно важливе, проблемне, 
серйозне, оскільки культурні події аудиторія та ЗМІ зазвичай сприймають як роз-
важальні. Так, культурна практика випередила офіційний журналістський дискурс, 
взявши на себе функцію «сторожового пса», але не мала ефекту через суспільні сте-
реотипи.

Як бачимо, в українському контексті публічні події виявляють себе як явища, 
що реалізують суспільні функції медіа, визначені Деннісом Мак-Квейлом: 

• інформаційні, метою яких є привернення уваги до явищ, процесів, фактів дійс-
ності, які раніше не були загальновідомими (просвітницькі акції, неформальні 
зустрічі, освітні заходи, презентації, відкриття, промоакції, в тому числі й ре-
кламні);

12 Там само.
13 Вікіпедія (2020), «Гогольфест», доступно за адресою : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D

0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8CFest (останній перегляд 05 травня 2020).
14 Соколова, А. (2016), «План побега» художника Минина» // MediaPort, 2016, 16 февраля. URL : 

http://www.mediaport.ua/plan-pobega-hudozhnika-minina (останній перегляд 05 травня 2020).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8CFest
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• узгоджувальні, які виконують функцію сприяння згоді, зокрема встановлення 
пріоритетів та статусів щодо груп, спільнот, які потребують соціалізації вста-
новлення порозуміння, підтримки або роз я̓снення усталених норм, координації 
окремих дій (ярмарки, фестивалі, форуми, конференції, зібрання, мітинги та ін.);

• спадкоємні, в основі яких визнання цінностей та налагодження зв я̓зку між ми-
нулим та сучасністю, обґрунтування істинності умов буття певної культури як 
панівної, святкування певних суспільних або особистих досягнень (урочисті 
святкування, ювілеї, звітні концерти, паради, посвяти, демонстрації, церемонії 
нагородження та ін.);

• розважальні, які знижують напругу у суспільстві через перемикання уваги з 
буденного на святкове, з роботи на відпочинок тощо (традиційні свята, карна-
вали, концерти, спортивні змагання, ігри тощо);

• мобілізаційні, що мають на меті об’єднання суспільства для збору потрібних ре-
сурсів, висловлення підтримки, солідарності у форматі заклику до конкретної 
дії – прийняття рішення щодо збору коштів, вибору кандидатів, придбання про-
дукту тощо (промоакції, акції військової мобілізації, вибори, благодійні акції, 
вступні кампанії, хакатони та ін.).
Визначити провідну функцію публічної події можливо через спостереження за 

медіарепрезентаціями публічної події, фіксування її ефектів та з я̓сування взаємоко-
реляції елементів її комунікаційного поля: намірів організаторів, реакцій учасників, 
публікацій в ЗМІ, що відображають задоволення чи незадоволення певної суспільної 
потреби медіа споживачів – щодо інформації, суспільної згоди, визнання, відпочин-
ку та причетності.

Потреба в інформації. Ситуація публічної події сприяє підвищенню рівня 
знання в суспільстві стосовно певної тематики. Відкриття дискурсу в медіа щодо 
публічної події такого типу є підтвердженням, що для суспільства важлива надана 
інформація. 

Потреба в суспільній згоді, що зумовлена необхідністю подолання комунікацій-
них розривів у суспільстві і реалізується як переосмислення певних відносин, руй-
нування неефективних механізмів соціальної взаємодії. Відкриття дискурсу такої 
події в медіа пов я̓зане з обговоренням винайденого сценарію соціальної взаємодії. 

Потреба у визнанні пов я̓зана із необхідністю налагодження у соціумі зв я̓зку 
минулого та сучасного за допомогою культурних, історичних, соціальних, полі-
тичних та інших наративів. Обговорення таких публічних подій у медіа подекуди 
емоційне, піднесене, реалізується через намагання журналістів та інших медійників 
репрезентувати подію як важливе суспільне рішення, ідеальну модель відносин, яка 
має бути загальноприйнятною. 

Потреба у відпочинку. Розваги є одним зі способів зниження агресії в суспіль-
стві, компенсації суспільної втоми, і публічні події постають ефективним інстру-
ментом для задоволення цієї потреби через можливість отримати новий, небуденний 
досвід, поринути в міф, казку, свято, які є діаметрально протилежними до звичного 
порядку речей. Відкриття дискурсу таких подій в ЗМІ здебільшого пов я̓зане із нови-
зною пропозиції організаторів або незвичністю емоційних реакцій учасників.

Потреба в причетності. Публічні події, що виконують мобілізаційну функцію, 
дають змогу учасникам реалізувати потребу в причетності до спільної справи і є по-
тужним інструментом соціального впливу, бо ідентифікують тих, хто включається 
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до взаємодії, як благодійників або героїв. Обговорення теми цього типу публічних 
подій у медіа зосереджується на зіставлені заявленої мети з отриманим результатом, 
що стає аргументом для її оцінки. 

Налаштованість ініціаторів публічної події на задоволення суспільних потреб 
уможливлює сприйняття цього способу комунікації у соціумі як цікавої, важливої 
або корисної, а також сприяє розвитку публічної дискусії, провокує обговорення в 
ЗМІ і показує, що публічну подію можна розглядати не тільки як об’єкт журналіст-
ської рефлексії, але й як таку, що також виконує функції медіа у суспільстві. Зв я̓зу-
ючи простір соціальної дійсності із простором медіареальності, публічні події вико-
нують функції ситуативних медіа, об є̓днують у своєму полі громадських активістів 
локальних громад, сприяють інформаційному, культурному обміну та розвитку еко-
номічних відносин між регіонами.

5. Результати і перспективи подальшого обговорення. Ґрунтуючись на розу-
мінні публічних подій як альтернативних медіа (стосовно мейнстримних у визначе-
ний період часу), що допомагають суспільству реалізувати комунікаційні потреби 
через підсилення вже наявних наративів, артикулювання замовчуваних тем (особли-
во коли мейнстримові медіа не відповідають на запити соціальної дійсності), згід-
но з основними функціями медіа, визначеними в теорії масової комунікації Деніса 
Мак-Квейла, можна розрізняти такі типи публічних подій: 1) інформаційні, 2) узгод-
жувальні, 3) спадкоємні, 4) розважальні, 5) мобілізаційні. Критерієм цієї типології 
є суспільна потреба (інформації, суспільної згоди, визнання, відпочинку та причет-
ності), на задоволення якої спрямовані зусилля агентів. Визначення типу публічної 
події за її функцією є ключовим для з я̓сування значення зміни соціокультурного 
контексту, до якої вона приводить. Кожна публічна подія здебільшого поєднує в собі 
декілька функцій, одна з яких виявляє себе як домінантна. Функціональний підхід 
до розуміння публічних подій в суспільстві та їхнього місця в просторі масової ко-
мунікації відкриває перспективи дослідження ролі медіа у відображенні явищ со-
ціальної дійсності, з я̓сування наявності і якості зв я̓зку між медіавиробниками та 
медіаспоживачами. 
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Consideration of aspects of the functioning of mass media in society requires a 
comprehensive approach based on universal media theory. The article presents an attempt to 
consider public events in terms of a functional approach to understanding the media, proposed 
by media theorist Dennis McQuayl in the theory of mass communication. Public events are 
analyzed, on the one hand, as a complex object of journalistic reflection and, on the other hand, 
as a situational media that examines the relationship of agents of the social and media fields in 
the space of communication interaction.

Taking into account philosophical approaches to the interpretation of the concept of event, 
considering its semantic spectrum, specificity of use and synonyms in the Ukrainian language, 
a working definition of the concept of public event is given. Based on case-analysis of public 
events, In accordance with the functions of the media the functions of public events are outlined. 
This is is promising for the development of study on typology of public events in the context of 
mass communication theory.

The realization of the functions of public events as situational media is illustrated with 
such vivid examples of cultural events as «Gogolfest» and «Book Forum in Lviv». The author 
shows that a functional approach to understanding public events in society and their place in 
the space of mass communication, opens prospects for studying the role of media in reflecting 
the phenomena of social reality, clarifying the presence and quality of communication between 
media producers and media consumers.

Key words: public event, mass-media, media theory, mass communications, media 
functions.
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ЛОНДОНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «ВИЗВОЛЬНИЙ ШЛЯХ»
ТА ЙОГО МІСЦЕ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ  

ЖУРНАЛІСТИКИ НА ЧУЖИНІ
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Київський національний університет культури і мистецтв
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Уперше у журналістикознавстві предметом дослідження став один із провідних 
журналів західної української діаспори – заснований у січні 1948 року лондонський 
«Визвольний Шлях». Об’єктом обсервації стали також пов’язані з діяльністю цієї ре-
дакції архівні документи та матеріали Української Видавничої Спілки в Лондоні та Бри-
танcької Національної Бібліотеки (British Library).

З’ясовано особливості становлення часопису та специфіку редакційної політики, 
засновників та видавців. Ініціатор заснування – група членів ОУН, які пережили гітле-
рівські концтабори та по закінченні Другої світової війни опинилися у Великій Британії. 
До квітня 1951 р., включаючи число 42, видавцями журналу був Провід Закордонних Ча-
стин Організації Українських Націоналістів. З 1951 року й до початку 2000 років – сус-
пільно-політичний місячник «Української Видавничої Спілки». Від середини 60-х років 
ХХ ст. – суспільно-політичний і науково-літературний місячник. 

В аналізі програмних засад діяльности часопису виокремлено найгостріші питан-
ня українського національно-визвольного руху, які віддавна роз’єднували сили україн-
ської еміграції і з яких засновники та видавці журналу від початку мали чітко окреслені 
позиції, а саме: ідеологія українського націоналізму, ідея соборности України і україн-
ців, внутрішня міжпартійна боротьба в середовищі української еміграції.

Огляд і систематизація тематичної палітри публікацій часопису дає змогу виокре-
мити такі головні змістові акценти: становлення націоналістичного руху на еміграції; іс-
торична українська тематика; ситуація в підрадянській Україні; проблема єдності укра-
їнців західної діаспори; місія і завдання української еміграції в контексті її обов’язків 
перед Батьківщиною. 

Йдеться також про особливості формування авторського активу часопису та його 
місце в історії української національної журналістики. 

Ключові слова: журнал «Визвольний Шлях», Українська Видавнича Спілка, Лон-
дон, українська журналістика на чужині, редакційна політика, національно-визвольний 
рух, Степан Бандера, українська еміграція.
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Постановка проблеми
За останні два десятиліття українське журналістикознавче поле стало помітно 

звужуватися. Його активно витісняють дослідники інших напрямків наук із соціаль-
них комунікацій, з-поміж яких найпершими стали прикладні соціально-комуніка-
ційні технології та реклама і зв’язки з громадськістю. Це те, що фактично замінило 
сьогодні журналістикознавчу науку. І це те, що до самої теорії, історії і практики 
журналістики має найменший стосунок. Той факт, що колись головна в цьому сег-
менті досліджень спецрада із захисту дисертацій за спеціальністю «Теорія та історія 
журналістики», як, до речі, й «Теорія та історія видавничої справи», вже кілька років 
як припинила своє існування в Київському національному університету імені Тара-
са Шевченка, багато про що свідчить.

Про причини цього явища є потреба поміркувати в окремому дослідженні. А 
в цій статті варто загострити увагу на архіважливости введення до наукового обігу 
масиву досі не знаної інформації про знакові українські періодичні друковані органи, 
які виходили і в Україні, і на чужині. З-поміж таких, незаслужено обійдених україн-
ськими дослідниками,– і суспільно-політичний місячник «Визвольний Шлях», який 
упродовж десятиліть незмінно поширювався із Лондона вільним світом, а в підра-
дянській Україні був під суворою забороною навіть для читання фахівцями. 

Стан розробки проблеми
Історіографія цієї теми вкрай куца. Досі журнал «Визвольний Шлях» не став 

предметом спеціального дослідження в українському журналістикознавсті – ні ди-
сертаційного, ні у формі ґрунтовної статті. Без перебільшення, таке твердження од-
наковою мірою стосується і студій у західному світі, і в Україні. 

Щодо діаспорної преси, то тут варто виділити кілька публікацій у самому «Ви-
звольному Шляху». З’являлися вони зазвичай із нагоди того чи того ювілею часопи-
су. Так, у 1962 році, з нагоди 15-річчя заснування, у спареному числі 4-5 за 1962 рік 
було вміщено низку інформаційних публікацій . З-поміж них – короткий нарис роз-
витку «Визвольного Шляху», який належить перу безпосереднього творця часопису 
інженера В. Олеськіва. (Олеськів В., 1962). З нагоди 60-річчя часопису в числі 11 за 
2007 рік зустрічаємо статтю А. Гайдамахи (Гайдамаха А., 2007).

Англійський дослідник історії організованого життя українців у Великобрита-
нії Р. Кравець у серії публікацій, що вміщувалися на сторінках лондонської «Укра-
їнської Думки», а також в інших виданнях діаспори, згадує низку часописів та імен 
їхніх творців – публіцистів і письменників (Кравець Р., 1994). Упродовж останніх 
років цей автор як один із співтворців інтернет-енциклопедії «Українці в Сполуче-
ному Королівстві» активно наповнює сайт окремими статтями про знакові події чи 
постаті за означеною темою. Однак в публікаціях на сайті інформація про «Визволь-
ний Шлях» поки відсутня. («Українці в Сполученому Королівстві»)

В Україні часописом цікавилися передусім історики та бібліографи. Коротка, 
узагальнююча, інформація про нього з’явилася в двох сучасних енциклопедичних 
виданнях: 2003 року – в «Енциклопедії історії України» (Герасимова Г., 2003); 2016 
року – в «Енциклопедії сучасної України» (Йолкіна Л., 2016).

2006 року в Чернігівському державному педагогічному університеті ім. 
Т. Г. Шев ченка за спеціальністю «Історіографія, джерелознавство та спеціальні істо-
ричні дисципліни» захищена перша в Україні дисертація Тамари Дорохіної на здо-
буття наукового ступеня кандидата історичних наук. (Дорохіна Т., 2006) 
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З нагоди 70-ліття «Визвольного Шляху», що припало на 2018 рік, на сайті Хер-
сонської обласної універсальної бібліотеки вміщено огляд колекції журналу, яка 
міститься у фондах цієї бібліотеки. (Красовська Т., Мироненко Р.) 

Завдання статті
Завданнями цієї наукової розвідки є: 

• систематизувати та увести до наукового обігу різноманітний фактологічний 
матеріал у конкретиці передумов постання, ствердження та розвою одного з 
головних журналів післявоєнної української еміграції у Великій Британії «Ви-
звольний Шлях»» 

• проаналізувати редакційну політику часопису в реалізації спроб самоідентифі-
кації українців-емігрантів та виживання в чужомовному оточенні. 
Джерельна база
Джерельною базою слугували фонди бібліотеки-архіву ім. Тараса Шевченка 

Союзу Українців у Великій Британії, Української Видавничої Спілки та Національ-
ної Бібліотеки (British Library) в Лондоні, опрацьовані автором під час наукового 
стажування в Лондоні в березні-квітні 2016 року, а також підшивки самого журналу. 

Виклад основного матеріалу
Потреба журналу націоналістичної думки
Спроби радикального крила української еміграції у Великій Британії вийти 

з-під опіки більш поміркованого Союзу Українців та заснувати власну мережу кни-
говидання і преси наприкінці 40-х років ХХ століття не увінчалися успіхом. Коротка 
(шість місяців) історія життя «Українського Кличу», видавництва «Основи» та не 
підтримка СУБом ідеї видання військово-патріотичного журналу «Друг» засвідчу-
ють, якими непростими були стосунки між окремими групами української еміграції 
на початковому етапі організованого життя громади. 

Газета із чітко вираженим прагненням пропагувати ідеї українського націона-
лізму «Український Клич» припинила існування на 24-му числі у серпні 1947 року. 
Щойно створена редакція журналу «Друг» змушена була полишити канцелярію 
СУБу й опинитися фактично на вулиці. Керівництво цієї організації й надалі вважа-
ло, що єдиним друкованим органом, який покликаний виражати думки всіх україн-
ців, що опинилися на цих теренах Західної Європи, мав би й надалі бути тижневик 
«Українська Думка». 

Втім, так не сталося. 
З-поміж різних груп, на базі яких гуртувалося національно свідоме ядро укра-

їнської організованої громади, формувався і своєрідний тип читача, який потре-
бував іншої літератури. Не легкого чтива з інтригуючими любовними історіями, з 
примітивними бульварними сюжетами чи з елементами західної «жовтої преси». На 
таке за всіх часів і обставин було чимало читачів – передусім малоосвічених, духов-
но вбогих чи із зіпсутими смаками.

Це був читач, що прагнув пізнавати чужинський світ і себе в ньому, у зв’язку з 
чим мав сталий інтерес не лише до питань культури, літератури й економіки, а й до 
української визвольної політики, національної ідеології, історії. Це були передусім 
люди національно свідомі, ідеалісти, щирі патріоти. На початках їх було небагато, 
але всі вони відзначалися самодисципліною, організованістю, і їхні осередки розга-
лужувалися майже в усіх країнах вільного світу. Більшість передплатників і читачів 
майбутнього журналу мешкало в заокеанських країнах, передусім у США, Кана-
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ді, Аргентині, Австралії, Франції. У такий спосіб програмні засади редакції стали 
впливати на всі терени, де діяли громадські інституції організованої української ді-
аспори. 

Прикре непорозуміння всередині проводу єдиної на той час організації україн-
ців – СУБ у питанні ставлення до пропагування ідей українського національно-ви-
звольного руху та українського організованого націоналізму в еміграційних мовах 
не зупинило гурт прихильників цього руху. Об’єднавши зусилля, вони зреалізували 
давній задум видання журналу з іншими завданнями і цілями, з іншим форматом і 
тематичним спрямуванням, ніж «Українська Думка». 

Засновники і видавці
У випускних відомостях першого числа «Визвольного Шляху», що побачив світ 

з-під різографа у машинописному вигляді в січні 1948 року, про засновників і видав-
ців не знаходимо жодної інформації. Друкувалося це число напівпідпільно (творці 
його знали гірку долю журналу «Друг», перший випуск якого «затаврували» свої 
ж) – у своєрідному бункері: старшинському таборі колишніх військовополонених 
біля поселення Шернбур-ін-Елмет.

У другому, лютневому, числі уперше з’являється скупа інформація про тих, хто 
стоїть за цим новим виданням: «Видає: Проп. і Сусп. Референтури ТП ЗЧ ОУН на 
чужині (на правах рукопису)». 

Ці маловідомі абревіатури розшифровуються так: Пропагандистська і Суспіль
на Референтури Тимчасового Проводу Закордонних Частин Організації Українських 
Націоналістів. 

Для сучасного читача варто пояснити, що це за частини і який стосунок вони 
мали до Великої Британії?

Як відомо, лідер українських націоналістів Степан Бандера потрапив до німець-
кого концтабору у вересні 1941 року (тоді німецькі каральні органи за організацію 
проголошення Акту про відновлення Української держави у Львові у червні того ж 
року ув’язнили в таких таборах понад півтори тисячі активних прихильників свого 
лідера). Бандера та багато з його побратимів змогли втекти з тих концтаборів лише в 
лютому 1945 року. Не маючи змоги повернутися на Батьківщину, колишній провід-
ник українського підпілля скликає наприкінці того ж місяця у Відні нараду чолових 
діячів цієї організації, де й було проголошено створення нового провідного органу 
ОУН за кордоном – Закордонні частини (ЗЧ) під проводом С. Бандери. Згодом пере-
йменовані в Закордонний Центр (ЗЦ) ОУН. При ньому сформувалися кілька відділів 
(референтур), головними з яких стали Пропагандистський і Суспільний. Активну 
участь у цьому заході взяли М. Лебедь, Я. Стецько, З. Карбович, С. Ленкавський та 
інші.

Таким чином, ініціаторами заснування «Визвольного Шляху» виступила ак-
тивна група тих членів Організації Українських Націоналістів (ОУН)? які пережили 
гітлерівські концтабори і вийшли на волю упродовж 1944-1945 років – перед насту-
пом більшовиків на Німеччину. Більшість із них опинилася незабаром у Великій 
Британії. Їм до помочі стала та національно свідома частина еміграції, переважно 
з числа колишніх військовополонених дивізії «Галичина», яка мала серйозні намі-
ри своєю працею створити у вільному світі другий, запільний, фронт для допомоги 
Батьківщині звільнитися від московського ярма. 
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Офіційно референтури ЗЧ ОУН на чужині були видавцями «Визвольного Шля-
ху» від січня 1948 до початку весни 1951 року. За цей час випущено 42 числа. Твор-
цями журналу на початковому етапі його становлення були передусім старшини ко-
лишньої Української дивізії «Галичина» – А. Микулин, Є. Попівський, Я. Рибалко, 
Б. Микитин, Б. Маців, В. Яворський, а також Г. Драбат, В. Олеськів, В. Василенко. 

Число 4-5 (43-44) за квітень – травень 1951 вийшло в світ вже під орудою іншого 
видавця – Української Видавничої Спілки як підприємства з обмеженою запорукою, 
яку офіційно зареєструвала в Лондоні британська влада 27 червня 1949 року. 

Програмні засади діяльності
Про мету нового часопису, який у вихідних відомостях першого числа названо 

як «неперіодичний тереновий ідеологічний журнал», зазначено коротко у зверненні 
до читача «Від видавництва»: «Журнал ставить перед собою ціль висвітлювати чи-
тачам та обговорювати на своїх сторінках різноманітні державно-політичні, суспіль-
ні, соціально-економічні питання національно-визвольної революційної боротьби 
України та всіх поневолених московсько-большевицьким імперіалізмом народів-на-
цій єдиного фронту АБН (Антибольшевицького Блоку Народів – М. Т.). Журнал та-
кож буде подавати вістки збройної боротьби підпільних революційних акцій керу-
ючих чинників Великої Визвольної Революції Народів». («Від видавництва», 1948). 

Отож, метою ініціаторів було заснувати таке видання, яке служитиме ідеям 
української нації і її визвольній боротьбі. 

Від початку читачам було дано тверду обіцянку збільшити обсяг, поліпшити 
якість друку та урізноманітнити тематику. Але не через публікацію здебільше за-
позичених із інших видань «легких» та «популярних матеріалів». Здійснити таке 
бажання, на думку редакції, можна лише тоді, коли кожний справжній український 
націоналіст, кожний читач журналу, що любить і цінить його, придбає для журналу 
кілька нових передплатників і дасть йому свою моральну й матеріальну підтримку. 

У цій тезі проглядається одна із програмних засад діяльності ОУН на чужині: 
розбудова націоналістичної преси – це зміцнення українського визвольного фронту 
і впливу його ідей серед широких народних мас. 

Головними гаслами «Визвольного Шляху» від перших чисел його появи у світі 
стали ось ці три: «За Українську самостійну соборну державу!», «Воля народам!», 
«Воля людині!»

Трохи згодом про ідейні позиції часопису декларовано чіткіше: «Визвольний 
Шлях» – журнал активного українського ідеалізму, для якого гасло «Бог і Батьків-
щина» є життєвим гаслом… І в цьому – вся цілеспрямованість журналу; журнал 
стоїть на націоналістичних позиціях, бо це позиції витримки до кінця». (16-річчя 
«Визвольного Шляху», 1962) 

 У цьому вислові коротко, але яскраво й правдиво, схарактеризовані своєрідні 
чотири «вогненні стовпи», що чітко виокремлюють ідеологічні, програмові та сві-
тоглядні позиції: українська нація, українська держава, український націоналізм, 
християнська мораль. 

Про непростий пошук власного, ніким не торованого доти, шляху нового 
журналу переконливо висловився один із перших його творців Зиновій Карбович: 
«Наша програма не постала з творчости однієї людини-теоретика, ані з компіляції 
чужих доктрин. Вона є наслідком мудрости всього провідного активу, що виростав 
у боротьбі й з боротьби. На різних етапах української визвольної боротьби наші 
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чолові постаті формулювали програму, як нерозривний ланцюг одного, великого, 
цілого. Жоден етап нашої визвольної боротьби, що фіксований у теорії українсько-
го визвольного руху, не заперечував попереднього, а продовжував і розвивав його і 
коли треба було, корегував усе те, що було помилкове або імпортоване. Очевидно, 
траплялися й помилкові постанови в тій чи іншій справі, але це не мало вирішаль-
ного значення для визвольного руху, бо провідний актив, що завжди держав руку 
на живчику народних мас, зорієнтувавшись, корегував на чергових компетентних 
форумах недогляди чи помилки минулого. Не робить помилок тільки той, хто нічого 
не робить, і було б блюзнірством смертним людям посягати право на непомильність, 
до чого звикли лише невіруючі в Бога диктатори й мотократи». (Карбович З., 1956) 

Варто виділити найгостріші питання українського національно-визвольного 
руху, які віддавна роз’єднували сили української еміграції і з яких засновники та 
видавці журналу від початку мали чітко окреслені позиції:

Ідеологія українського націоналізму 
Це питома ідеологія українського народу, виразниками якої були Тарас Шев-

ченко, Леся Українка, Іван Франко та інші. В наші часи – революційна ОУН. Вона 
виявляє себе в українській науці, літературі, мистецтві, політиці, в повстанській дії, 
в страйку на Воркуті та ін. Це передовсім віра в живу, творчу силу українського на-
роду, яка єдино спроможна визволити український народ з московсько-комуністич-
ного ярма і забезпечити тривалі основи Української держави. 

Ідея соборності України і українців 
Проблема так званого поділу українців на східняків і західняків є штучною, 

привнесеною ззовні. Це добре спланована диверсія Москви, яку та використовує для 
поглиблення всередині українства розкладових антисоборницьких тенденцій. Гніз-
диться як в елементах галицького примітивного провінціалізму, так і в деяких так 
званих східняцьких чи харківських середовищах. Ані з одними, ані з другими про-
явами антисоборницьких тенденцій український революційно-визвольний рух не 
мав і не може мати нічого спільного. ОУН виросла саме з соборницьких тенденцій 
українського народу не тільки в боротьбі проти всіх окупантів української землі, а 
також і проти їхніх опортуністичних попутників з українського середовища обабіч 
Збруча.

Внутрішня міжпартійна боротьба в середовищі української еміграції
Замість об’єднання у вигляді непримиримих ідеологічно партійних діячів ок-

ремих еміграційних середовищ «Визвольний Шлях» проповідував органічне об’єд-
нання всіх українських патріотів на фронті боротьби з головним ворогом україн-
ства – шовіністичною Москвою. Вона в усі часи намагалася розкладати українське 
організоване життя. Підживлюючи, здебільше коштами, внутрішньоукраїнські 
суперечки, ворог тим самим хоче послабити наш спільний фронт боротьби проти 
нього. Кожний українець на чужині мусить пам’ятати такі правди: фронт проти во-
рога, проти всякої Московії, визвольна масова й індивідуальна дія – це наші головні 
завдання. 

Журнал і читач
Журнал твердо стояв на націоналістичних позиціях, але ніколи не вбачав «во-

рога» в українцеві з іншими суспільно-політичними орієнтирами. Якщо тільки така 
людина – направду українська, а не тип комуністичного запроданця чи манкурта- 
безбатченка. Тому «Визвольний Шлях» доходить до різних хат і до різних сердець.
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Організація видання та типологічні характеристики
Щоб уникнути подальшого загострення стосунків у проводі організації, ініціа-

тори нового типу українського періодичного видання у Великій Британії перенесли 
свій осередок подалі від Лондона. Таким місцем став табір колишніх військовополо-
нених дивізії «Галичина» неподалік містечка Шернберн-ін-Елмет, де організовано 
розміщувалися колишні українські старшини. З-поміж них знайшлося немало під-
готовлених до творення й оформлення текстів колишніх гімназистів та студентів. 

Оживимо й коротко схарактеризуємо сторінки перших випусків цього журна-
лу, який через багато літ, змінивши формат, обсяг та збагативши й увиразнивши 
проблематику, стане справжньою легендою української журналістики на чужині. 
Адже із вузькопрофільного, друкованого з машинописного варіанту на примітив-
ному різографі, стане поважним, авторитетним у світі журналом, примірники якого 
охоче передплачуватимуть упродовж багатьох років найбільші книгозбірні світу. 

Формат і обсяг 
Зазвичай видання будь-якого періодичного друкованого органу на еміграції 

після Другої світової війни починалося з друкарської машинки та примітивного рі-
зографа-друкаря, завдяки якому машинописні сторінки розмножувалися. 

Не обминули такого шляху й засновники «Визвольного Шляху». Для такого 
способу найкраще надається формат звичайного машинописного аркуша, який у по-
ліграфії прийнято називати А-4. Таким він став і для цього журналу.

Щодо обсягу. Кількість надрукованих сторінок першого числа не перевищила 
десяти, наступні виросли до 26. Такого обсягу редакція стало дотримувалася упро-
довж перших двох років випуску. З 1950 року обсяг кожного числа не був сталим – 
від 25 сторінок (лютий) до 46 (березень). 

Обкладинка 
Перше число – досить бідне на вигляд. Мальована простим чорним олівцем 

карта України, увінчана Тризубом. Від нього – спрямовані доверху шпальти фор-
матом А-4 штрихи-промені Тризуба. Вони символічно освітлюють назву журналу 
«Визвольний Шлях». Від другого числа малюнок дещо видозмінений. Тризуб об-
рамлено стилізованими китицями гілок молодого дуба із щойно зав’язаними жолу-
дями, обперезаних стрічкою. На ній з’являються лозунги, які стали символьними 
для українського націоналістичного руху. У центрі: «За Українську самостійну со-
борну державу!»; ліворуч – «Свобода народам!»; праворуч – «Свобода Людині!». 

Машинописний текст (із одного боку) на наступних сторінках ще не має уста-
лених журнальних колонок і друкується довільними рядками. Папір досить низької 
якості, тому натепер посірілий від часу. Кількість сторінок першого числа – 10. Далі 
обсяг невпинно збільшується до 16-ти, а до початку 1950 року сягнув 58 сторінок. 

Поліграфічне відтворення 
Цінні відомості про еволюцію невпинного вдосконалення зовнішнього вигляду 

журналу можна знайти в коротких інформаційних повідомленнях, які з’являлися на 
шпальтах часопису щоразу, зі зміною на краще. 

Спробуємо з цих повідомлень створити першу друкарську хроніку «Визволь-
ного Шляху». 

1948, січень – 1950, квітень. Тиражування здійснюється з машинопису цикло-
стилевим способом. 
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1950. Травневе число з’явилося у світ фототипічним способом з нового друкар-
ського обладнання; при цьому сторінки для відтворення готувалися все ще на дру-
карських машинках. 

1951. Число за липень друкується на поліграфічній машині. 
1952, літо. Тиражування у власній друкарні Української Видавничої Спілки на 

237 Ліверпуль роуд. 
1954. Перехід на книжковий формат. 
Із придбанням нової лінотипної машини виникла гостра потреба у фаховому 

друкареві. Оскільки серед чужинців шукати складальника, який би орієнтувався в 
українських шрифтах, було неможливо, вирішили підготувати свого. Вибір випав 
на тямущого працівника І. Гавриліва. Коштом видавництва вечорами він ходив на 
курси лінотипістів, вдень готував тексти до друку. Згодом І. Гаврилів на багато років 
стане директором друкарні УВС, яка помітно розширить свою діяльність.

Із вересня 1954 року лінотипістом на багато років стає вправний О. Музичка. 
Далі під його вправною рукою і під крилом «Української Видавничої Спілки» фор-
мується ціла школа перших українських друкарів. З-поміж таких: Є. Гарасимчук, 
М. Лащів, І. Мельник, П. Котлярчук, М. Кудлик, П. Ленківський, І. Романюк, І. Іва-
нюк, Ю. Балабан, І. Хом’як, М. Кльоцко, М. Підлісний, Г. Густ, М. Дяків. 

Періодичність 
Первинно журнал замислювався як місячник. Однак уже наприкінці першого 

року випуску постало питання про потреби й можливості частішого виходу його 
в світ. Про це просили самі читачі в низці листів до редакції. У грудні 1948 року 
«Визвольний Шлях» вийшов двічі (числа 12 і 13) . Отож, заявлявся як двотижневик. 
Однак спроба зробити журнал таким у майбутньому не вдалася. Бракувало і матері-
альних, і людських ресурсів. Від січня 1949 року він знову стає місячником. Загалом 
упродовж перших двох років існування світ побачило 27 чисел «Визвольного Шля-
ху» (13 – у 1948-му, 14 – у 1949 році). 

Характеризуючи організаційний аспект розбудови «Визвольного Шляху», вар-
то акцентувати на двох характерних періодах:

Перший: від початку заснування до кінця 1953 року. Вузько тематичний жур-
нал локального характеру з невизначеним форматом, нестабільною періодичністю, 
художнім оформленням і часто змінюваним способом друку. Мав обмежений на-
клад і поширювався здебільше серед членів ОУН на терені Великої Британії. 

Другий: від початку 1954 року. Журнал за зовнішнім виглядом та головними 
технічними характеристиками набуває вигляду типового европейського видання: 
книжковий формат, збільшений обсяг (від 112 до 130 сторінок), сталою рубрикацією. 
Із теренового, локального він долає європейські і трансатлантичні кордони та стає 
авторитетним надбанням цілої української еміграції.

Про особливості цього, другого, періоду розвою досить влучно сказав один із 
творців журналу Володимир Олеськів: «Про його всеукраїнський характер свідчить 
факт, що він згуртував навколо себе понад сотню співробітників, розсіяних по ці-
лому світі, що опрацьовують політичні, наукові, літературні й суспільно-політичні 
проблеми українського минулого, сучасного й майбутнього. Став він журналом ви-
щої категорії, який своїм змістом і формою нічим не поступається подібним видан-
ням державних народів. Під багатьма оглядами «В. Ш.» на цілу голову перевищує 
схожі журнали, що видаються українською мовою в т. зв. «суверенній» УССР, під 
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наглядом окупанта. Тому не дивно, що він здобуває дедалі більше нових читачів, 
особливо на заокеанських теренах, де перебуває більшість нашої інтелігенції, що 
доцінює вагу і потребу такого видання» (Олеськів В., 1962).

Редакція і автори
До квітня 1951 року журнал робила на громадських засадах невелика група 

ентузіастів, які до журналістики не мали жодного стосунку. На шпальтах перших 
випусків «Визвольного Шляху» з-поміж перших творців трапляються прізвища ін-
женера Олеськіва, також Широкого, Терлецького.

Лиш у квітні 1951 наказом по УВС офіційно оформлено на роботу в журналі 
двох працівників: Григорія Драбата – як редактора та Р. Борковського – як адміні-
стратора. Щотижнево вони отримували з каси Спілки по 5 фунтів 10 шилінгів (Ар-
хів Української видавничої Спілки в Лондоні, 1951).

Повніший список редакції «Визвольного Шляху» віднаходимо в публікації 
«Українська Видавнича Спілка», яка була вміщена з нагоди 15-річчя журналу. Йдеть-
ся про штатних працівників за період випуску журналу від 1948 по 1962 роки. Ось 
ці перші, яких згодом Голова Українського Державного Проводу в еміграції Ярос-
лав Стецько назве «визначними робітниками пера, що мають єдину мету – служити 
українській культурі, науці й визвольній справі»:

• Григорій Драбат – головний редактор, з 1948 р.; 
• проф. П. Курінний (Німеччина) – редактор матеріалів УВАН, 1954 рік; 
• Леонід Полтава (Франція) – редактор літературного відділу, від жовтня 1954 до 

червня 1955 р.
• проф. д-р В. Державин (Німеччина) – редактор літературного відділу від липня 

1955 р. до сьогодні; 
• Микола Волинський – співробітник редакції від липня 1956 до листопада 1957 р.; 
• Дмитро Штикало – співробітник редакції від травня 1957 до серпня 1959 р.; 
• Данило Чайковський – заступав головного редактора в червні-липні 1960 р. (Ар-

хів Української видавничої Спілки в Лондоні, 1951).
Цінну характеристику першого редактора Григорія Драбата залишив у своїх 

спогадах Ярослав Стецько, який упродовж тривалого часу тісно співробітничав із 
журналом. Надавав йому посильну допомогу: «Коли я вперше мав нагоду познайо-
митися з редактором, дивувався: як він самотужки, не бувши журналістом, вивчав 
мову, вивчав таємниці журналістичної «музи» і на очах ріс на редактора найповаж-
нішого тепер українського журналу. Він потрапив об’єднати навколо журналу сер-
йозні наукові сили. «Визвольний Шлях», як перший український журнал, дає до дис-
позиції Українській Вільній Академії Наук свої сторінки, відкривши окремий Відділ 
УВАН, редагований визначним українським ученим проф. П. Курінним. Численні 
праці українських учених, які може й досі не були б появилися друком, були надру-
ковані у «Визвольному Шляху». Цей скромний редактор, якого я з трудом намовив 
зазначити, що він редагує цей цінний журнал, потрапив змобілізувати навколо жур-
налу найкращі наші національні наукові сили. Така універсальна голова української 
науки як проф. В. Державин, переговоривши декілька разів із молодим, вдумливим 
редактором, радо дав свою згоду вести літературний відділ. На жаль, проф. В. Дер-
жавин важко захворів, і тепер редакторові доводиться «тягнути» ще й літературну 
сторінку, але він льояльно зазначає прізвище хворого професора, надіючись на його 
видужання» (Стецько Я., 1962). 
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У спогадах Ярослав Стецько подає й інші цікаві деталі початків «Визвольного 
Шляху». Ось деякі деталі:

• журнал редагували вночі, у вільних від заробітчанської праці на прожиток хви-
линах;

• переписували на матрицях, друкували на циклостилі;
• творці ніколи не боялися стати на захист правди, хоч інколи й прикрої;
• пан Широкий у своїй кімнатці, в якій жив удвох із Т., мав «друкарню» і друку-

вав на циклостилі журнал; 
• пан Драбат, живучи в маленькій кімнатці з д-ром Олеськівим, підготовляв ма-

теріали, редагував;
• рано-вранці вони спішили до праці в тій хімічній фабриці й верталися ввечері, 

щоб уночі знову працювати над журналом;
• я боявся, що все це, разом із обставинами життя, доведе їх до виснаження і хво-

роби на легені. (Стецько Я., 1962). 
Змістові акценти перших чисел
Судячи зі змісту передової першого числа журналу «Від видавництва», редак-

ція мала намір сконцентруватися у висвітленні двох головних тем: 
• становлення націоналістичного руху на еміграції;
• історична українська тематика;
• ситуація в підрадянській Україні, 

Повернемо з небуття бодай головніші заголовки перших випусків «Визволь-
ного Шляху» та уявімо, що саме хотіла донести до своїх читачів редакція окремо за 
цими трьома темами. 

Націоналістичний рух:
• «Правила життя українського націоналіста» (усі 44 правила); 
• «Слово Степана Бандери до українських націоналістів за кордоном»;
• передруки актуальних текстів із «Самвидаву на чужині»; 
• «Марш УПА»; 
• «Акція висилки святочних подарунків воякам УПА, які перебувають у Німеч-

чині».
Історична тематика: 

• «Ліквідація Московщиною Гетьманщини»; 
• «Акт проголошення відновлення Української держави» 22 червня 1941 року у 

Львові; 
• «Акт злуки УНР із ЗУНР»; 
• «Смерть гетьмана Мазепи в Бандерах»; 
• «Берестейська унія і Українська церква»; 
• «Зайняття українськими військами Львова 1918»; 
• «Заснування у Львові «Просвіти» 1868»; 
• Пастирський лист митрополита А. Шептицького до українського народу».

Ситуація в Україні:
• «15-річчя жахливого голодомору в Україні 1933-1948»; 
• «Масовий терор більшовиків на західноукраїнських землях»; 
• «Допоможімо воюючій Україні і звернемо свої думки туди, на Україну, де бо-

реться УПА за українську соборну державу»; 
• «Вшануймо пам’ять загиблих українців від московського ката»; 
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• «Правда про колгоспний рай в українських селах під батогом більшовицьких 
займанців». 
Провідна тематика в цих числах фокусувалася, отже, за таким трьома рубрика-

ми: «Наші завдання на чужині», «Історичний календар», «Україна у боротьбі».
Навіть побіжний перелік назв публікацій може переконати, що на чужині 

твори лася інша українська журналістика – передусім світоглядна, з правдивим люд-
ським, патріотичним і національним обличчям. Вона була цілковитою протилеж-
ністю журналістиці тоталітарної доби, яку через районні, обласні та республіканські 
газети й радіопередачі за такою ж територіальною градацією активно насаджував 
більшовицький режим на українських землях у повоєнну пору. 

Цікаво: а звідки черпали творці журналу інформацію з того боку залізних кор-
донів між Східною Європою і СРСР? 

Передусім, із центральних радянських газет – московських і київських, які офі-
ційно надходили до головних бібліотек країни. Редакцію цікавили критичні матеріа-
ли, зокрема про пробуксовку з колгоспами, яких за інерцією 20-30-х років і в повоєн-
ній більшовицькій пресі було немало. Звісно, що такі публікації супроводжувалися 
власними коментарями. 

Інше джерело – передруки із українського підпільного самвидаву, численних 
видань друкарень УПА, що мали цілу мережу в західній Україні. Непоодинокі фак-
ти появи таких видань на руках працівників редакції «Визвольного Шляху» свід-
чать, що перевірені канали проникнення з радянської України літератури самвидаву 
на вільний Захід через залізні радянські кордони не переривалися ніколи. 

Була ще одна тема, яка з часом вимушено ставала провідною на сторінках «Ви-
звольного Шляху», – проблема єдності українців західної діаспори. Зважаючи на 
«різноторовість» головних еміграційних груп, з якої формувалася українська грома-
да на теренах Великої Британії по Другій світовій війні, актуальність такої проблеми 
загострювалася. Українці в діаспорі знову стали ділитися за політичними, ідеологіч-
ними, релігійними, а то й географічними критеріями. 

Суть цієї проблеми досить переконливо окреслена в передовій статті журналу 
«Наші завдання на чужині». Ось витинка з неї:

«У той час, коли на рідних землях України точиться кривава затяжна боротьба 
за визволення від московської окупації, ми, емігранти, живемо тут на чужині у від-
носному спокою. Ми турбуємося дрібничками власного індивідуального життя та 
роздрібнюємо свою увагу в демагогічних партійних сварках, відкладаючи тим у тінь 
наше найголовніше, тобто мертвенність і всебічність активної допомоги Україні в її 
визвольній боротьбі. Еміграційні роздори, свари, розбиття, хвороблива безпідставна 
ненависть та інтриганство є ті нездорові явища, які спиняють наше суспільно-гро-
мадське та політичне життя. Через це не можемо дати організованої повнокровної 
енергії» («Наші завдання на чужині», 1948).

Із цієї статті стає зрозумілою основна суперечка, що виринула в середовищі за-
хідної еміграції у питанні щодо Українського Політичного Проводу. На переконання 
редакції, в окупованій більшовиками Західній Україні це питання вже розв’язане: 
народ підтримав і підтримує Українську Повстанську Армію та його провід Україн-
ської Головної Визвольної Ради (УГВР). На еміграції ж і досі тривають суперечки, 
оскільки тут існує таке велике розбиття на різні партії, що в Україні на початку цьо-
му не повірили. 
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Головні посили цієї програмної статті до своїх читачів такі: 
• нинішня еміграція покликана стати послом своєї Батьківщини на чужині, тому 

буде великий сором знехтувати цією місією;
• ми мусимо стати єдиною лавою внутрішнього фронту України і лише під цим 

кутом зору творити організоване життя, зміцнювати свої лави, набирати знання 
та скрізь поборювати наших ворогів.
Нині можна навести чимало фактів, коли сталінський режим застосовував різ-

номанітний арсенал своїх спецслужб за кордоном з метою розколу сил у середови-
щі української еміграції, дискредитації їхніх лідерів. Нагадуючи про це, редакція 
наголошує на головному стрижні єднання: ідея національної соборної Української 
держави: «Виховуючи себе в дусі високої національної свідомости, ідей української 
національно-визвольної революції, в дусі націоналізму, зберігаючи своє національ-
не обличчя, протиставляючись чужим і ворожим нам впливам, ми ніде й ніколи не 
повинні забувати, що наші вороги прикладають всі зусилля, щоб виконувати свою 
ганебну юдину працю… Стережімося ворога, зберігаймо моноліт наших лав, єднай-
мося одною революційною ідеєю і ворожий меч нас не подолає» («Наші завдання на 
чужині», 1948).

Подальший аналіз змісту журналу засвідчив, що українській еміграції не вда-
лося побороти в своєму середовищі внутрішні фронти, ворожнечу та взаємне по-
борювання між різними політичними середовищами. І, що найгірше, всі негативи 
внут рішньо-організаційного українського розбиття й ворожнечі переносилися спо-
чатку на сторінки пресових видань, а згодом – і на зовнішньополітичні акції. 

Сьоме число за липень 1981 року в загальному літочисленні цього журналу 
спричинилося до поважної події – виходу у світ 400 випусків. Цієї цифри досягнуто 
було за 34 роки неперервного виходу в світ цього одного з найшановніших у віль-
ному світі періодичного видання української діаспори. Про це редакції і читачам 
нагадав один із уважних багатолітніх передплатників «Визвольного Шляху» Василь 
Палагнюк із Чикаго. 

З нагоди цієї дати редакція нагадала читачам про основне, універсальне завдан-
ня, яке упродовж багатьох років існування журналу залишалося незмінним: слу-
жіння Українській Визвольній Справі. Зміст цього завдання деталізується в таких 
складниках:

• питання суспільно-політичні, науково-дослідницькі, духовно-культурні, мате-
ріали з поля боротьби;

• питання соборності церкви і релігії – усі аспекти і кожне поле розвою націо-
нального життя українського народу та його безкомпромісового змагання до 
волі та державности. 
У наступній цитаті – відповідь опонентам журналу, яких особливо багато було 

за радянською залізною стіною: «У тому своєму служінні, – наголосила редакція, – 
ми виходимо із заложень українського державницького націоналізму, але не зами-
каємо ні очей, ані дверей на інші явища, якщо вони спрямовані на посилення і по-
глиблення української національної духовности і виявлювані в ім’я самостійности 
і соборности України. В підборі матеріялів ми не дивимося на те, хто, але що чи 
про що пише чи міркує. Прізвища авторів многих статей, поезій, новель, наукових 
трактатів, розвідок, есеїв тощо – це найкращий свідок сказаного» («Чотириста чисел 
нашого журналу поза нами». Визвольний Шлях, 1982). 
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Творці про місце і роль часопису 
Кожен дослідник, який поставить мету відшукати на сторінках цього часопи-

су матеріал на гостро суголосну нашому сьогоденню тематику, набере звідси ци-
тат і думок для роздумів і понук для цілої низки гостро актуальних, переконливих 
і україноцентричних публікацій, яких так бракує сучасній українській періодиці. 
От хоча б ця, що стосується болючого питання завершення неоголошеної Москвою 
російсько-української війни на Донбасі та спроб сьогоднішніх лідерів Української 
держави за будь-яку ціну добитися припинення на лінії фронту вогню: «Українська 
самостійницька політика мусить зробити належні висновки з того факту, що в мос-
ковському таборі існують тільки сили, крайньо ворожі справі державницької само-
стійної України… У такій ситуації кожне намагання звести українську політику до 
спільних позицій з московськими антирежимними силами є рівнозначне з намаган-
ням довести до капітуляції українських визвольних змагань перед московським ім-
періялізмом. Будь-які зв’язки з ворогом на такій платформі капітулянтства були б 
злочином національної зради» (Бандера С., 1978).

Це – цитата із завжди актуального Степана Бандери, життя і діяльність якого 
була для творців «Визвольного Шляху» мірилом головним принципів тогочасного 
патріотизму. 

Нижче подаємо зібрану зі сторінок журналу добірку відгуків-роздумів актив-
них його творців, які найкраще характеризують місце і роль «Визвольного Шляху» 
в національно-визвольних змаганнях українців.

Леонід Полтава (справжнє прізвище Пархомович) – український поет, журна-
ліст, громадський діяч на еміграції. Народився в селі Вовківці на Сумщині. До вій-
ни навчався в Ніжинському вчительському інституті. Кореспондент радіостанцій 
«Свобода» та «Голос Америки», редактор низки еміграційних видань бандерівсько-
го крила ОУН в еміграції. Дописував до «Визвольного Шляху» із США, де редагував 
тижневик «Свобода»: «Близько ста авторів пишуть до «Визвольного Шляху». Хто 
активно листується бодай із десятьма людьми, той легко уявить собі, що означає під-
тримувати постійний листовний зв’язок із 100 кореспондентами на всіх континентах 
світу. Уявляю і авторів, з-поміж яких працюють для спільного добра після виснаж-
ливої фізичної праці. І тих невідомих діячів української культури – кольпортерів, які 
замість відпочинку в неділю після Служби Божої – ідуть «в люди», розповсюджують 
видання, переконують, доказують, утримують зв’язки з відборцями ... Ні, не копій-
ки-відсотки, а патріотизм, високий ідеалізм керує цими людьми, відданими справі 
вільного українського національного слова. У Парижі я був свідком, як кольпортер 
«Визвольного Шляху» за одержаний відсоток купив три примірники журналу (ку-
пив сам у себе!), щоб послати їх українцям у Австрії та Югославії...» (Полтава Лео-
нід, 1963). 

Ілля Дмитрів – багаторічний відповідальний працівник управи Союзу Укра-
їнців у Великій Британії. З березня 1960 по квітень 1964-го – генеральний секретар 
СУБу. Автор низки публікацій у діаспорній пресі про життя українців на чужині: 
«Для членів, симпатиків і прихильників ОУН друковане слово мало особливу вагу 
й значення. Воно не тільки єднало їх духово з Воюючою Україною, служило засо-
бом передавання вісток з Рідних Земель і цілого світу, воно було для них – і то в 
першу чергу – виховною і вишкільною лектурою, засобом для обміну поглядами і 
їх кристалізації. Хоч на чужій землі, але на волі, тому була можливість свобідно ви-
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словлювати націоналістичні погляди, розвивати їх і розповсюджувати. Для багатьох 
це була перша нагода безпосередньо зустрітися з нецензурованим націоналістичним 
словом. Видавані націоналістами часописи, журнали і книжки могли доходити до 
кожного українця, а ідеї українського націоналізму, суспільно-політична програма 
ОУН і концепція революційно-визвольної боротьби могли масово розповсюджува-
тися з допомогою друкованого слова» (Дмитрів Ілля, 1963).

Ярослав Деременда – активний діяч українського визвольного руху на емігра-
ції. У 1950-1954 роках – головний секретар Спілки Української Молоді у Великій 
Британії (СУМ), пізніше – дослідник історії цієї організації. Член Патріархального 
об’єднання українських греко-католиків у Великій Британії за надання Патріархату 
УГКЦ, активіст еміграційної преси: «Дві характеристичні прикмети «Визвольного 
Шляху», які надзвичайно підносять його вартість і значення понад інші, подібного 
характеру публікації і роблять його безконкуренційним в українському світі. Перша: 
незмінність його політичного обличчя серед змінних хвиль політичної кон’юнктури 
міжнародного порядку і в різних ситуаціях на українському форумі, додержуючись 
незламно настанови, що «тільки власними силами і революційною боротьбою здобу-
демо Українську Самостійну Соборну Державу». Другою прикметою є поступ роз-
витку журналу в зовнішньому вигляді, проблематиці й змісті» (Деременда Я., 1963).

Ще один показовий відгук від безпосереднього учасника творення цього зна-
кового в історії української журналістики журналу на чужині: «За відстоювання 
українських національних позицій не раз лаяла «Визвольний Шлях» московська 
преса, що появляється в поневоленій Україні українською мовою. Але це не змінило 
ідейних позицій журналу і він далі подає українське слово правди широким масам 
його читачів. Українські націоналісти і українська громадськість у Великій Британії 
можуть бути горді своїм журналом. Це дає надію, що кількість його читачів збіль-
шиться і ще з більшою наснагою працюватимуть Співробітники та Редакція» (По-
ворозник М., 1963). 

Висновки
1. Аналіз редакційної політики журналу «Визвольний Шлях» дає підстави 

стверджувати, що на чужині творилася інша українська журналістика – передусім 
світоглядна, з правдивим людським, патріотичним і національним обличчям. Вона 
була цілковитою протилежністю журналістиці тоталітарної доби, яку через районні, 
обласні та республіканські газети й радіопередачі за такою ж територіальною града-
цією активно насаджував більшовицький режим на українських землях у повоєнну 
пору. 

2. У випадку із «Визвольним Шляхом» маємо унікальне явище української за-
кордонної журналістики. Такому виданню немає аналогів за кількома визначальни-
ми параметрами життєдіяльності того чи того періодичного друкованого органу: 

• за періодом невпинного виходу в світ (більше ніж півстоліття); 
• за типологічними ознаками (від вузько тематичного циклестильового видання 

локального характеру до трансатлантичого щомісячного журналу суспільної, 
наукової, літературної думки, що відповідає світовим стандартам якісної жур-
налістики); 

• за обсягом опублікованого матеріалу (більше десятка тисяч сторінок); 
• за автурою (громадсько-політична, наукова, літературна, мистецька еліта світо-

вої української діаспори). 



43
Тимошик М.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2021. Випуск 49

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Архів Української видавничої Спілки в Лондоні. Папка «Визвольний Шлях» 1951.
2. Бандера, С. (1978), З москалями нема спільної мови. Перспективи Української ре-

волюції, Мюнхен, с. 404.
3. Від видавництва. Визвольний Шлях. (1948), ч. 1, с. 2.
4. Герасимова, Г. (2003), «Визвольний Шлях». Енциклопедія історії України , у 10 т. , 

ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України, 
Наук. думка, Київ, т. 1 : А – В, с. 507.

5. Гайдамаха , А. (2007), З приводу першого і другого 60 – річчя журналу, Визволь-
ний Шлях, № 11, с. 2.

6. Деременда, Я. Від крайової управи Спілки Української Молоді у Великій Брита-
нії, Визвольний Шлях, с. 358.

7. Дмитрів, І. ( 1962), «Визвольний Шлях» і читач, Визвольний Шлях, ч. 4-5, с. 533.
8. Дорохіна, Т. (2006), Часопис «Визвольний шлях» в українській зарубіжній істо-

ричній та суспільно-політичній думці 1948-1991 рр., Дис... канд. іст. наук: 07.00.06, 
Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Чернігів, 294 арк. Біб-
ліогр.: арк. 179-294.

9. Йолкіна, Л. (2003 –2016), «Визвольний Шлях», у 30 т. , ред. кол. І. М. Дзюба [та 
ін.] , НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України 
НАН України. Київ, т. 4, с. 393-394.

10. Карбович, З. (1956), Незмінні дороговкази. Визвольний Шлях, квітень.
11. Кравець, Р. (1994), Українці у Великобританії. Українська діаспора (Київ; Чика-

го), ч. 5, с. 44-57.
12. Красовська, Т., Мироненко, Р. 70-річний літопис України – ювілей журналу «Ви-

звольний Шлях». URL: https://lib.kherson.ua/en-70-richniy-litopis-ukraini--yuviley-
zhurnalu-vizvolniy-shlyah.htm

13. Наші завдання на чужині. (1948), ч. 4, с. 7-8.
14. Олеськів, В. (1962), Короткий нарис розвитку «Визвольного Шляху» і «Україн-

ської Видавничої Спілки». Визвольний Шлях, ч. 4-5, с. 521.
15. Поворозник, М. (1962), До хвальної редакції «Визвольного Шляху», ч. 4-5, с. 544.
16. Полтава, Л. (1962), Похвала ідеалізмові, Визвольний Шлях, ч. 405, с. 531.
17. Стецько, Я. (1962), З нагоди 15-річчя «Визвольного Шляху», Визвольний Шлях, 

ч. 4-5, с. 539-541.
18. «Українці в Сполученому Королівстві»: Інтернет-енциклопедії. URL : http://www.

ukrainiansintheuk.info/ukr/03/aukom1931-u.htm
19. Чотириста чисел нашого журналу поза нами. (1982), Визвольний Шлях, кн. 1 

(406), с. 120.
20. 16-річчя «Визвольного Шляху». (1962), Визвольний Шлях, кн. 4-5, с. 335.

https://lib.kherson.ua/en-70-richniy-litopis-ukraini--yuviley-zhurnalu-vizvolniy-shlyah.htm
https://lib.kherson.ua/en-70-richniy-litopis-ukraini--yuviley-zhurnalu-vizvolniy-shlyah.htm
http://www.ukrainiansintheuk.info/ukr/03/aukom1931-u.htm
http://www.ukrainiansintheuk.info/ukr/03/aukom1931-u.htm


44
Тимошик М.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2021. Випуск 49

REFERENCES

1. Archives of the Ukrainian Publishing Union in London. Folder «Liberation Way», 1951.
2. Bandera, S. (1978), There is no common language with the Muscovites. Prospects of the 

Ukrainian Revolution Munich, p. 404.
3. From the publisher (1948), Liberation Way, ch. 1, p. 2.
4. Gerasimova, G. (2003), «Liberation Way». Encyclopedia of the History of Ukraine: in 10 

volumes / ed. Col.: VA Smoliy (chairman) and others. ; Institute of History of Ukraine, 
National Academy of Sciences of Ukraine. K.: Nauk. thought, t. 1: A – V. S. 507.

5. Gaidamaha, A. (2007), On the occasion of the first and second 60th anniversary of the 
magazine. Liberation Way, № 11, p. 2.

6. Deremenda, J. From the regional board of the Ukrainian Youth Union in Great Britain. 
Liberation Way, p. 358. 

7. Dmytriv, Ilja. (1962), «Liberation Way» and the reader. Liberation Way. ch. 4-5. p. 533. 
8. Dorokhina, T. (2006), The magazine «Liberation Way» in the Ukrainian foreign 

historical and socio-political thought of 1948-1991: dis ... Cand. ist. Sciences: 07.00.06 
/ Chernihiv State University. Pedagogical University named after TG Shevchenko. 
Chernihiv, 294 sheets. Bibliogr.: ark. 179-294.

9. Yolkina, L. «Liberation Way»: in 30 volumes / ed. count IM Dziuba [etc.]; NAS of 
Ukraine, NTSh, Coordination Bureau of the Encyclopedia of Modern Ukraine NAS of 
Ukraine. K., 2003 – 2016, t. 4, p. 393-394.

10. Karbovych, Z. (1956), Unchanging signposts. Liberation Way, April. 
11. Kravets, R. (1994), Ukrainians in Great Britain. Ukrainian Diaspora (Kyiv; Chicago), 

ch. 5, p. 44-57. 
12. Krasovska, T., Myronenko, R. (1948), 70-year-old chronicle of Ukraine - anniversary 

of the magazine «Liberation Way». URL: https://lib.kherson.ua/en-70-richniy-litopis-
ukraini--yuviley-zhurnalu-vizvolniy-shlyah.htm 

13. Our tasks abroad, ch. 4, p. 7-8. 
14. Oleskiv, V.. A short essay on the development of the «Liberation Way» and the 

«Ukrainian Publishing Union». Liberation Way. 1962. Ch. 4-5. S. 521). 
15. Povoroznyk, M. (1962), To the praiseworthy edition of «Liberation Way», ch. 4-5, p. 544. 
16. Poltava, L. (1962), Praise for idealism. Liberation Way, ch. 405, p. 531.
17. Stetsko, J. (1962), On the occasion of the 15th anniversary of the «Liberation Way». 

Liberation Way, ch. 4-5, pp. 539-541. 
18. «Ukrainians in the United Kingdom»: Online encyclopedias. (1982). URL : http://www.

ukrainiansintheuk.info/ukr/03/aukom1931-u.htm
19. Four hundred issues of our magazine are outside of us. Liberation Way, Book. 1 (406), 

p. 120.
20. 16th anniversary of the «Liberation Way». Liberation Way. (1962), book, 4-5, p. 335.

https://lib.kherson.ua/en-70-richniy-litopis-ukraini--yuviley-zhurnalu-vizvolniy-shlyah.htm
https://lib.kherson.ua/en-70-richniy-litopis-ukraini--yuviley-zhurnalu-vizvolniy-shlyah.htm
http://www.ukrainiansintheuk.info/ukr/03/aukom1931-u.htm
http://www.ukrainiansintheuk.info/ukr/03/aukom1931-u.htm


45
Тимошик М.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2021. Випуск 49

LONDON MAGAZINE «LIBERATION WAY» AND ITS PLACE  
IN THE HISTORY OF UKRAINIAN JOURNALISM ABROAD

Mykola Tymoshyk
Kyiv National University of Culture and Arts,
36E Konovalets Street, Kyiv 01133, Ukraine

e-mail: nkin@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-7011-3022

One of the leading Western Ukrainian diaspora journals – London «Liberation Way», 
founded in January 1949, has become the subject of the study for the first time in journalism. 
Archival documents and materials of the Ukrainian Publishing Union in London and the British 
National Library (British Library) were also observed.

The peculiarities of the magazine’s formation and the specifics of the editorial policy, 
founders and publishers are clarified. A group of OUN members who survived Hitler’s 
concentration camps and ended up in Great Britain after the end of World War II initiated the 
foundation of the magazine. Until April 1951, including issue 42, the Board of Foreign Parts of 
the Organization of Ukrainian Nationalists were the publishers of the magazine. From 1951 to 
the beginning of 2000 it was a socio-political monthly of the Ukrainian Publishing Union. From 
the mid-60’s of the twentieth century – a socio-political and scientific-literary monthly.

In analyzing the programmatic principles of the magazine, the most acute issues of the 
Ukrainian national liberation movement, which have long separated the forces of Ukrainian 
emigration and from which the founders and publishers of the magazine from the beginning 
had clearly defined positions, namely: ideology of Ukrainian nationalism, the idea of   unity of 
Ukraine and Ukrainians, internal inter-party struggle among Ukrainian emigrants have been 
singled out.

The review and systematization of the thematic palette of the magazine’s publications 
makes it possible to distinguish the following main semantic accents: the formation of the 
nationalist movement in exile; historical Ukrainian themes; the situation in sub-Soviet Ukraine; 
the problem of the unity of Ukrainians in the Western diaspora; mission and tasks of Ukrainian 
emigration in the context of its responsibilities to the Motherland.

It also particularizes the peculiarities of the formation of the author’s assets of the 
magazine and its place in the history of Ukrainian national journalism.

Key words: Liberation Way magazine, Ukrainian Publishing Union, London, Ukrainian 
journalism abroad, editorial policy, national liberation movement, Stepan Bandera, Ukrainian 
emigration.
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У статті на матеріалі зальцбурзького тижневика «Нові Дні» (1945–1947) презен-
товано різні сфери діяльності Петра Волиняка. У центрі дослідницької уваги – допис 
«Літературний вечір П. Волиняка» (автор – М. Ч-ка); літературно-критичні статті О. Са-
цюка та Петра Волиняка; нарис Петра Волиняка «Це наша пісня…» та публікація, в якій 
зроблено підсумок третього року діяльності видавництва «Нові Дні».

Ключові слова: преса української діаспори; тижневик «Нові Дні»; історія видавни-
чої справи; нарис; Петро Волиняк.

1. Постановка проблеми. Періодика української діаспори в австрійському 
Зальцбургу після Другої світової війни засвідчила суспільно-політичні та культур-
но-мистецькі закономірності доби. У видавництві Петра Волиняка (псевдонім Петра 
Кузьмовича Чечета (1907–1969)). «Нові Дні» виходили друком часописи «Останні 
Новини», «Нові Дні», «Літаври», «Наш шлях», літературно-мистецький і науковий 
збірник «Керма», а також книги української класичної та сучасної (як діаспорної, так 
і радянської) літератури.

Примітно, що тижневик «Нові Дні» (1945–1947), як своєрідна візитівка одно-
йменного зальцбургського видавництва, має історією продовження: в Торонто Пе-
тро Волиняк відновив однойменне видавництво, де продовжив видання часопису у 
форматі редагованого ним універсального місячника «Нові Дні» (1950–1969). Досвід 
видання і періодики, і збірника «Керма» (зокрема специфіка рубрикації матеріалу) 
став важливим, коли Петро Волиняк видавав свої журнали в Торонто – «Нові Дні» 
та ілюстрований місячник для дітей «Соняшник» (1956–1961). 

Зальцбурзький тижневик привертає нашу дослідницьку увагу тим, що дає мож-
ливість простежити шлях Петра Волиняка від письменника до літературного крити-
ка, журналіста і видавця.

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. У статті Л. Запольської просте-
жуються основні закономірності української преси повоєнного часу (1945–1949) в та-
ких містах Австрії, як Зальцбург, Інсбрук, Грац і Ляндек; авторка зауважує, що «Ві-
день на той час опинився в центрі радянської окупаційної зони і був засуджений на 
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майже цілковиту пасивність та ізоляцію»1. Дослідниця висловила припущення про 
спадкоємність літературно-мистецького і науково-популярного журналу «Літаври» 
(Зальцбург, 1947), який видавав Юрій Клен, із однойменним київським тижневиком, 
редагованим О. Телігою (1941). На думку Л. Запольської, саме політичний складник 
був причиною нетривалого існування щоденника «Таборові вісті» (Ляндек), плас-
тового двотижневика «Новий шлях» (Зальцбург). У публікації стверджується, що в 
Австрії домінував «тип літературно-наукової періодики, що було наслідком зосере-
дження саме в Зальцбурзі значної частини української творчої інтелігенції»2. Осібну 
увагу приділено студентській періодиці («Вісник», «Студентський шлях», «Звено», 
«Стежі, «Студентський клич», «Студентський прапор»).

Л. Головата у статті «Літературно-мистецькі періодичні видання української 
еміграції в Австрії (друга половина 1940-х років): умови, центри, творці, зразки» до-
слідила наукову проблему в багатьох аспектах3. Зокрема проаналізовано специфіку 
української діаспори в Австрії, особливості видавничого руху в Інсбруку (виокрем-
лено організаційну й матеріальну підтримку М. Денисюком «Звена»), у Зальцбур-
гу (закцентовано на ролі видавництва «Нові дні», утвореного Петром Волиняком 
(П. Чечетом); зауважено співпрацю видавництва з художником М. Бутовичем; роз-
глянуто діяльність літературно-науково-мистецької секції при Українському комі-
теті), особливу увагу приділено контенту таких видань, як «Дзвін», «Керма», «Зве-
но», «Літаври». 

Огляду редакційно-видавничої діяльності Петра Волиняка (і зокрема в Австрії) 
присвячена стаття М. Яблонського4.

3. Методологічна основа дослідження. Закономірно, що використання загаль-
нонаукових методів аналізу та синтезу, а також принципів історизму, об’єктивності, 
всебічності забезпечує основу академічної доброчесності. Контент-аналіз є важли-
вим для осягнення сутності текстів, наукової проблеми загалом. Міждисциплінар-
ний підхід зумовив використання культурно-історичного та естетичного методів.

4. Виклад основного матеріалу дослідження. В. Міяковський датує появу пе-
ріодичних видань «Останні Новини» та «Нові Дні» кінцем вересня 1945 р.5. В. Ма-
руняк уточнює: перше число щоденника «Останні Новини» – 30 вересня, тижневика 
«Нові Дні» – 27 вересня; місячник «Літаври» виходив друком із квітня по грудень 
1947 р., всього 6 чисел6. 

1 Запольська, Л. (1998), «Українська преса в Австрії повоєнного часу (1945–1949)», Українська 
періодика: історія і сучасність: доповіді п’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної конфе
ренції 27–28 листопада 1998 року, доступно за адресою: URL: https://storinka-m.kiev.ua/article.
php?id=347 (останній перегляд: 06 жовтня 2020).

2 Там само.
3 Головата, Л. (2017), «Літературно-мистецькі періодичні видання української еміграції в Австрії 

(друга половина 1940-х років): умови, центри, творці, зразки», Записки Львівської національної 
наукової бібліотеки України імені В.Стефаника: зб. наук. пр. Львів, вип. 9 (25), с. 279–327.

4 Яблонський, М. (2020), «Редакційно-видавнича діяльність Петра Волиняка», Українська біогра
фістика = Biographistica Ukrainica, вип. 19, с. 243–258.

5 Порський, В. [Міяковський, В.] (1953), «Українська еміґраційна преса (після Другої світової 
війни)», Ювілейний альманах «Свободи» 1893–1953, Видання Українського Народного Союзу, 
Jersry City, N. J, с. 212.

6 Маруняк В., д-р, (1985), Українська еміґрація в Німеччині та Австрії по Другій світовій війні. 
Мюнхен, т. 1, с. 235.

https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=347
https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=347


48
Яблонський М.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2021. Випуск 49

На сторінках першого випуску збірника «Керма» (1946) йшлося про низький 
рівень технічного забезпечення: «Зачинало свою працю видавництво з малого: ма-
лою польовою машинкою могло відбити нараз ледве одну сторінку інформаційного 
щоденника, годі було розгорнути працю за браком українського шрифту.

З бігом часу перешкоди поборено: друкарня має сьогодні потрібну кількість 
шрифту, має більшу машину і видавництво приступило до видавання серії книжок»7.

У спогадах М. Могильницького відтворено обставини видання тижневика 
«Нові Дні»: «пощастило П. Волинякові купити вживану друкарню, придбати нові 
черенки шрифтів, і відтоді журнал (помилка: тижневик. – М. Я.) “Нові дні” значно 
покращав і знайшов собі вдячних читачів не лише в таборах, а й далеко поза їхніми 
межами – аж до виїзду П. Волиняка до Канади»8.

Привертає увагу рекламний хід Петра Волиняка: на звороті титульної сторінки 
часопису «Літаври» (1947. Ч. 3) – перелік продукції видавництва «Нові Дні» та ін-
ших діаспорних видавництв. Окрім свого безпосереднього завдання, це комерційне 
оголошення зберегло для історії перелік маловідомих видань із невеликим тиражем. 

Тижневик «Нові Дні» впродовж двох років існування (з лютого 1947 р. вихо-
див як додаток «Останніх Новин») зафіксував різні грані таланту Петра Волиняка 
– письменника, критика, журналіста, видавця.

Про Петра Волиняка як про письменника поінформовано в дописі автора, що 
заховався за криптонімом М. Ч-ка. Йдеться про літературний вечір Петра Волиня-
ка, «голови Літературного Відділу Літературно-Наукової Секції при Українському 
Комітеті в Зальцбурзі»9. На дійстві були прочитані два його оповідання. Слухачі 
зауважили красу літературної мови автора, який «уміє найпростішими засобами пе-
редати сувору велич зимового краєвиду (оповідання “В тайзіˮ) та глибоко трагічні 
переживання дитини (“Лист з Волиніˮ)»10.

1946 р. на сторінках видання «Нові Дні» вперше було опубліковано оповідання 
Петра Волиняка «На хуторі» (№ 41. 13 жовтня). 

Після того, як вийшла друком збірка Петра Волиняка «Земля кличе» (Заль-
цбурґ, 1947), перша рецензія була опублікована на сторінках тижневика «Нові Дні». 
Тут схарактеризовано найяскравіші ідейно-художні аспекти творів. О. Сацюк зга-
дує, зокрема, що оповідання «На хуторі» було відзначене ІІІ премією на Літератур-
ному конкурсі видавництва «Нові Дні». Твір, за спостереженням критика, «дає ви-
сокохудожній образ з життя філософа Григорія Сковороди, змальований на тлі його 
філософії: “Світ ловив мене, але не впіймавˮ»11. Недоліком, як на критика, є хіба від-
сутність рельєфного контрасту в зображенні оточення філософа. В оповіданні «Лист 
з Волині» осмислена доля репресованої української сім’ї, це зворушлива картина 
«з совєтської дійсности»12. І хоча оповідання «В тайзі», можливо, є дещо слабшим, 
водночас наголошується на стоїстичності образу засланця, душа якого «спалахнула 

7 Керма (1946), «Видавництво “Нові Дніˮ в Зальцбурзі», доступно за адресою: https://diasporiana.
org.ua/wp-content/uploads/books/22214/file.pdf (дата перегляду 06 жовтня 2020).

8 Могильницький, М. (1975), «Петро Кузьмович, яким я його пам’ятаю», Волиняк П., Поговоримо 
відверто: вибрані статті й оповідання, Нові Дні, Торонто, с. 623.

9 М. Ч-ка (1945), «Літературний вечір П. Волиняка», Нові Дні, № 10 (24), 16 грудня, с. 2.
10 Там само.
11 Сацюк, Олексій (1947), «“Земля кличеˮ», Нові Дні, № 8 (86), 23 лютого, с. 2.
12 Там само.

https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/22214/file.pdf
https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/22214/file.pdf
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протестом проти насильства над людиною»13. Любов’ю до рідної землі та філософі-
єю Г. Сковороди оповите оповідання «Земля кличе». О. Сацюк зауважує, що фраг-
мент (за авторським жанровим визначенням) «Де предки спочили» «окутаний у сим-
воліку. Марійка це наче відгомін пісні славного минулого. Це неначе еманація сили 
козацької […]»14.

Як висновок зауважується про патріотизм автора, антеїстичні мотиви збірки, 
роль ідеї віри в народ та високий національно-виховний потенціал творів. Стиль 
письменника, вважає О. Сацюк, «своєю урочистістю нагадує стиль наших історич-
них пісень і дум»15. Мова милозвучна, «тон розповіді спокійний», художні засоби 
створюють «сильні зорові враження»16.

На сторінках тижневика Петро Волиняк постає і як літературний критик. При-
міром, у рубриці «З нових видань» опублікована його стаття, присвячена збірці лі-
тературних казок А. Коломийця (Зальцбурґ, 1946), що побачила світ у видавництві 
«Нові Дні».

Насамперед Петро Волиняк наголошує на великій відповідальності письменни-
ка, який творить для дітей: «треба знати дитячу психіку, цебто вміти думати “по-ди-
тячому ,ˮ уміти висловити найбільш поважні думки найпростішою мовою, але разом 
з тим дотриматись усіх ознак художнього твору: ідеї, фантазії, цікавої захоплюючої 
фабули, простоти і поетичности мови. Це ускладнює працю дитячого письменника, і 
треба бути великим майстром, щоб додержати всіх цих вимог»17. На думку критика, 
казки А. Коломийця засвідчили його перемогу в цій царині.

У рецензії вирізнено казку «Як громадка гномика Дадка собі нову батьківщи-
ну знайшла». Як недолік Петро Волиняк зауважує тільки те, що письменник «не 
знайшов їм (гномикам. – М. Я.) української назви»18. Характеристика гномиків як 
ідеальних істот спонукає малих читачів до наслідування: «А ті маленькі чародії 
дають чудові ради: бути чемним, розумним, слухняним, добрішим, любити свою 
батьківщину, “не бути мавпою і не вдягатися в чуже пір’я ,ˮ цебто любити все своє, 
традиційне»19. Все це спонукає критика до думки про актуальність твору: «Чудо-
ві ради для наших дітей на чужині!»20, тим більше, що «казка будується на цілком 
українському матеріалі»21. Закономірно, що Петро Волиняк приділяє чимало уваги 
цитуванню, презентуючи ідеальну характеристику «нової батьківщини гномів: “По-
дивилися ми в один бік море-море! Подивилися в другий – гори-гори! Глянули перед 
себе – поля-поля! Глянули позад себе – села і міста, а по селах і містах такі люди, 
яких ми ще не бачили: веселі, розспівані .ˮ..

– Як же зветься ця прекрасна країна? – запитає себе юний читач.
Відповідь знаходить у казці: “ця країна зветься Україна!

13 Там само.
14 Там само.
15 Там само.
16 Там само.
17 Волиняк, Петро (1946), «Авенір Коломиєць: “КАЗКИ .ˮ В-во „Нові Дні“, Зальцбурґ, 1946. Сто-

рінок 45, ціна 2 шіл.», Нові Дні, № 17 (43), 28 квітня, с. 3.
18 Там само.
19 Там само.
20 Там само.
21 Там само.
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– Україна? – як сонечка заясніли личка всіх люденят. – Це буде наша країна! 
Сідаймо! Слава нашій Україні!ˮ

Не сумніваємося, що читач разом з гномиками любитиме цю казкову країну, і 
авторова мета осягнена»22.

Петро Волиняк визначає провідну ідею інших казок збірки як «послух батькам 
і старшим узагалі»23. Критику імпонує віршова форма однієї із казок, адже це робить 
її «легшою до читання»24.

В особі критика Петра Волиняка поєднався досвід письменника та видавця, 
тому його міркування особливо важливі. Попри окремі мовні недоліки, звучить 
думка про те, що «мова казок легка, чиста і правильна, що важить багато»25. Корек-
торські помилки – це недоліки в роботі видавництва; бракує також ілюстрацій, хоча 
обкладника «відомого графіка М. Бутовича робить її принадною і інтригуючою»26. 
Висновок рецензії: «Попри ці хиби (назвемо їх “еміґраційними труднощами”) кни-
жечка є великим здобутком у наших умовах»27; видавництво зробило «українській 
дітворі гарний великодній дарунок»28.

Петра Волиняка як журналіста презентує нарис «Це наша пісня…»29. Текст по-
ділений на дві частини: перша містить авторські роздуми про українську пісню, її 
роль в житті українського народу; у другій, основній, презентовано діяльність Петра 
Окопного на чужині. Ідейний задум – роль рідної пісні в житті української нації – 
увиразнює композиційний засіб обрамлення.

Чимало думок Петра Волиняка оформлені в антитезний спосіб, нагадуючи сти-
лістику Франкової «Присвяти»: «Терпів багато. Серце кров’ю обкипало часом, але 
не склав зброї.

Нероби сміються, а він працює. Вороги вигнати хотять, а він не йде. Пльотка-
рі й хами кажуть: мужик, бо поміг хористам рояль двигнути, а він мистецтво тво-
рить...»30. Органічно вплетені інтертекстуальні елементи, зокрема – народна пісня, 
думки Ю. Липи та І. Франка.

Петро Волиняк простежує рік праці Петра Окопного як «рік успіхів і росту»31: 
це більше сотні концертів «для американських вояків і старшин», в різних україн-
ських осередках Австрії, в українських і неукраїнських таборах цієї країни, радіо-
концерти, численні виступи на національних святах… «Хор і оркестра під орудою 
Петра Окопного були основою для створення опери.

З великим успіхом поставлено оперу Гулака-Артемовського “Запорожець за 
Дунаєм ,ˮ яка виставлялась у 2-му таборі 25 разів, по інших таборах 5 разів, у Заль-
цбурзькому ляндестеатрі тричі», отримавши «добрі оцінки української і німецької 

22 Там само, с. 3–4.
23 Там само, с. 4.
24 Там само.
25 Там само.
26 Там само.
27 Там само.
28 Там само.
29 Волиняк, Петро (1946), «Це наша пісня…», Нові Дні, № 27 (53), 7 липня, с. 2.
30 Там само.
31 Там само.



51
Яблонський М.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2021. Випуск 49

критики»32. На концерті, який відбувся в роковини існування хору 3. 07. 1948 р., пре-
зентовано новий репертуар.

Нарис Петра Волиняка скеровує до висновку, що діяльність П. Окопного – 
це «пісня на славу Україні»33. Принагідно доречно зауважити, що про діяльність 
П. Окопного в цей період згадує у своїх мемуарах Ф. Лукіянович34.

Видавець Петро Волиняк 1947 р. в окремій публікації лютневого числа тиж-
невика під криптонімом П. Ч. робить підсумок третього року діяльності свого ді-
тища35. Цьому передував аналогічний звіт на сторінках збірника «Керма» 1946 р. 
(січень – березень. С. 126).

Відлік видавництва «Нові Дні» – від жовтня 1945 р. Попри фінансові та правові 
труднощі з’явилася перша продукція: «Перша газетка, як перша ластівка весняна, 
несподівано для широкого загалу злетіла з нашої примітивної машини»36.

Петро Волиняк інформує, що станом на 1 лютого 1947 р. у видавництві побачи-
ли світ «понад 700.000 газет, сотні тасяч (тисяч: друкарська помилка. – М. Я.) малих 
друків (як довідки, програми концертів та вистав, блянки для контор та установ, 
театральні квитки тощо)», 13 книг («загальним накладом 30.500 примірників»), 3 ка-
лендарі («загальним накладом 10.000 примірників»)37. Окрім того, видавець подав ці 
статистичні дані у відсотках: релігійні становлять 7.7 відсотків, словники – анало-
гічно, дитячі та шкільні – 23.0, художня література – 61.6 (зокрема проза становить 
75 відсотків, поезія – 25). У царині красного письменства велика увага приділялася 
виданню «нових творів, досі ще не друкованих» (50 відсотків), інші – передруки38. 
У підсумках праці видавництва згадуються також листівки (портрети Т. Шевченка, 
С. Петлюри, образу «Моління про чашу», 10 листівок «Види Києва»).

5. Результати і перспективи подальших досліджень.
Зальцбурзький тижневик «Нові Дні» (1945–1947) – візитівка однойменного ви-

давництва, в якому друкувалися також інші періодичні видання («Останні Новини», 
«Нові Дні», «Літаври», «Наш шлях») та літературно-мистецький і науковий збірник 
«Керма». Тижневик у хронологічній послідовності відтворює шлях Петра Волиняка 
від письменника до літературного критика, журналіста і видавця. Про Петра Воли-
няка як про письменника поінформовано в дописі «Літературний вечір П. Волиняка» 
(автор – М. Ч-ка). Літературно-критична стаття О. Сацюка присвячена висвітленню 
ідейно-художніх аспектів збірки Петра Волиняка «Земля кличе» (Зальцбурґ, 1947). 
Петро Волиняк як літературний критик презентований статтею, присвяченою збірці 
літературних казок А. Коломийця (Зальцбурґ, 1946). Петра Волиняка як журналіс-
та презентує нарис «Це наша пісня…». Видавець Петро Волиняк 1947 р. в окремій 
публікації лютневого числа тижневика робить підсумок третього року діяльності, 
навівши статистичні дані про видання періодики, книг, листівок, календарів, різно-
планових матеріалів малого формату.

32 Там само.
33 Там само.
34 Лукіянович, Ф. (1985), «Український табір Лєксенфельд у Зальцбурзі», Альманах Українського 

Народного Союзу на рік 1986. Річник 76. Свобода, Джерзі Ситі; Ню-Йорк, с. 90–91.
35 П. Ч. [Чечет, Петро] (1947), «Видавництво “Нові Дніˮ», Нові Дні, № 8 (86), 23 лютого, с. 3.
36 Там само.
37 Там само.
38 Там само.
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Закономірно, що в перспективі доречно продовжити синтетичне дослідження 
діяльності Петра Волиняка в канадський період.

6. Висновки. Матеріали тижневика «Нові Дні» (1945–1947), презентуючи різні 
сфери діяльності Петра Волиняка, засвідчили закономірність шляху від письмен-
ницької сфери до діяльності літературного критика, журналіста та видавця. У статті 
продемонстровано досвід поєднання творчої праці та комерційної діяльності.
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In the article on the material of the Salzburg weekly «New Days» (1945–1947) various 
spheres of activity of Peter Volyniak are presented. It is noted that this edition was a business 
card of the publishing house of the same name and had a history of continuation: in Toronto 
Petro Volyniak restored the publishing house of the same name and continued the publication 
in the format of the universal monthly «New Days» (1950–1969). The article also presents 
periodicals («Latest News», «New Days», «Timpani», «Our Way») and literary, artistic and 
scientific collection «Steering Wheel», which were published in the Salzburg publishing house 
of Peter Volyniak «New Days».

The purpose of the publication is to trace the path of Petro Volyniak from a writer to a 
literary critic, journalist and publisher. This trend is reproduced in chronological order.

Peter Volyniak as a writer is informed in the article «Literary Evening of P. Volyniak» 
(author – M. Ch-ka). O. Satsyuk’s literary-critical article is devoted to the coverage of ideological 
and artistic aspects of Petro Volyniak’s collection «The Earth Calls» (Salzburg, 1947).

Petro Volyniak as a literary critic is presented in an article devoted to a collection of 
literary tales by A. Kolomiyets (Salzburg, 1946), which was published by «New Days».

Petro Volyniak as a journalist presents the essay «This is our song…». With the help of 
content analysis it was observed that the text is divided into two parts: the first contains the 
author’s reflections on the Ukrainian song, its role in the life of the Ukrainian people; in the 
second, main, Peter Okopny’s activity abroad is presented.

The publisher Petro Volyniak in 1947 in a separate publication of the February issue of 
the weekly summarizes the third year of activity, providing statistics on the publication of 
periodicals, books, postcards, calendars, various small format materials.

The analyzed material demonstrated the experience of combining creative work and 
commercial activity.

Key words: press of the Ukrainian diaspora; «New Days» weekly; history of publishing; 
sketch; Petro Volinyak.
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The article continues, for the first time in English in domestic science, to study the question 
of the need to create a new scientific theory – the theory of mass information. For the first time 
too raises the question of creating, in a place of the current theory of mass communication, a 
system of sciences including: a) mass information (shpuld be created now in rpoh of mass in-
formation), b) the theory of mass understanding (has created as a hermeneutics of the masses), 
c) the theory of mass communication (has created as a theory of the transfer of content) and the 
theory of mass emotions (started to create in 2017). This is a paradoxical situation – the absence 
of fundamental theory of mass information in the epoch of mass information. Researches in the 
scientific works of foreign mass communication also showed the absence of a holistic theory, as 
well as attempts to create it, even the lack of decisions on the need to create it as a new scientific 
field.

Key words: communicative studies, fundamental theory, theory of mass information, 
theory of mass communication.

Formulation of the problem. At the outset, it has been state already the extremely 
unexpected fact. It is about absence in the modern science about mass information just the 
theory of mass information. This point has to be stated at the peak of the information age, 
in the midst of the information revolution, or even the whole information epoch. Over 40-
50 years of its deployment, the information has gained unprecedented volumes, general 
circulation. Moreover, it has become a strategic resource for the countries over the world – 
more important than weapons or minerals1. 

1 Владимиров В.M. (2010), «Історичний рубіж у змаганні тралиційних та нових засобів масової 
комунікації», Інформаційне суспільство, вип. 11, с. 5-9.
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Some of the following ideas have already been presented in the Ukrainian scientific 
literatureFirstly, the idea of has appeared in a scholar article2. Later it was announced and 
developed in a monograph3. 

But the theory of mass communication in the world has not been created yet.
Obviously, such a voluminous work cannot be done in a one-time action. Here we have 

to move gradually. This article is one of the small initial steps towards such a magnificent 
goal. In the course of acquainting English-speaking readers with the content of scientific 
steps already taken, we will inevitably have to repeat some ideas that have already been 
published in Ukrainian, but have not yet been published in English.

Therefore, the purpose of this article is to ask as an actual scientific task the need to 
create a structure of the theory of mass information.

This is an extremely difficult task. It has many levels – from fundamental in science 
to purely practical in the daily activities of the media.

In addition, its solution in our country and by our scientists would bring Ukrainian 
science of social communications to the forefront in the world.

The theory of mass information as such was not created not only in Ukraine – in fact 
it does not exist in the scientific space of Europe. This was evidenced by our careful search.

Theoretical basis. The depth of the problem of the absence of this theory is evidenced 
by our lexicographic analysis of the problem, which gave a rather unexpected result. 
Attempts to translate the phrase «mass information theory» into English, French, and 
German have yielded the following results, respectively: theory sf mass media (English), 
theorie des medias de masse (French), Theorie der massen medien (German).

As we can see, dictionaries, more precisely, their authors do not see the difference 
between the theory of mass information and the theory of mass communication.

Information is equated with communication – and this is clear nonsense. Is the content, 
goods or passangers, equal to an empty car, that movies and carries them?

This is a paradox.
This result, as well as an in-depth study of bibliographic developments in European 

and American science in this area allows us to draw an extremely important theoretical 
conclusion: in the European scientific mentality in mass information theory is not 
inseparable from the theory of mass communication, but actually it disappears, absorbed by 
the theory of mass commuication. Then, this theoretical construction should be called «the 
theory of mass information and mass communication.» But such a phrase does not exist.

In discussions at international scientific conferences, it seems that our Western 
European and American colleagues do not understand at all what we are talking about 
when we ask them about the need to create such a theory.

The paradox of the non-separation of these two theories is awaiting its separate 
research. 

It is because of the special attitude in the West to general theories, dictated by the 
philosophical traditions of pragmatism. (This, however, does not take into account by the 
same scientific environment to award the most valuable general theories – the theory of 

2 Владимиров В.М (2011) «Парадокс відсутності теорії масової інформації», Наукові записки Ін
ституту журналістики, вип. 45, с. 6-9.

3 Владимиров В.М. Парадокси сучасної науки про масову комунікацію, «Наукова столиця», Київ, 
180, с. 23–33.
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relativity, chaos theory (theory of the unknown, ie the fundamental theory of the unknown) 
or the theory of quantum mechanics – and did it even in the early twentieth century, when 
these theories have not yet been improved in practice.)

However, both in the West and in the East there is the media, there are journalism, 
advertising. In particular, there is – more broadly – the science of media, which relates to 
information about information as such.

There is, separately, a great developed theory of information. It has its great 
achievements – in particular, the appearance and development of computers and internet 
technology. But its «body» belongs mainly to physics and mathematics. As a proof of this 
statement is a very interesting book by G. Haken4, which is specialists in physics, chemistry, 
mathematics. The collection of articles by K. Shannon5 already points to this direction of 
this world name author: it includes such areas as mathematical theory of communication, 
communication theory in secret systems, modern achievements of communication theory, 
principles of code – pulse modulation, communication in the presence of noise.

Methodological basis of the study. From the very beginning, the method of research 
was used. He showed that in Ukraine and abroad there are no scientific publications on this 
topic or those that even indirectly approached it or even touched it. 

Then the method of lexicographic analysis of definitions was applied. He was 
mentioned above. According to the English-language electronic dictionary Wikipedia, 
information theory is a branch of applied mathematics and electrical engineering related to 
quantitative information. 

Presentation of the main research material. The new theory currently being created 
must have its own scientific space. So we have to clearly define it. Firstly let us separate 
it from the theory of information. To do this, it is essential to separate this space from the 
spaces of other scientific theories, especially those that are close to it.

A kind of limitation of the theory was revealed by Claude Shannon himself:
«Representatives of different sciences should clearly understand that the main 

provisions of the theory the information relates to a very specific area of   research, which 
does not necessarily have to be fruitful in psychology, economics and other social sciences.”6

Obviously, the achievements of this theory of information in its current form are 
irrelevant to media theory. 

And it means it is quite necessary to comprehend the processes of mass creation, 
more precisely – the provision of individual information of a mass nature, the rotation of 
information on a mass scale.

Information theory cannot even be one of the the basis for creating the modern theory 
of mass information. 

What we really need for the first step is just to separate these one from another.
Zaporizhzhia (Ukraine) scientist Z. Partiko7 wrote how much has been done in recent 

years in this area. But the works of this Ukrainian scientist relate too mainly to information 
theory for use in computer technology. This is a presentation of the classical theory of 
information in the mass sphere of socially important information circulation. The theory 
4 Хакен Г. (1991), Информация и самоорганизация, Мир, Москва, 241 с.
5 Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике, доступно за адресою:. URL : http:/

reslib.com/book/Raboti_po_teorii_informacii_i_kibernetike (останній перегляд 17 Листопада 2020).
6 Хакен Г. (1991), Информация и самоорганизация, Мир, Москва, 241 с.
7 Партико З.В. (2008), Теорія масової інформації, Афіша, Львів, 292 с.

http:/reslib.com/book/Raboti_po_teorii_informacii_i_kibernetike
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of mass information is not completely separated by this author from the theory of mass 
communication and therefore is not created. 

They seem to exist together in his text. 
Although they must be completely different in some respects, even as opposite 

theories. Just as a content is the opposite of a form. 
It is like cargo transportation is one thing, and the cargo itself is something else.
The main meaning of the theory of mass information to be created on one hand, and 

the theory of mass communication, which already exists and is well developed, on the other 
hand, is in their coexistence: one cannot exist without the other, just as content cannot exist 
without form. Like cargo cannot be transportated without cargo car.

That is why the need to create this theory is so urgent.
There is a theory of mass communication in Ukrainian science, created and developed, 

V.V Rizun8, A.Z. Моskalenko, L.V. Gubersky and VF Ivanov9, G.G Pocheptsov10, V.Y. Zdo-
rovega11, V.D Demchenko12 and other domestic scientists.

We can say that thanks to their efforts, like many other theorists, Ukrainian theory of 
mass communication has become fundamental, it highlights the deep, basic qualities of its 
subject. 

New theory must also reach its true, inherent quality – its fundamentality. 
That is because, after all, life, as we have already shown in the monograph «Problems 

of understanding and interpretation in social communication,13 is based on three exchanges: 
the exchange of matter, energy and information. Note that the fourth component in these 
three substances, which proves to be equally important for life, is what we have designated 
by the word «exchange», and it is easy to interpret it just as «communication».

But what do science and social scientists have to do with this matter?
The key word is «circulation», that is, for us, communication. It brings us back, 

including to mass communication, which, of course, is in the broadest sense the way of 
existence of matter, energy and information in a world in which there are people, people, 
humanity. Cessation of metabolism means the death of a living organism. This also applies 
to human communities. Continuing the opinion of the classics that man was created by 
labor, we can say that humanity was created by mass communication. The more developed 
human communities were, the more developed their media were – and vice versa.

Therefore, the theory of mass communication is a fundamental scientific theory.
But the third word in this formula, namely «information», brings us to the question 

why, in this case, the theory of mass information has not yet been created – both as a science 
in general and as a fundamental science? After all, we have just proved that it is one of the 

8 Різун В.В. (2008), Теорія масової комунікації, ВПЦ «Просвіта», Київ, 260 с.
9 Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф. (1999), Масова комунікація, Вид-во КНУ імені 

Тараса Шевченка, Київ, 1999, 634 с.
10 Почепцов Г.Г. (1999), Теорія комунікації, ВПЦ «Київський Університет», Київ, 308 с..
11 Здоровега В.Й. (2004), Теорія і методика журналістської творчості, ПАІС, Львів, 268 с.
12 Демченко В.Д. (2011), «Новітні парадигми вивчення теорії масової комунікації в Україні (до 

проблеми концептуальної революції)», Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. 
Серія: Соціальні комунікації, вип. 2, доступно за адресою: URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Soc_Gum/Dtr_sk/2010_2/files/SC210_05.pdf (останній перегляд 17 листопада 2020).

13 Владимиров В.М. (2014), Проблеми розуміння й інтерпретації у соціальній комунікації, Видав-
ничо-поліграфічний центр «Київський університет», Київ, 623 с.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2010_2/files/SC210_05.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2010_2/files/SC210_05.pdf
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most important theories of the existence of everything, the cornerstone of the scientific 
vision of the world.

Such a theory should be called «fundamental theory” among other scientific theories.
But it may also include a “special theory” of mass information, which will not deal 

with the general laws, rules and universal phenomena of mass media, but will study more 
specific phenomena of this sphere of human activity. There may even be several special 
theories, each with a common purpose and with its own object. 

Probably, the creators of the new theory will need the experience of V. Stepin,14 
who deeply analyzed the processes of creating new theories, requirements for them and, 
in particular, explored the paradoxes in these processes, in particular the problems of 
interpreting them at different stages.

A system of laws must be built in the theory of mass information. Many of them are 
already known to social communication practices. And they are even partly understood by 
theorists, some of whom will be involved here from other sciences, including information 
theory and mass communication theory, who will have to «share» with the new scientific 
discipline their own achievements, which still belong to them under the absence of new 
theory.

Another promising area in which media researchers could use science is the 
development of a law for the preservation of information on a mass scale.

It is slowly beginning to build in the depths of physics, mathematics and engineering. 
But its real sphere of existence is in the theory of mass information. Meanwhile, physical 
methods of storing information (on certain artificial information carriers) are only an aid to 
the true sphere of its storage – the memory of people, including the memory of the masses. 
It exists within the consciousness of one person or their large quantities, and not outside, 
as other carriers.

Such a law must be supplemented by a law which neither physicists nor naturalists of 
other relevant disciplines have yet guessed at. This is the law of increasing information. Its 
effect is already empirically felt by computer scientists. But, as far as we know, scientists 
have not yet begun its careful development. 

It is not opposed to the law of preservation of information, but it can be represented 
by its separate case, and in it, as its case, can be open law of reduction (forgetting, loss) of 
information. 

Under the influence of social and personal conditions, in limited space-time, the 
amount of information can be significantly reduced or even disappear, primarily due to 
the severance of socio-cultural ties of society, for which this information was important. 
For example, as a result of a large-scale war, changes in the socio-political system and its 
discourse, and so on.

How difficult and probably hard work we see for those who are fascinated by such an 
idea is evidenced by the scientific views of T. Kun15 and other foreign authors16.

14 Стёпин В.С. (1999), Теоретическое знание, доступно за адресою: URL: http://www.philosophi.ru/
library/stepin/index.html (останній перегляд 17 листопада 2020).

15 Кун Т. (2011), Структура научных революций, Koob.ru, доступно за адресою: URL :  https://www.
koob.ru/kuhn/struktura_nauchnih_revoluciy (останній перегляд 17 листопада 2020). 

16 Cherry S. (1978) On Human Communication: A Review, a Survey, and a Criticism. – [3rd ed]. –: The 
MIT Press, Cambridge, MA, 374 р; Goban-Klas T. (1999) Media i komunikowanie masowe. Teorie i 
analizy prasy, radia, telewizii I Internetu,: Wydawnyctwo naukowe PWN, Warszawa; Krakow, 336 s.

http://www.philosophi.ru/library/stepin/index.html
http://www.philosophi.ru/library/stepin/index.html
http://www.klex.ru/27e
http://www.klex.ru/27e
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The ideas we have set out, of course, do not exhaust all the components of the theory 
that needs to be created, and even quickly. However, we hope they give an outline of the 
main thing, what, in our opinion, should be achieved, and what ways to go to overcome the 
paradox that has arisen in scientific life.

Already in intrapersonal and strictly interpersonal (dialogue) communication, 
information changes and is updated through the mechanisms of the receipt of new 
information, forced use of “old information” taken from memory as a basis for updating. 
This overcomes individual doubts. So there is a prerequisite for the onset of the search 
for information from the outside, exiting one’s soul and entering the field of mass 
communication.

We assume that without a human being as a person who understands, there is no 
information. Information (according to physicists) is not inherent in things. Water does not 
freeze at a temperature of zero degrees Celsius: it is the physicist Celsius has determined 
that there are one hundred degrees at which water boils and zero degrees at which it freezes 
(if it has some inclusions, modern physicists have added).

In the humanities, information, in our opinion, is a reflection of a fragment of the 
external, objective world in the inner, ideal world of man.

And in mass communication, in mass consciousness – what is mass information?
There is no answer, and even the question, in fact, was not putted down until recently.
T.M.I, in our opinion, can be created only in close cooperation with the theory of mass 

understanding. It was established in 2000-2010 at the Institute of Journalism of the Kyiv 
Taras Shevchenko National University. This theory investigates the phenomena that begin 
with the appearance of information from the state of its absence (from chaos) as an act of 
understanding, then transforming it into mass understanding, its nature and assimilation by 
the masses of already acquired understanding, which became knowledge.

Obviously, this theory is about information, but not as it is, but in relation to man, the 
essence of the “theory of mass understanding” is not in the word “information”, but in the 
word “relationship”. It means that understanding-misunderstanding takes place, it is both a 
process of understanding and a process of interpretation in the unity of both of them.

The theory of mass communication is the second of them but not the less. They all 
are equal in importance for the study of the nature and general laws of the management of 
mass consciousness and mass behavior. The second one, T.M.C is the theory of transmitting 
information already understood by someone, already available to a mass audience. Its key 
word is “transmission.” It is most closely related to the theory of mass understanding, 
because, due to the Humboldt-Potebny law (“What ir heard is never equal to what is 
spoken”), each time the transmitted information is damaged through the mechanisms of 
interpretation, each unique due to the fundamental uniqueness of each individual as a 
participant in the communication process.

Currently, Kyiv researcher A.V. Beletskaya studies the sphere of mass communication 
as a space for the functioning of mass emotions17. If this work continues and will be 

17 Белецька А.В. (2020), «Аксіоми як основні тези дослідження масових емоцій у соціальних ко-
мунікаціях», Наукові записки Інституту журналістики, вип. 76, с. 25-40; Белецька А.В. (2017), 
«Масові емоції у соціальних комунікаціях: наявність масиву практики, відсутність теорії», Ін
формаційне суспільство, вип. 26. с. 44-51.
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successfully completed, the fourth theory (but no less fundamental, equal to the first three) 
will be added to these three already existed theories.

It is necessary to consider now in detail the balances of objective and subjective 
components in information in the stages of its acquisition of a nature of mass information. 
The first of these both is the connection between a fact we already know and reality. The 
second one – depends on the participants of communication. The first remains unchanged 
at all “transitions”, the second changes all the time, and it has the risk of damage to the first 
component as well.

We have previously developed a 12-chain spiral scheme of mass distribution of 
understanding-communication-re-understanding through the multiplication of sources of 
information from “Me – Me-1” through “Me – They” and “Me – All” (achievements in 
global television in the 1980s) to “All of Us – All of Us”, ie “Everyone – Everyone” in terms 
of Internet communication18.

Now we need this scheme as an algorithm for converting the information (as-we-
know-what-it-is revealed to the individual here and now) up to the mass information.

So, the former mass communication breaks down in small groups under the 
conditions of Internet communication/ Due to insignificant quantitative influences on this 
information, it is better preserved during the transitions from “agent” to “patient”. (Truly 
both participant of dialog are agents.) The greater is the mass, the more options are for 
distortions. In the age of the Internet, this shows new challenges – and therefore provides 
great opportunities. They need to be studied, understood and used. At the same time, 
this new reality creates huge dangers, exacerbates the old ones. They should be seen and 
neutralized if necessary. The phenomena of fake news and post-truth are already aware, as 
the phenomena of quantum mass communication and its management appear implicitly, 
which are also already mentioned in the scientific literature19.

The more massive the exchange of information, the more expressive and complex these 
processes become. After all, with each transition from person to person, the information 
is inevitably distorted: “What is heard is never equal to what is said.” Interpretation also 
changes every time, so the emotional component of mass communication changes every 
time at these transitions: the information that pleases one person, upsets the other one. This 
affects the information, the further the more. It itself begins to collapse, it begins to be 
distorted more and more – until its disappearance as such and its turning to a fake.

Results and prospects for further research discussion. Information in a “stationary 
state” has certain qualities, each time during the “transitions”, in the processes of 
communication, they can or must change. But information does not exist in a “stationary 
state”, it must always be new, “fresh”, because the phrase “old information” is an oxymoron. 
During the communication, and especially the mass one, it cannot stop its change. These 
changes must also be the subject of a new theory. It is firstly because this changes do exist, 
and everything that exists can and must be the subject of scientific research, Secondly, 

18 Владимиров В.М. (2014), Проблеми розуміння й інтерпретації у соціальній комунікації, Видав-
ничо-поліграфічний центр «Київський університет», Київ, 623 с., с 117 і далі. 

19 Владимиров В.М. (2020), «Четвертий етап інформаційної революції: ймовірні перспективи, не-
ймовірні можливості», Наукові записки Інституту журналістики, доступно за адресою: URL:  
www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/76_1.pdf (останній перегляд 17 листопада 
2020).

http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/76_1.pdf
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they must be learned to be used to promote social progress, that the sciences of mass 
consciousness management just must serve.

But there is a need to study the processes with information in its mass understanding-
interpretation in the processes of mass communication and mass emotions.

In this group of four fundamental theories the theory of mass communication is a 
ready-made basis, the theory of mass understanding (hermeneutics of the masses) has just 
been created, the theory of mass emotions is at its start and the theory of mass information 
we have already begun to create.

Together, they must become a truly fundamental scientific discipline that has yet 
to find a name. Perhaps it is possible to call them as two supertheories: “theory of mass 
interaction” if we focus on processes, and “theory of mass consciousness management” – if 
we focus our efforts mainly on goals and results.

Conclusions. A new step has been taken towards the creation of a holistic theory of 
mass information, namely, its own scientific space has been defined and separated from the 
spaces of neighboring theories. 

All four basic theories, as well as the two “supertheories”, are essentially partial or 
“special” components of something even more general. By analogy with the scientific 
research of American physicists, who a few decades ago set themselves the task of creating 
the “Theory of Everything”, we can call the most general theory of mass communication as 
“Mass communication theory of everything”, or, in the experience of Albert Einstein, who 
created the general theory of relativity, theory of “General theory of mass communication”. 
The creation of two “supertheories” and a holistic “Theory of impact on mass consciousness” 
also is proposed.

Thus, these already integrated special theories of mass understanding, mass 
information, mass communication and, probably, the theory of mass emotions. These four 
theories (or there may be more) will create a single, coherent, strong generalizing theory.
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Стаття продовжує, вперше англійською мовою у вітчизняній науці, опрацьовувати 
питання про необхідність створення нової наукової теорії – теорії масової інформації, і 
вперше порушує питання про створення, на місці нині існуючої теорії масової комуніка-
ції, системи наук з а) теорії інформації (має бути створена в епоху масової інформації), 
б) теорії масового розуміння (створена як герменевтика мас), в) теорії масової комуні-
кації (створена як теорія передавання змістів) та теорії масових емоцій (створюється з 
2017 р.). Це є парадоксальне становище – відсутність в епоху масових комунікацій фун-
даментальної теорії масової інформації. Пошуки в наукових працях зарубіжних масо-
вокомунікативних досліджень також показали відсутність як цілісної теорії, як навіть 
спроб її створення, а також відсутність рішень щодо необхідності її створення як нового 
наукового напряму. 

Ключові слова: комунікативні дослідження, фундаментальна теорія, теорія масової 
інформації, теорія масових комунікацій.
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У статті на термінологічному, емпірично-аналітичному та практичному рівнях 
проаналізовано модель взаємодії журналістики – PR – реклами. Відстежується стан об-
говорення цих проблем у пострадянських ЗМІ. Описано важливість прийняття відповід-
ного партнерства у комплексі комунікаційних технологій. У основній тезі визначено те, 
що журналістика, реклама і PR створюють взаємний зв’язок, який відбувається в атмос-
фері PR і рекламної свободи вираження, цей зв’язок міцнішає з експансією діджиталіза-
ції, розвитком соціальних мереж.

Ключові слова: реклама, журналістика, соціальні комунікації, етика, модель 
Intereffikation.

Постановка проблеми. У сучасному світі новітні комунікаційні технології 
активно задіяні до швидких трансформацій в медійному полі. Наукова проблема-
тика дослідження закцентована на декількох основних напрямах такої діяльності: 
журналістиці, рекламі та зв’язках з громадськістю. У дослідженні варто враховувати 
значний вплив інтернет-технологій на сучасний інформаційний простір, збільшення 
можливостей та стрімке поширення соціальних мереж у світі. Цей процес суттєво 
впливає на корелятивні зв’язки між інституціями, що діють в сучасному інформа-
ційному просторі. З метою кращого розуміння стану сучасних медійних технологій 
та їхньої взаємодії, маємо обговорити спільні та специфічні риси трьох напрямів 
розвиту комунікаційних систем. Це визначило актуальність цієї статті. 

Насамперед, розглянемо дослідження у галузі світової журналістики, теоре-
тичні розвідки, у яких обговорюється проблема домінування ПР, реклами та журна-
лістики. Розглянемо досвід щодо розвитку медійної демократії в європейських кра-
їнах, що представлений в роботах журналістикознавців. Дослідницьким завданням 
є аналіз такого складного та системного мистецького об’єкту, яким є медійне поле. 
Це дало змогу визначити ті аспекти, що мають бути в центрі дослідження. Насампе-
ред, метою розвідок є з’ясування того, які трансформації у журналістиці відбувають 
у процесі її взаємодії з ПР та рекламою, наскільки таке партнерство є коректним 
для всіх учасників комунікацій. Відкритим залишається питання про те, наскільки 
є своєрідним та «унікальним» «ПР консенсус» поміж журналістикою та ПР, наскіль-
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ки рекламне виробництво впливає на якість журналістики. Завданням цієї статті є 
розгляд різних та спільних сторін, симбіозу та тривалість явищ типу «бренд журна-
лістики», «spin doctor». Розглянемо питання: чи мають ПР, реклама та журналістика 
взаємодіяти, вступати у симбіотичний зв’язок, де головну роль відведено одній з 
публічних систем, яка добре скористалася сучасними технологіями та впливом со-
ціальних мереж.

Теорії, аналізовані у статті, базуються на багаторічній науковій дискусії щодо 
взаємовпливу ПР, реклами та журналістики на пострадянському просторі та Європі. 
Ця дискусія гармонійно може бути застосована до будь-якої європейської медійної 
демократії останніх кількох десятиліть за умови урахування політичних, соціокуль-
турних та економічних особливостей країни. Йдеться про декілька наукових гіпотез: 
детермінаційна гіпотеза, де ПР суттєво впливає на журналістику; гіпотеза медіа до-
мінування (активна ролі віддається медіа ресурсу); медіа, реклама та ПР гармоній-
но співпрацюють, це симбіотичні зв’язки; співпраця комерційного характеру (взає-
мовигідна співпраця). 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Детермінування ПР проголоше-
но в роботах низки європейських дослідників. Б. Бернс досліджувала стосунки жур-
налістики та ПР у політичному просторі Німеччини. Дослідниця дійшла висновку, 
що ПР контролюють теми та час у медійному просторі1. Також Іво Інджов2 вважає, 
що журналістика і ПР приречені на взаємну колонізацію, де головну роль виконує 
ПР, оскільки глибоко занурена в сучасні електронні комунікативні технології. 

Гіпотеза щодо медіа гегемонії. По-перша, визначено існування дисбалансу між 
медіа рекламою та ПР. Це найбільш яскраво проявляється в політичній комунікації. 
Німецькі дослідники стверджують, що посередньо журналістика може бути в галузі 
рутинного регулярного інформування паралельно з ПР, журналістика тільки слідує 
за ПР повідомленнями. Коли ж стається криза, тоді журналістика діє автономно, 
аналізуючи пропоноване ПР та презентуючи актуальне3. Модель медіа співпраці по-
лягає у тому, що мета на ПР та медійні цілі народжують порозуміння (Intereffikation 
модель). Журналістика та ПР розраховують одне на одного та взаємозалежні. Спів-
праця ґрунтується на адаптуванні та впливах. Бізнес модель презентує відносини 
ПР, реклами та журналістики крізь призму бізнес стосунків, раціонального вибору 
на користь прибутків4. Поки ПР має інформацію новинарної цінності, журналістика 
дає змогу дістатися до громадської уваги. Це є взірцевий бізнес-контракт. І. Інджов5 
розглядає таку взаємодію як антагоністичне партнерство. 

1 Baerns, B., (1991), «Öffentlichkeitsarbeit oder Journalismus. Zum Einfluß im Mediensystem», доступ-
но за адресою: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-663-11643-1_5

2 Инджов, И. (2019), «Отношенията ПР – журналистика: между хегемонията на пиара и вза имна-
та колонизация», 21st century Media and Communications, В. Търново, вип. 3, c. 7-16. URL: http://
journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol3/iss1/

3 Barth, H., Donsbach, W., (1992), «Aktivität und Passivität von Journalisten gegenüber Public Relati-
ons. Fallstudie am Beispiel von Pressekonferenzen zu Umweltthemen», Publizistik, 37. Jg., рр.151–165. 
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11616-002-0107-9 

4 Fengler, S., Ruß-Mohl, St. (2005), «Der Journalist als „Homo oeconomicus“», Konstanz UVK-Verl.-
Ges., р. 270. DOI: 10.1007/s11616-005-0181-x

5 Инджов, И. (2019), «Отношенията ПР – журналистика: между хегемонията на пиара и взаимна-
та колонизация», 21st century Media and Communications, В. Търново, вип. 3, с. 7-16. URL: http://
journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol3/iss1/
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Методологічна основа дослідження. З метою розгляду термінологічного, тео-
ретичного та аналітичного рівнів огляду описуваної проблематики варто використо-
вувати комплексний підхід до методології. Дослідження взаємовпливу у медійному 
просторі реклами, журналістики та ПР має враховувати багатоаспектний характер 
сучасної публічної комунікації, співвіднесеність із раціональними та емоційно-аксі-
ологічними орієнтаціями аудиторії. 

Для роботи з теоретичним матеріалом використано індуктивний та дедук-
тивний методи; міждисциплінарний підхід у дослідженні застосовано з метою ви-
значити спільні та специфічні риси, що поєднують та вирізняють поміж собою ПР, 
журналістику та рекламні технології. У роботі також використані інтерпретативні 
методології для аналізу медійного простору як складної синтетичної єдності.

Важливими для дослідження є описовий (описано та визначено особливі та 
загальні риси досліджуваних явищ за жанровими та функціональними ознаками) 
та структурний методи – використано з метою представлення сучасного медійно-
го простору як цілісної функціональної структури, де усі складники взаємодіють 
між собою. Потреба враховувати контекст особливостей суспільних течій вимагає 
звернутись до аналізу позамовної ситуації, кореляцій соціальних та професійних 
функцій ЗМІ. Наступним етапом дослідження є аналіз таких понять, як «бренд жур-
налістика», «спін доктор», що дасть змогу виявити нові вектори розвитку сучасних 
соціальних медійних публічних систем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема взаємодії та гегемонії 
ПР, реклами та журналістики є актуальною в європейській дослідницькій парадиг-
мі. Визначимо поняття «гегемонія», як одне з ключових в такій дискусії. Cловник 
Collins6 визначає слово «гегемонія» як «ситуацію, за якої одна держава, організація 
або група мають владу, контролю та значення більше, ніж інші». Тобто прийматиме-
мо гегемонію в публічній сфері як соціальне явище.

Спільним у ПР та журналістиці є те, що в їхній основі є інформування. Спіль-
на мета визначає наявність спільного інструментарію, спільних жанрів. Наприклад, 
пресреліз має багато спільного з новиною в журналістиці. Як і новини, пресрелізи 
є текстовими формами зі схожою внутрішньою структурою, а для того, щоб бути 
популярними серед читачів, вони орієнтуються на істинність, об’єктивність, досто-
вірність, але до того ж мають бути цікавими, белетристичними.

Основна різниця поміж цими двома сферами масової комунікації – це мета. 
Журналістика представляє інтереси спільноти, громадян, суспільства, продукує пе-
реважно «погані» новини (вони допомагають краще продавати медійний продукт, 
використовувати набуту інформацію з максимальною користю для себе). ПР же тя-
жіє до продукування «гарних» новин – таке завдання є складнішим. Але ПР має 
захищати репутацію певної країни, корпорації, політичної партії тощо. 

Метою роботи піарника є задоволення інтересів корпорацій, урядів, громад-
ських організацій, які є авторами на соціально-політичній арені та мають бути пред-
ставлені позитивно, завжди утримувати добрий імідж в суспільстві. Журналістика 
також працює заради прибутку для корпорацій, але за суттю своєю має захищати 

6 CollinsDictionry.com, (2019), «Definition of ‘hegemony’», доступно за адресою: https://www.collins-
dictionary.com/ dictionary/english/hegemony (дата перегляду 5 квітня 2019). 
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загальні суспільні інтереси. Американський інститут друку7 визначає журналістику 
як діяльність, яка збирає, оцінює та представляє новини та інформацію. Журналісти-
ка є результатом саме такої діяльності. Ці характеристики визначають унікальність 
журналістики серед усіх інших форм масової комунікації, це робить журналістику 
незамінною у демократичному суспільстві. Справедливим є твердження: чим більш 
демократичним є суспільство, тим більше інформації, новин та тлумачень8. 

Інакше працює ПР: «Стратегічний комунікаційний процес, який будує взає-
мовигідні взаємини між організаціями та їхньою публікою»9. До цієї дефініції вар-
то додати ще одну дуже важливу рису: потребу надання достовірної інформації від 
компанії споживачам, але така потреба має бути взаємовигідною, тобто виключати 
погану або скандальну інформацію. Більше того, медіа, що зловживають негативним 
контентом, усе частіше критикують з позицій етики, «медійної екології». Однак, без 
конфліктних ситуацій, дискусій, діаметрально різних думок не можливий демокра-
тичний підхід, обов’язковий для існування якісних медіа. 

Щодо жанрової специфіки, то ПР працівники користуються пресрелізами, на-
казами, комюніке, тобто текстами, які мають офіційний статус, надійне авторство, 
вони надійні. Їхнім джерелом є конкретні компанії, організації, державні установи – 
автори представленої інформації. Журналістика має більш широке коло джерел, але 
й більше можливостей брати інформацію з різних джерел, обробляти її на власний 
смак, тлумачити та визначати жанрові межі. Але спільною рисою між журналісти-
кою та ПР є користь для самої організації, намагання спиратися на факти, бути до-
стовірним, правдивим10. 

Обидві системи мають різні пріоритети у співвідношенні актуальності та зна-
чущості. ПР формує імідж презентованої організації, захищає інтереси її на всьому 
медійному просторі. А журналістика може складати громадську думку в усьому різ-
номанітті думок та переконань. 

За умови, що журналістику не варто розглядати як дещо неоднорідне, відповід-
но є галузі журналістики більше наближені до ПР. Медійно зцентрований ПР можна 
розглядати як зв’язки з медіа, це також корпоративна або маркетингова комуніка-
ція11. Таке класифікування, по суті, визначає місце ПР у медійному просторі – це 
функція обслуговування для організацій, підприємств, державних та громадських 
інституцій. Інтереси піарників можуть збігатися, але можуть і різнитися від суспіль-
них. Тоді як журналістика має служити виключно інтересам суспільства, громади. 

Отже, йдеться про виникнення нового виду журналістики, який об’єднує мож-
ливості журналістики та задачі ПР та реклами, такий симбіоз уособлює Бренд-жур-
7 American Press Institute, (2019), «What is journalism?», доступно за адресою: https://www.ameri-

canpressinstitute.org/journalism-essentials/what-is-journalism/ (дата перегляду 5 квітня 2019).
8 Инджов, И. (2019), «Отношенията ПР – журналистика: между хегемонията на пиара и взаимна-

та колонизация», 21st century Media and Communications, В. Търново, вип. 3, с. 7-16. URL: http://
journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol3/iss1/

9 Public Relations Society of America (2019), «About Public Relations», доступно за адресою: https://
www.prsa.org/all-about-pr/ (дата перегляду 5 квітня 2019)

10 Szyszka, P. (2019), «PR und Journalismus», Journalistikon.de, доступно за адресою: http://journalis-
tikon.de/category/pr-undjournalismus/?filter_by=random_posts (дата перегляду 6 квітня 2019)

11 Popovych, V., Ragimov, F., Kornienko, V., Ivanova, I., Buryk, Z. (2020), «Development of social and 
communicative paradigm of public administration in the field of social networks», International Jour
nal of Data and Network Science, Vol. 4, Issue 3. Views 70, рр. 2-10, DOI: 10.5267/j.ijdns
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налістика. Ця тенденція найбільш яскраво виявилась останнім часом, коли журна-
лістика обслуговує, презентує бренд, виступає на його користь (інформаційно та 
емоційно), має інформувати суспільство про життя та еволюцію бренда. Наскільки 
вона успішна, настільки бізнес заробляє гроші та ще інтенсивніше винаймає профе-
сійних журналістів та блогерів. 

Цей процес торкнувся рекламного виробництва. Маємо тенденцію заміщення 
традиційної реклами бренд журналістикою тощо. 

Журналістика є незалежною інституцією, саме тому вона може критикувати, 
піддавати сумніву героїв, події, факти, інформацію. Бренд журналістика залежить 
від наймача (компанії), тому не може критикувати його та його продукти. Харак-
терними рисами є пошук інформації, форма новин, а також мода на сторітеллінг, бо 
історія має бути достовірною, інформативною, такою, що розважає водночас12. Тобто 
тенденція, яка у журналістиці отримала назву «infotainment», що усе більш зміцню-
ється, стає мейнстрімом13.

Різниця між ПР та журналістикою добре помітна, коли йдеться про популяр-
ність в медіа такого нового явища, як – spin doctor (прессекретар, що позитивно ін-
терпретує інформацію для ЗМІ). Особливо таких спеціалістів використовують полі-
тичні партії, лідери. Навіть часто порівнюють цю професію, представлену найбільше 
саме в галузі політичної комунікації, і діяльність ПР-експертів. Не варто забувати, 
що в журналістському дискурсі такі поняття оцінюються радше негативно, тому 
суттєве збільшення спеціалістів на spin doctoring торкнулося не тільки медіа, але й 
активно використовується в політиці, яка дає широкий доступ до аудиторії подібним 
«експертам» публічної комунікації: це особа, яка представляє у сприятливому світлі 
новину або політика від імені якого, або ж партії, виступає»14.

Істотною різницею між медіа і ПР є наявність для ПР та відсутність для медіа 
регуляції та диктату щодо діяльності її змісту та характеру. І це є нормою в демокра-
тичному суспільстві. Медіа наділені правами та обов’язками, що чітко прописані в 
Конституції та законодавстві. ПР не має спеціально прописаного для нього законів. 
Це також відрізняє ПР від реклами (повністю директної), зміст якої має розрізнятися 
та бути самостійно виокремленим серед медійного контенту. Низка дослідників15 
вважають, що це наслідок впливу аналогової епохи, коли зміст ПР-посилань над-
ходив до споживача крізь комунікативні канали ЗМІ, крізь їхній зміст. А це озна-
чає, що зміст послання проходив крізь фільтр медійної цензури. У сучасному високо 
технологічному просторі, у світі інтернету, відкритий доступ до соціальних мереж, 
як наслідок, ПР-меседжі можуть потрапляти безпосередньо до аудиторії. А отже, 
12 Synorub, H., Medynska, O. (2019), «Development of information culture of students of humanitarian 

specialities», Information Technologies and Learning Tools. 2019, Vol 72, no. 4, рр. 152-167. DOI: 
10.33407/itlt.v72i4.2922

13 PR-Berater, (2018), «Brand Journalism – Journalismus aus dem eigenen Haus», Görs Communications, 
доступно за адресою: http://www.goers-communications.de/brand-journalism-marken-journalis-
mus-aus-dem-eigenen-haus/ (дата перегляду 8 грудня 2018).

14 Collins Dictionry.com, (2019), «Definition of ‘spin doctor’», доступно за адресою: https://www.col-
linsdictionary.com/dictionary/english/spin-doctor. CollinsDictionry.com (дата перегляду 7 квітня 
2019).

15 Sim, M., Pop, A. (2014), «The impact of social media on vocabulary learning: Case study Facebook», 
Annals of the University of Oradea. Economic Science, Series, 23(2), рр. 120-130. URL: https://ideas.
repec.org/a/ora/journl/v2y2014i2p120-130.html
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напряму здійснювати маніпулятивні впливи. Ця проблема є та потребує вирішення 
через законодавче регулювання. 

І це нормально в сучасних умовах, навіть детермінуючи над журналістикою, 
ПР та рекламне виробництво потребують якісної життєздатної журналістики, зав-
дяки яким публічний зміст має бути розповсюджений. Застосування можливостей 
ПР та реклами до комунікативних ресурсів медіа, які вплетені до ідеологічної, есте-
тичної, інформативної цінності продукту, дає змогу вимірювати та корегувати інтен-
сивність впливу на аудиторію16. Спосіб спілкування через можливості вербальної та 
невербальної комунікативної системи засобами медіа не тільки відображає реалії 
навколишнього світу, але і впливає на нього. Саме тому журналістика активно вико-
ристовує необхідні матеріали з політології, валеології та соціології, зазнаючи впливу 
різних галузей знання на природу сучасних медіа. Нові умови існування сприяють 
створенню нових змістів медіаконтенту, корелювання соціальних, професійних та 
морально-етичних функцій журналістики та ПР. Показовим прикладом є розширен-
ня арсеналу засобів ведення інформаційних війн: «інфодемія», «дампи», «меми», 
«емоджі», «фотожаби» тощо. Саме вони стали соціальними маркерами і частиною 
впливу інформаційних війн на суспільство. Це дасть змогу розкрити механізми ро-
боти та специфіку маніпулятивних впливів із використанням усіх можливостей ме-
діа, реклами та ПР. 

Результати і перспективи подальших досліджень обговорення. Сучасний 
стан медійного простору визначено суттєвим взаємовпливом, що існує між ПР, ре-
кламою та журналістикою. Як результат такої взаємодії та залежно від гегемонії од-
ного з публічних напрямів утворюються нові медійні напрями: бренд журналістика, 
спеціалісти зі сторітеллінгу (infotainment), спін доктори. Важливою рисою розвитку 
публічних каналів є залучення до процесу як професіоналів, так і неспеціалістів, 
де головним критерієм є ефективність та прибутковість. Можна стверджувати, що 
журналістика та ПР беруть участь у створенні медійного змісту. Задля формування 
актуального контенту активно та постійно взаємодіють між собою. Така співпраця 
має позитивні та негативні наслідки, але саме вона створює конкуренцію, яка є ру-
шійною силою для створення якісного та кращого для аудиторії медійного змісту, в 
обмеженому просторі та часі. 

Висновок. В епоху розквіту соціальних мереж та Інтернету, за умов коли ПР 
може комунікувати, маніпулювати, безпосередньо впливати на аудиторію, він не 
потребує тотального посередництва медіа, а, відповідно, уникає регулятивних філь-
трів. Як контролювати пропагандистські маніпуляції від реклами та ПР-техноло-
гій – це питання майбутнього. 

Дискусії щодо принципових труднощів у співвідношенні між журналістикою 
та ПР завжди відбуваються на загальному теоретичному рівні. За ними спостері-
гають, аналізують трансформації, пов’язані з політикою, економікою, соціальними 
зсувами, обговорюють їх залежності, здійснюють якісні та кількісні дослідження. 

Сьогодні медіа самостійно вирішують, що саме буде включене до новинного 
потоку, але варто враховувати й тиск на медіа. Це вже не суто журналістика, не ок-
ремий піар, але зовсім інший тип взаємозв’язку. 

16 Ivanova, I., Mosenkis, I., Strokal, O. (2020), «Modern media pedagogy: Ways of forming public jour-
nalism in Ukraine, Asia Life Sciences, vol. Supp. 22, Issue 2, рр. 357-370. 
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У щоденній комунікації між ПР спеціалістами та журналістами немає ніяких 
труднощів або скоріше ці труднощі іншого порядку: коли оприлюднена інформація, 
хто та коли має відповідати, йти до діалогу. Принциповим є те, що робота триває 
добре і тоді обидві сторони отримують вигоду, а особливо виграють піарники та 
виробники реклами. Іншими словами, існують медіа, які плідно співпрацюють з ПР 
спеціалістами та рекламістами, створюючи нові напрями сучасної журналістики. 
Іноді така співпраця має суттєве фінансове підґрунтя, іноді це інформаційні потре-
би, що можуть бути задоволені за умови співпраці. 

Сучасний світ завантажений безліччю комунікаційних каналів: можливість 
висловити думку, представити власну позицію, використовувати різні джерела ін-
формації тощо. І це не тільки творці публічного контенту, але й непрофесіонали. За 
таких умов боротьба за обмежений ресурс (час та місце в медіа) втрачає усякий сенс. 
Саме так створюється низка нових умов існування медіа у сучасному цивілізаційно-
му просторі.
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The article is an overview of the journalism – PR – advertising relationship at the 
terminological, empirical-analytical and practical levels. It traces the state of the discussion 
of these correlations in the post-soviet media such as Ukraine. The study describes that 
domesticating the importance of the appropriate partnership between the three communication 
technologies. The thesis is that journalism, advertising and PR create a mutual connection 
that takes place in an atmosphere of PR and advertising permissiveness and deepens with the 
development of digitalization, Social network development.

The present research is based on a comprehensive approach. The inductive and deductive 
methods are adopted to discuss theoretical materials, and the interdisciplinary research 
method is used to detect PR-specific features as a philosophy of a new journalism project. The 
interpretive approach, usually employed to analyze media text as a complex synthetic structure, 
was also taken into consideration. The analytical method application identified the modern 
means of substantiating the ideological, esthetical and informative value of brand journalism 
and spin doctor.

The innovative character of modern media as a behavioral strategy in the advertising and 
PR industry consists in the fact that it is a form of creative production and behavior rather than 
adapting a specific communication situation.

The article examines the main directions of contemporary interactions between PR, 
advertising and journalism as a media content creation. In this context, it is asserted that 
advertising, journalism and PR activities can contribute to the creation of media content. At 
some point, good media content is achieved not only as a result of this competition but also from 
the correlation between PR, advertising and journalism.
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У статті проаналізовано особливості висвітлення пандемії коронавірусу в україн-

ських засобах масової інформації, акценти, які ставлять медіа, а також те, як поглиблен-
ня онлайну, дистанціювання людей впливає на зростання впливу ЗМІ. Особливу увагу 
у статті зосереджено на поглядах відомого публіциста Георгія Почепцова, який не ви-
ключає, що коронавірус винайдений навмисно, з метою контролю за мільйонами людей 
в усьому світі. 

Ключові слова: коронавірус, пандемія, віртуальна реальність, вплив медіа, масова 
свідомість.

Перманентно суспільства перебувають перед різнорідними та масштабними 
викликами: економічними, воєнними, суспільно-політичними, екологічними, епіде-
міологічними… І процеси, які відбуваються у контексті цих викликів, безпосеред-
ньо чи опосередковано стосуються практично кожної людини на планеті, впливають 
на її вибір, на професійне та особисте життя, адже саме люди є причиною цих про-
цесів. Тобто відбувається безперервний колообіг: ми творимо процеси, а вони своєю 
чергою впливають на нас і фактично ставлять перед вищезазначеними викликами. 
Але є ще одна цікава річ з дещо іншої площини – це наше сприйняття цих подій, 
процесів, викликів, те, наскільки об’єктивно чи суб’єктивно ми розуміємо конкрет-
ну ситуацію і які зв’язки та закономірності будуємо. І тут, звісно, не обійтися без 
засобів масової інформації, адже наше сприйняття тісно пов’язане із інформаційним 
впливом, який здійснюють на нас медіа. Тому закономірно, що медіа, які у час пост-
інформаційного суспільства фактично мають безпрецедентний вплив на людство, 
формують уявлення/розуміння тих чи інших викликів. 

Найцікавіше, що часто цей вплив не до кінця усвідомлюють самі ЗМІ, і тоді, 
коли ми вважаємо, що нам хочуть нав’язати певну шаблонну думку і навмисно не до-
статньо глибоко розкривають проблему, висвітлюють її однобоко, то насправді має-
мо справу не з теорією змови, а із звичайною некомпетентністю. Том Ніколс у книзі 
«Диванні експерти» наголошує: «Ми покладаємося на медіа, щоб вони нас інформу-
вали, відділяли факти від вигадок і подавали складні для розуміння поняття доступ-
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но для людей, які не мають вдосталь часу та енергії, щоб стежити за всіма подіями 
у бурхливому світі. Утім, професійні журналісти стикаються з новими викликами 
в інформаційну епоху. Порівняно з тим, що відбувалося п’ятдесят років тому, зараз 
медіа мають майже необмежений ефір і кількість сторінок для новин, а споживачі че-
кають, що всі ці обсяги будуть миттєво заповнюватися та постійно оновлюватися. У 
цьому гіперконкурентному медіасередовищі редактори та продюсери вже не мають 
терпіння або ж просто не можуть собі дозволити таку розкіш – давати можливість 
журналістам розвивати власну фаховість і глибоко вивчати тему. Окрім того, не-
має жодних свідчень, що споживачі хочуть таких деталей1. Втім, більшість впливів 
все-таки усвідомлені, адже чимраз менше існує незалежних медіа, які подають ін-
формацію незаангажовано. Відтак ЗМІ перетворюються на свого роду творців масо-
вої свідомості, від яких великою мірою залежить те, як ми сприйматимемо дійсність.

Отож повернімось до викликів, які є частиною нашої з вами дійсності. У 2020 
році наймасштабнішим та найнеочікуванішим, без сумніву, стала пандемія смер-
тельного коронавірусу, яка з маленької китайської провінції Ухань поширилася 
практично на увесь світ і менше як за рік забрала життя понад одного мільйона лю-
дей. Зрозуміло, що цю тему одразу підхопили усі українські ЗМІ і ледь не щогодини 
публікували оновлені новини про поширення коронавірусу, кількість жертв, каран-
тин, загрози, масштаби і наслідки. Але одночасно з перших днів запровадження ка-
рантину медіапростір почали захоплювати аналітичні матеріали, в яких експерти з 
різних сфер прогнозували те, яким буде світ після коронавірусу. Вони поділилися на 
два табори: одні заявляли, що відбулися незворотні зміни, які поглиблюватимуть 
перманентну економічну та суспільно-політичну кризу і цим самими підсилювали 
панічні настрої, а інші переконували, що будь-яка криза – це шанс для перезапуску, 
для нового старту, для росту. Аргументи і перших, і других цікаві, якшо ставитись 
до них критично, з огляду на ситуацію.

«Якими будуть контури нового світу після пандемії COVID-19? Як ми подиви-
мося на цей світ після того, як нарешті подолаємо вірус? Чи можливе повне повер-
нення людства зі самоізоляції? Які зі звичок, набутих за ці місяці, стануть постійни-
ми і незворотними? Яку частину свободи людство готове віддати заради подолання 
вірусу? І яку частину свободи готова віддати Україна?», – ось з яких питань почина-
ється один із матеріалів, присвячених темі коронавірусу, на сторінці інтернет-видан-
ня «Збруч»2. Автор, Володимир Семків, подає погляди українських інтелектуалів 
Оксани Форостини, Євгена Глібовицького, Вахтанга Кебуладзе і Валерія Пекара, які 
ті висловили у ході дискусії «Свобода, довіра, безпека: Як пандемія змінить правила 
гри в Україні та світі?», організованій PEN-Україна.

«Загальний висновок експертів – Україна входить у комплексну багатовимірну 
кризу. Перспективи побороти кризу похмурі з огляду на некомпетентність влади. 
«Наша криза може бути глибшою, ніж у інших країнах, через те, що ми маємо справу 
з потрійною кризою: економічною, епідемічною і політичною», – тлумачить україн-
ський підприємець і лектор Валерій Пекар. «Пандемія поглиблює політичну й еко-

1 Ніколс, Т. (2019). Диванні експерти. Як необмежений доступ до інформації робить нас тупіши-
ми / пер. з англ. Євгенія Кузнєцова, Наш Формат, Київ, 237 с.

2 Семків, В. (2020), «Covid-19 проти свободи», доступно за адресою: https://zbruc.eu/node/97363 
(дата перегляду 20 жовтня 2020)
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номічну кризу, – погоджується філософ Вахтанг Кебуладзе. – Ми бачимо, що владні 
інституції безпорадні». Українська влада вирішила компенсувати некомпетентність 
суворістю проголошених заходів. Відтак запровадження карантину виявилося емо-
ційною, а не раціональною реакцією, вважає публіцистка і видавчиня Оксана Форо-
стина», – йдеться у матеріалі.

Валерій Пекар пропонує ще один важливий і нестандартний погляд в одному із 
своїх блогів «Світ після коронавірусу», в якому аналізує тренди, що будуть посилю-
ватися у світі через пандемію. Його головною тезою є те, що, «нинішня системна кри-
за не ламає трендів, які спостерігалися до її початку, а лише сильно їх прискорює». 
Серед таких трендів Валерій Пекар називає: глобалізацію, протекціонізм, електрон-
ні комунікації, живі комунікації, соціальну дистанцію, тотальне спостереження, 
жагу свободи, турботу про здоров’я, поширення релігії, цифровізацію, гнучку робо-
ту, організаційну культуру, біотехнології, тривожність та посилення країн-гегемо-
нів. З цього списку можна виокремити найважливіший пункт – глобалізацію, адже 
без світового масштабу годі говорити про настільки великий вплив вірусу. «Найбіль-
ший тренд останніх п’ятдесяти років набирає ще більшої сили. Події у невідомому 
місті на віддаленому континенті безпосередньо впливають на ваше життя (а також 
на вашу смерть). Вірус не знає кордонів. Тепер набагато більше людей зможуть пока-
зати на мапі невідомі їм раніше країни. І боротьба з вірусом відбувається по всьому 
світу: мережа вчених не знає кордонів, так само як і їхній мікроскопічний ворог. Піс-
ля завершення кризи світ стане ще більш глобалізованим», – пояснює Пекар3.

Криза – можливість для росту. Цю тезу за допомогою медіа поширювали, як 
правило, бізнес-експерти, освітяни, представники громадського простору. Скажімо, 
на сторінках видання «Новое время» з початком пандемії та впровадженням каран-
тину періодично публікують блоги фахівців з різних сфер, які розповідають про те, 
як можна використати можливості, котрі дає криза, і діляться порадами.

«Зараз ми нерідко спостерігаємо масу прикладів того, що вже знали інтуїтив-
но – завжди можна розвиватися і рухатися ще швидше. Чому криза – добра мож-
ливість зробити ривок вперед. Криза – добра нагода потренуватися у швидкості та 
гнучкості мислення. Багато хто бачить у ній загрозу, але декому вдається швидко 
згрупуватися і зробити фантастичний прорив», – наголошує відомий бізнес-мисли-
тель сучасності Адріан Сливоцький4. Такі матеріали дуже важливі з погляду збере-
ження балансу між панічними настроями, сухим фактажем та статистикою. Вони 
наче зменшують загальний рівень стресу у медіапросторі. 

Отож закономірно, що експерти у медіа розкривають різні акценти у темі ви-
світлення пандемії, але дуже важливо зупинити погляд і на аналізі відомого публі-
циста, дослідника пропаганди Георгія Почепцова, який вбачає у коронавірусі пев-
ний інструмент впливу на мільйони людей. У статті «Коронавірус як інструмент 
управління масовою свідомістю» Георгій Почепцов наголошує, що коронавірус 
продемонстрував доволі успішну модель управління не лише однією країною, але 
одразу всім людством і усі країни почали виконувати усі вказані норми. «Так до цьо-
3 Пекар, В. (2020), «Світ після коронавірусу», доступно за адресою: https://site.ua/valerii.

pekar/26760/ (дата перегляду 10 жовтня 2020).
4 Сливоцький, А. (2020), «Три ключових правила для бізнесу під час кризи», доступно за адре-

сою: https://nv.ua/ukr/opinion/kriza-2020-yak-rozvivati-sviy-biznes-pid-chas-recesiji-ostanni-
novini-50083309.html (дата перегляду 9 жовтня 2020).
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го часу працювали лише революції, коли нова владна еліта силою зброї змінювала 
країну. У випадку з коронавірусом також був важливим зовнішній параметр – страх. 
Страх і невизначеність автоматично несуть з собою фейки і конспірологію. Тільки 
в них міститься картина світу, адекватна масовій свідомості..., – каже Почепцов. – 
Коронавірус і його наслідки, як ми бачимо, активно змінюють правила поведінки. 
Перебування на карантині, соціальне дистанціювання, маска на обличчі змінила всі 
правила міжлюдської комунікації. І це не тільки фізична поведінка, але й дії людей 
в інформаційному і віртуальному просторі»5.

Усе це наштовхує на думку, що коронавірус може бути не випадковим явищем, 
а штучно спланованим. Вочевидь, ми так і не дізнаємось наскільки правдивим є це 
припущення, але на це Почепцов теж натякає у своїй книзі «Коронавірус. Як зміню-
ється наша свідомість і майбутнє»: «Коронавірус, без сумніву, цікавий як експери-
мент над людством, до того ж, як показує розвиток подій, ми виявилися до нього не 
підготовленими і особливо слабким місцем виявився наш мозок»6.

Також Георгій Почепцов розвиває цю тему й у своєму блозі на «Дзеркало тиж-
ня», де у статті «Великий брат залишив нам одне право – жити в телевізорі» він 
зазначає, що коронавірус наче навмисне винайшли для того, щоб люди фактично 
«переселилися» в екранну дійсність» і фактично були позбавлені живого спілкуван-
ня: «Ми жили й живемо у світі, де над нами завжди сидить спостерігач. Спочатку 
це була велика мавпа, котра і сама вирішила стати людиною, і нас примусила. Потім 
були Великі Боги, всезнаючі і всевидячі, що дозволило унормувати поведінку ве-
ликих масивів людей. Потім ним став Великий Телевізор, який своїми новинами і 
фільмами, ток-шоу й телесеріалами показував нам, як правильно поводитися. Вран-
ці – йти на роботу, а ввечері дивитися олімпіаду. Вільного часу не було зовсім. Зате 
тепер його навалом, хоч консервуй і в банки закривай»7.

На перший погляд, ці думки публіциста видаються певною ескалацією паніки 
та пошуком всесвітньої змови, але, якщо навіть коронавірус не є штучно змодельо-
ваний, це не заперечує той факт, що ми опинилися у абсолютно новій реальності, 
в якій віртуальне онлайнове життя лише поглиблюватиметься. Наратив, до якого 
звертаються численні медіа – «світ вже не буде таким, як раніше» – хоч і звучить 
дещо маніпулятивно, але, по суті, підсумовує ті зміни, які уже відбулися. Також, 
знаючи, що дистанціювання та віртуальне життя поглиблюватиметься, не можна не 
зауважити, яка велика відповідальність в такому випадку лягає на ЗМІ і наскільки 
більшим є їхній потенційний вплив на людей.

«Що є зброєю XXI століття: отакі-от віруси в поєднанні з космосом інформа-
ційних технологій. Навмисне чи ні, але цю «парочку» небувалої руйнівної сили, по 
суті, прямо зараз випробовують на нас, в режимі реального часу. Нині і надалі: щоб 
посіяти паніку, яка знищує у світі все, достатньо буде «викинути» щось назовні з 
лабораторії, а Мережа зробить свою справу, поширивши світом інформацію, пере-

5 Почепцов, Г. (2020), «Коронавирус как инструментарий управления массовым сознанием», до-
ступно за адресою: https://rezonans.kz/coronavirus-kak-instrument/ (дата перегляду 25 жовтня 
2020)

6 Почепцов, Г. (2020), Коронавирус. Как меняется наше сознание и будущее, Фолио, Київ, 256 с.
7 Почепцов, Г. (2020), «Великий Брат залишив нам одне право — жити в телевізорі», до-

ступно за адресою: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/velikiy-brat-zalishiv-nam-odne-pravo-zhiti-v-
televizori-343680_.html (дата перегляду 25 жовтня 2020).
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казану кожним з мільйонів панікерів у свій спосіб. Ця навала фактів перемішаних з 
фейками – та ще Бомба, порівняно з якою ядерна зброя стане просто неактуальною. 
Світом цілком можуть правити технології, використані заради агресії», – йдеться 
у статті «Життя після коронавірусу: світ вже не буде таким, як раніше» від «Укрін-
форм», у якій аналізують вплив пандемії на екологію, організацію праці і бізнесу, 
стандарти поведінки в суспільстві, а також бойкот масовості…8

Відтак медіа, які до того ж активно ведуть свої сторінки у соцмережах, фак-
тично отримують можливість повного інформаційного впливу на людей, які своєю 
чергою ще більше заглибилися у віртуальні комунікації. Дмитро Кулеба у своїй кни-
зі «Війна за реальність: як перемогти у світі фейків, правд і спільнот» написав дуже 
коротку, але за глибиною проблеми дуже філософську фразу: «Реальність людини 
складається з того, що комунікують їй і що комунікує вона»9. Отож наша з вами 
коронавірусна реальність – це те, що ми чуємо з різних джерел про вірус, і те, яку 
інформацію у різний спосіб самі поширюємо. 

Пандемія рано чи пізно закінчиться, і тому, незалежно від того – штучно винай-
дений вірус чи не штучно, процеси, які уже запущено у всьому світі, не можуть згор-
нутися так, наче нічого і не було. Але думка Георгія Почепцова про можливу штучну 
природу вірусу, повинна робити нас більш пильними до того, яку інформацію ми 
поглинаємо з екранів телевізорів чи зі сторінок онлайн-видань, адже не виключено, 
що ця інформація може бути частиною великої гри, про яку нас не попередили.
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COVID 19 MEDIA COVERAGE:  
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The article analyses the peculiarities of the coverage of the covid pandemic in the 
Ukrainian media, the emphasis placed by the media in news, and how the online mode of 
modern life and social distancing affects the growth of media influence.

Special attention is paid to the view of the famous publicist Heorhii Pocheptsov, who does 
not exclude the possibility that the coronavirus was invented intentionally to control millions of 
people around the world.

Permanently, the world faces numerous challenges of different scales: economic, military, 
socio-political, environmental, epidemiological ones. 

In 2020, the largest and the most unexpected event, undoubtedly, was the deadly 
coronavirus pandemic, which spread from the small Chinese province of Wuhan to the whole 
world and already took more than one million people’s lives in less than a year.

Thus, the media, that in the post-information society actually have an unprecedented 
impact on people, form a person’s perception of such challenges. As a result, our understanding 
of the pandemic is directly related to the information we consume from the media. 

In fact, from the very start of quarantine, the media space began to be captured by 
analytical materials in which experts from various fields tried to predict what the world would 
be like after the end of coronavirus.

These experts were of two types: some claimed that irreversible changes would deepen 
the permanent economic and socio-political crisis, and by claiming that they intensified panic, 
while others argued that any crisis is a chance to restart and grow.

The experts put different emphases covering the covid pandemic in the media, but it is 
important to pay attention to the analysis of the famous publicist, propaganda researcher – 
Heorhii Pocheptsov, who sees the coronavirus as a tool to influence millions of people.

The pandemic will end sooner or later, but no matter whether the virus was artificially 
invented or not, the processes that have already been launched around the world cannot stop as 
if nothing had happened. But Heorhii Pocheptsov’s opinion about the possible artificial nature 
of the virus should make us more vigilant while consuming information from TVs or from the 
online media, as it is possible that this information might be a part of a great game that we were 
not warned about.
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КОМУНІКАЦІЇ З ЕКРАННИМИ МЕДІА-ПЕРСОНАМИ
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Парасоціальна комунікація визначається як ілюзорна та одностороння взаємодія 
глядача та медіа-персони, що є аналогом міжособистісного зв’язку. Серед класичних ме-
діа телебачення має найбільший потенціал до такої взаємодії через поєднання аудіо та 
візуального ряду і широку палітру телевізійного наповнення – від випусків новин до та-
лант-шоу. Реакція глядачів на цей продукт може розглядатися як визначальний елемент 
парасоціальності та безпосередньо впливати на популярність тієї чи іншої медіа-персо-
ни та рейтинги телеканалу. У статті ми розглянемо фідбек як частину парасоціальної 
комунікації та опишемо способи його вираження у часи медійних трансформацій. 

Ключові слова: парасоціальна комунікація; зворотний зв’язок; фідбек; медіа-пер-
сона; глядач. 

Постановка проблеми. Психологічна взаємодія «медіа-персона – глядач» пе-
ребуває у фокусі досліджень і психологів, і медіазнавців вже понад 60 років. За час 
вивчення науковці описали предиктори, функції, вияви та можливі наслідки пара-
комунікації. Одним із ключових елементів реалізації сформованих парасоціальних 
зв’язків є реальна глядацька реакція. Наша мета – концептуалізувати поняття фідбек 
у парадигмі парасоціальної комунікації, описавши головні типи реакцій на медіа- 
персону у довгострокових парасоціальних стосунках. Увага дослідження фокусу-
ється саме на способах вираження фідбеку глядача на телевізійну медіа-персону, 
оминаючи питання класифікації глядацьких відгуків на «позитивні» та «негативні». 
Для цього проаналізовано більше 20 міждисциплінарних наукових праць з питан-
ня парасоціальної взаємодії та здійснено їх узагальнення. На базі попередніх дослі-
джень відокремлено типи та способи зворотного зв’язку у телевізійному контексті. 

Теоретичне підґрунтя. Парасоціальна комунікація (PSR – parasocial relation-
ship) – це концепція, яка спочатку була створена для пояснення досвіду особистої 
взаємодії телевізійних глядачів та слухачів радіо з медіа-персонами1. Такі уявні 

1 Horton, D., & Richard Wohl, R. (1956), «Mass communication and para-social interaction: Observations 
on intimacy at a distance», Psychiatry, vol. 19(3), pp. 215-229.
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стосунки починають формуватися під час споживання продукту засобів масової ін-
формації, коли глядач проводить дедалі більше часу з медіа-персоною. Поступово 
вона стає добре відомою для реципієнта, що призводить до розвитку парасоціальних 
стосунків2. З часом, перегляд телепродукту за участі улюбленого героя перетворю-
ється на ритуал і стає важливою частиною життя глядача3. Наприклад, персонажів 
довготривалих серіалів часто сприймають як друзів, які регулярно з’являються у 
«вітальні» глядача4.

Конпцепція парасоціальних стосунків будується на висновках Д. Гортона та 
Р. Воуля про односторонню взаємодію між глядачами та медіа-персонами. Дослідни-
ки наголошували, що паравзаємодія подібна до реальних міжособистісних зв’язків, 
проте залежать від фантазії та уяви медіа-аудиторії, оскільки відповіді медіа-персон, 
з якими вони, здавалося б, взаємодіють, немає5. Подібно до телевізійного контек-
сту будується паравзаємодія у влоггерів на YouTube: ефективними інструментами 
стають привітання з підписниками, директивні звертання, встановлення зорового 
контакту6, 7. YouTube навіть називають «технологією близькості»8, що підкреслює ін-
тенсивну ілюзію близькості, яку створюють відео.

Парасоціальна комунікація найчастіше розглядається саме у телевізійному кон-
тексті, адже телепростір вдало поєднує характеристики, які роблять парасоціальну 
інтеракцію більш інтенсивною: яскраве зображення персонажів, їх директивне звер-
нення до глядачів, пролонгований характер більшості телешоу, який стимулює до 
продовження перегляду. На думку дослідників Д. Гортона і Р. Воуля, усі ці прийоми 
суттєво впливають на створення довгострокових «ілюзорних стосунків» зі знамени-
тостями. Інтерактивні можливості Інтернету та соціальних медіа значно збільшили 
ширину та глибину, з якою можуть відбуватися такі взаємодії, завдяки їхній без-
прецедентній «парасоціальності». Фанати тепер можуть законно слідувати за своїм 
кумирам у соціальних мережах, що раніше було неможливим у реальному житті без 
ризику порушити закон (наприклад, переслідування). 

2 Brown, W. J. (2015), «Examining four processes of audience involvement with media personae: 
Transportation, parasocial interaction, identification, and worship», Communication Theory, vol. 25(3), 
pp. 259-283.

3 Ballantine, P. W., & Martin, B. A. (2005), «Forming parasocial relationships in online communities», 
ACR North American Advances, vol. 32, pp. 197-202.

4 Sood, S., & Rogers, E. M. (2000), «Dimensions of parasocial interaction by letter-writers to a popular 
entertainment-education soap opera in India», Journal of Broadcasting & Electronic Media, vol. 44(3), 
pp. 386-414.

5 Dibble, J. L., Hartmann, T., & Rosaen, S. F. (2016), «Parasocial interaction and parasocial relationship: 
Conceptual clarification and a critical assessment of measures», Human Communication Research, 
vol. 42 (1), pp. 21-44.

6 Frobenius, M. (2011), «Beginning a monologue: The opening sequence of video blogs», Journal of 
Pragmatics, vol. 43(3), pp. 814-827.

7 Xiang, L., Zheng, X., Lee, M. K., & Zhao, D. (2016), «Exploring consumers’ impulse buying behavior 
on social commerce platform: The role of parasocial interaction», International journal of information 
management, vol. 36 (3), pp. 333-347.

8 Berryman, R., & Kavka, M. (2017), «I Guess A Lot of People See Me as a Big Sister or a Friend’: 
the role of intimacy in the celebrification of beauty vloggers», Journal of Gender Studies, vol. 26 (3), 
pp. 307-320.
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Отже, у період глобальних медійних трансформацій змінюються не лише медіа, 
а й самі реципієнти, що зумовлює потребу звертатися до вже вивчених аспектів про-
блеми для її актуалізації.

Методологічна основа дослідження базується на загальнотеоретичних мето-
дах: аналіз і синтез літератури з питання парасоціальності, що об’єднує класичні 
праці з теми та результати останніх експериментів; порівняння різних видів фідбе-
ку залежно від сили ПСК, систематизація підходів до розуміння зворотного зв’язку 
телеглядачів; узагальнення та інтерпретація наявних теоретичних підходів та ем-
піричних результатів для виокремлення найрозповсюдженіших типів зворотного 
зв’язку у телеглядачів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. І парасоціальна інтеракція, і пара-
соціальна комунікація можуть бути дуже потужними та впливати на ідентичність, 
стиль життя, ставлення та поведінку глядацької аудиторії9. Парасоціальний досвід 
може, наприклад, посилити задоволення від перегляду медіа, загострити концентра-
цію уваги10, вплинути на сприйняття повідомлень і змусити до тривалішого контак-
ту з медіа-персоною через збільшення часу перегляду11. 

Тоді як деякі дослідники12 все ще визначають парасоціальну взаємодію як одно-
сторонню та не взаємну, інші дослідження пов’язують розвиток ПСК з реагуванням 
медіа-персони13. Наприклад, виявлено, що інтерактивність та звертання до учасників 
аудиторії за іменами користувачів покращують досвід парасоціальної комунікації у 
соціальних мережах14. Цікаво, що рівень ПСК підвищується не лише у користувача, 
до якого медіа-персона директивно звертається у соціальній мережі, а й в усіх інших 
фоловерів. Один із останніх експериментів для вивчення ПСК було проведено між 
фанами та спортсменами в соціальних мережах, – дослідники помітили, що коли 
досліджуваний спортсмен відповідав конкретним фоловерам, це також посилювало 
парасоціальний досвід для тих послідовників, які були просто свідками взаємодії15. 

Дослідження також показує, що ПСК з інфлюенсером може з часом перетвори-
тися на довіру до бренду, рекомендованого ним, адже рекомендації медіа-персони, 
яка є авторитетом для реципієнта, зменшує невизначеність глядача щодо бренду. 
Виховання довіри між впливовими особами соціальних медіа та їхньою аудиторією 
може розглядатися як спосіб сприяння соціальному капіталу, клею, який утримує 

9 Tian, Q., & Hoffner, C. A. (2010), «Parasocial interaction with liked, neutral, and disliked characters on 
a popular TV series», Mass Communication and Society, vol. 13(3), pp. 250-269.

10 Chung, S., & Cho, H. (2017), «Fostering parasocial relationships with celebrities on social media: 
Implications for celebrity endorsement», Psychology & Marketing, vol. 34 (4), pp. 481-495.

11 Quintero Johnson, J. M., & Patnoe-Woodley, P. D. (2016), «Exploring the influence of parasocial 
relationships and experiences on radio listeners’ consumer behaviors», Communication Research 
Reports, vol. 33(1), pp. 40-46.

12 Portes, A. (1998), «Social capital: Its origins and applications in modern sociology», Annual review of 
sociology, vol. 24 (1), pp. 1-24.

13 Livingstone, S. (1998), Relationships between media and audiences: prospects for audience reception 
studies, Routledge, pp. 237-255.

14 Labrecque, L. I. (2014), «Fostering consumer–brand relationships in social media environments: The 
role of parasocial interaction», Journal of interactive marketing, vol. 28(2), pp. 134-148.

15 Hwang, K., & Zhang, Q. (2018), «Influence of parasocial relationship between digital celebrities 
and their followers on followers’ purchase and electronic word-of-mouth intentions, and persuasion 
knowledge», Computers in Human Behavior, vol. 87, pp. 155-173.
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спільноти, що дає змогоу людям співпрацювати та спілкуватися один з одним. Під 
час перегляду телепередач глядачі відчувають схожі емоції та використовують ев-
ристику, вироблену з їхнього реального життєвого досвіду16, 17. Тому їхня реакція на 
телевізійний вміст різниться, як і поведінка людей у реальній соціальній взаємодії. 

Учені визначили тристадійний розвиток парасоціальних взаємодій, переходячи 
від короткочасної парасоціальної взаємодії, що відбувається лише один раз під час 
впливу ЗМІ, до довготривалих парасоціальних відносин, що існують усередині та 
поза експозицією ЗМІ, і, зрештою, до глибокої парасоціальної прихильність до меді-
а-персонажів, від яких аудиторія отримує ілюзію близькості та відчуття безпеки18. 
Останній етап – парасоціальна прихильність – це міцний зв’язок між шанувальни-
ками та ідолами, що імітує прихильність до немовляти від опікуна або романтичну 
прихильність між дорослими. 

Реципієнти формують парасоціальні стосунки з широким колом медійних ді-
ячів, тому Д. Джайлз емпірично порівняв парасоціальні стосунки зі знаними з ре-
ального життя, вигаданими людськими персонажами та вигаданими анімованими 
персонажами19. У дослідженні глядачі повідомили, що найбільше бажають зустрі-
тися зі знаменитостями та хочуть бути схожими на знаменитостей, на відміну від 
вигаданих людських чи нелюдських медіа-персонажів. 

ПСК розвиваються завдяки постійній взаємодії між медіа персонами та членами 
аудиторії. З точки зору глядачів, ПСК підвищує симпатію і лояльність до програми 
і позитивно асоціюється з більшими намірами перегляду, увагою та прихильністю 
до ТБ20. Кілька досліджень вказують на те, що уподібнення ПСК до соціальних від-
носин є більш ніж корисною метафорою. Е. Перс та А. Рубін виявили, що тривалість 
знайомства позитивно пов’язана з міцністю стосунків як у соціальних, так і в пара-
соціальних стосунках. Вони також виявили, що, як і в міжособистісних стосунках, 
вибір медіа-персон, з якими глядачі формували ПСК, у багатьох випадках залежить 
від фізичної та соціальної привабливості, а також спільних цінностей, установок, пе-
редумов та схожостей в комунікативному стилі. Отож, парасоціальна привабливість 
максимально збігається за стадіями формування з реальним міжособистісним потя-
гом. Навіть більше, раніше дослідники вважали, що люди можуть використовувати 
ПСК, щоб замінити відсутність соціальної взаємодії в реальному житті та запобігти 
почуттю самотності однак згодом такий зв’язок не було доведено. Цікаво, що «важ-
кі» глядачі не повідомили про менше задоволення своїм соціальним життям, ніж 
«легкі» глядачі. Отже, ПСК може додавати до реального соціального життя глядача, 
проте не замінює його та не корелює з самотністю. 

16 Reeves, B., & Nass, C. I. (1996), The media equation: How people treat computers, television, and new 
media like real people and places. Cambridge university press.

17 Rubin, A. M., Perse, E. M., & Powell, R. A. (1985), «Loneliness, parasocial interaction, and local 
television news viewing», Human communication research, vol. 12(2), pp. 155-180.

18 Stever, G. S. (2017), «Parasocial theory: Concepts and measures», The International Encyclopedia of 
Media Effects, pp. 1-12

19 Giles, D. (2012), «Parasocial relationships: Current Directions in theory and method», Bilandzic, H, 
Patriarche, G and Traudt, P, J [eds] The social use of media: cultural and social scientific perspectives 
on audience research. pp. 161-176.

20 Rubin, A. M., & Perse, E. M. (1987), «Audience activity and television news gratifications», 
Communication research, vol. 14(1), pp. 58-84.
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Поділившись своїм особистим повсякденним життям та інтерактивно спілкую-
чись зі своїми шанувальниками за допомогою двосторонніх засобів спілкування, як-
от коментарів, знаменитості можуть встановити тісні стосунки з шанувальниками. 
Окрім того, знаменитості та їхні агенції почали випускати нові розважальні заходи, 
приміром – нову пісню, фільм, драму чи концерт, на платформах соціальних мереж, 
перш ніж оприлюднювати їх, щоб заздалегідь підтвердити позитивні чи негативні 
відгуки громадськості21. Платформи соціальних медіа також приносять користь фа-
натам, які прагнуть налагодити тісніші стосунки з улюбленими знаменитостями. 
Наприклад, SNS надають шанувальникам інтерактивний інструмент спілкування 
зі знаменитостями, як-от кнопка «подобається», коментарі та прямі повідомлення. 
Окрім того, шанувальники завжди мають доступ до сторінок своїх улюблених зна-
менитостей у соціальних мережах, щоб стежити за ними без обмежень за часом та 
місцем розташування. Взаємодіючи зі своєю улюбленою знаменитістю на платформі 
соціальних мереж без будь-яких фізичних бар’єрів, шанувальники можуть задоволь-
нити свої психологічні потреби, як-от щастя, а також налагодити міцні стосунки зі 
знаменитістю, включаючи ідентифікацію та прихильність.

Коли ПСК переходить від ідентифікації до етапу поклоніння, реципієнти ста-
ють фанатами. Фанати визначаються як особи, одержимі медіа-зірками, акторами, 
телевізійними шоу та демонструють надзвичайно пов’язані з ними відданості. На 
відміну від звичайних споживачів медіа, які мотивовані лише на сприйняття контен-
ту, шанувальники створюють культуру участі за допомогою власних інтерпретацій 
та творів медіа-вмісту. 

У рамках нашого дослідження фідбеком вважаємо будь-яку реакцію глядача 
на медіа-персону, що має реальний вияв у фізичному світі (тобто відбувається не 
лише у думках або фантазіях реципієнта). Фідбек глядача до медіа-персони може 
виявлятися у різних формах, що відповідно корелюють із силою парасоціальної вза-
ємодії. Класифікувати такі реакції можна на ті, що відбуваються у момент інтеракції 
або після неї; ті, що виникають мимоволі, і такі, що є запланованими; фідбек, що 
спрямований на медіа-персону або на третіх осіб. Звісно, поділити реакції можна і за 
емоційним забарвленням. 

Пропонуємо виділяти такі види глядацького фідбеку:
• «розмова з телевізором» – реакція, що відбувається у момент інтеракції, є ми-

мовільною та нетривалою;
• глядач може поділитися враженнями з родичами, друзями, колегами – фідбек, 

що є незапланованим, може відбуватися і в момент безпосереднього перегляду 
телепродукції, і після нього;

• підписатися на медіа-персону у соціальних мережах – цей акт є вираженням 
вже сформованих парасоціальних стосунків, тісно пов’язаний з ефектом бажа-
ної ідентифікації, а також інтересом до особистого життя медіа-персони, її сма-
ків, вподобань, буденного розкладу.

• залишати «вподобайки» та коментарі – такий вид реакції вже є обдуманим ак-
том і виражає глибокі парасоціальні стосунки з медіа-персоною, адже глядач 

21 Jin, S. A. A., & Park, N. (2009), «Parasocial interaction with my avatar: Effects of interdependent 
self-construal and the mediating role of self-presence in an avatar-based console game, Wii», 
CyberPsychology & Behavior, vol.12(6), pp. 723-727.
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змінює свою роль із пасивного спостерігача на повноцінного учасника медій-
них обговорень. 

• наслідувати поведінку та вподобання медіа-персони – виявляється, коли ПСК 
трансформувалася в ідентифікацію і реципієнт почав у якийсь спосіб «копіюва-
ти» зовнішній вигляд телеперсони, повторювати міміку або жести, дублювати 
прийоми реальної соціальної взаємодії.

• купувати рекомендовані бренди та відвідувати локації, де вона була – така реак-
ція притаманна глядачам, чиї парасоціальні вподобання переходять на стадію 
поклоніння (worship). Через безумовну довіру до певної медіа-персони, форму-
ється довіра до рекомендованого бренду чи товару, що часто використовується 
зараз у рекламі та SMM.

• прагнути особистої зустрічі, розробляти фан-продукцію, створювати фан-
фікшн – це харакетрна риса фідбеку сформованої фанатської аудиторії, при 
цьому у реципієнтів є бажання мати постійний зв’язок з медіа-персоною, навіть 
коли медійний продукт закінчився (наприклад, через створення фанфішкн до 
книг, фільмів, серіалів, телешоу), а також у прихильників з’являється непере-
борне бажання звернути уваги медіа-персони на себе через відвідання її кон-
цертів/виступів/фан-зустрічей; перегляд прямих ефірів у соціальних мережах; 
створення фанарту тощо.
За результатами інтерв’ю з тайванськими ютуберами, група азійських вчених 

виявила, що такі виробники контенту активно працюють, щоб викликати парасо-
ціальну реакцію у своїх глядачів, і вважають відповіді глядачів (скажімо, рейтинг 
кліків та коментарі) – ключовими показниками розвитку стосунків зі своїми «шану-
вальниками». Це також підтверджує тезу про те, що парасоціальні стосунки фактич-
но нав’язуюють медіа-персони в Інтернет просторі, особливо на платформі YouTube. 
Такі самі результати у парадигмі телебачення раніше презентували Р. Рубін та Р. По-
вел, стверджучи, що телевізійні мережі та їхні продюсери активно та навмисно праг-
нуть розвивати парасоціальні стосунки за допомогою своїх програм. 

Результати і перспективи подальших досліджень. Зворотний зв’язок залиша-
ється одним із визначальних компонентів парасоціальної взаємодії і може слугувати 
індикатором ефективності паракомунікації. Розвиток нових медіа змінює сам кон-
цепт парастосунків, адже у наш час медіа-персона має реальну можливість регуляр-
но звертатися до фанів через дописи або влогги, а також відповідати прихильникам у 
коментарях на сторінках соціальних мереж. Цей процес буде лише поглиблюватися 
і матиме сильний вплив на просування іміджів і брендів, тому потребує окремого 
вичерпного дослідження. 

Висновок. За умови успішної парасоціальної взаємодії глядач може у різній 
формі реагувати на медіа-персону. Тип фідбеку буде безпосередньо залежати від 
сили вже сформованої комунікації з медіа-персоною. Ми виділяємо сім видів зворот-
ного зв’язку та поділяємо їх на такі, що відбуваються під час або після телевізійної 
експозиції; такі, що є спонтанними або запланованими; спрямовані безпосередньо 
на медіа-персону або на третіх осіб. Пропонуємо такі види зворотного зв’язку гля-
дачів телебачення: «розмова з телевізором», розповідь про досвід парасоціального 
спілкуванням третім особам; фоловінг у соціальних мережах; вподобайки та ко-
ментарі; наслідування поведінки та зовнішнього вигляду; покупка рекомендованих 
брендів; фанарт.
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AUDIENCE FEEDBACK AS AN ELEMENT OF PARASOCIAL 
COMMUNICATION WITH SCREEN MEDIA-PERSONS

Kateryna Syvash
Zaporizhia National University

Zhukovskogo str., 66, 69600, Zaporizhia, Ukraine
e-mail: syvash.kateryna.94@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6300-7379

Parasocial communication is defined as an illusory and one-sided interaction between the 
viewer and the media person, which is analogous to interpersonal communication. Among the 
classic media, television has the greatest potential for such interaction through a combination of 
audio and visual series and a wide range of television content – from newscasts to talent shows. 
Viewers’ reaction to this product can be seen as a defining element of parasociality and directly 
affect the popularity of a media person and the ratings of the TV channel. In this article we will 
consider feedback as part of parasocial communication and describe ways to express it in times 
of media transformations.

The psychological interaction «media person – viewer» had been the focus of research by 
both psychologists and media experts for over 60 years. During the study, scientists described 
the predictors, functions, manifestations and possible consequences of paracommunication. 
One of the key elements of the formed parasocial connections is the real audience reaction. Our 
goal is to conceptualize the concept of feedback in the paradigm of parasocial communication 
and describe the main types of reactions to the media person in long-term parasocial relation-
ships. The research focuses on the ways in which the viewer’s feedback on the television media 
person is expressed, bypassing the issue of classifying the audience’s feedback as «positive» 
and «negative». For this purpose, more than 20 interdisciplinary scientific works on the issue 
of parasocial interaction were analyzed and their generalization was carried out. Based on pre-
vious research, the types and methods of feedback in the television context are separated.

With successful parasocial interaction, the viewer can react in different ways to the media 
person. The type of feedback will directly depend on the strength of the already established 
communication with the media person. We distinguish seven types of feedback and divide them 
into those that occur during or after a television show; those that are spontaneous or planned; 
aimed directly at the media person or third parties. We offer the following types of feedback 
from TV viewers: «talking to the TV»; telling about the experience of parasocial communi-
cation to others; following on social networks; likes and comments; imitation of behavior and 
appearance; purchase of recommended brands; fanart.

Keywords: parasocial communication; feedback; viewer; media-person.
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У дослідженні представлено аналіз української воєнної документалістики, 
зокрема увагу сконцентровано на способах опису воєнної дійсності авторами збі-
рок. Визначено, що спосіб репрезентації воєнних дій залежить від статусу авторів – 
як спостерігачів за подіями й учасників подій – та особливостей індивідуального 
осмислення обставин. Зауважено, що автори вдаються до різних форм зображення 
протилежної сторони воєнного конфлікту і тому формують різні образи ворога. 

Ключові слова: війна, ворог, воєнна документалістика, авторська стратегія.

Постановка проблеми. Війна в Україні стала об’єктом репрезентації в сучас-
ній воєнній документалістиці. Автори потребують осмислення цього феномену, а 
способи відображення – системного журналістикознавчого аналізу. Тому для сучас-
ного журналістикознавства та українського суспільства важливим є аналіз збірок 
воєнної документалістики, що становлять джерельну базу для вивчення особливос-
тей репрезентації воєнних дій на Сході України 2015-2018 рр. 

Мета дослідження – сформувати системне уявлення про особливості зображен-
ня ворога в українській воєнній документалістиці, взявши до уваги статус автора – 
як спостерігача за подіями (журналіста) та учасника подій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські журналістикознавці 
приділяли достатньо уваги проблемі війни в сучасному інформаційному просторі; 
вимогам до діяльності журналіста під час висвітлення воєнного конфлікту; пробле-
мі автора та його позиції в творі. Для нашого дослідження вагоме значення мали 
грунтовні праці таких українських дослідників: В. Іванова, О. Іванової, С. Костя, 
Г. Почепцова. 

Методологічна основа дослідження. Для реалізації поставленої мети було 
використано такі методи дослідження: загальнонаукові (описовий, аналізу, синтезу, 
порівняння) та спеціальні (структурний, герменевтичний, наративний, метод кон-
тент-аналізу).
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Виклад основного матеріалу дослідження. Як зауважив В. Супрун, концепт 
є «індивідуалізованим репрезентантом авторської моделі картини світу з її суб’єк-
тивно-модальними модусами і світоглядними модифікаціями аксіосистем та дже-
релом об’єктивної національної парадигми, верифікованої культурно-історичним і 
ментальним дискурсом»1.

Для збірок воєнної документалістики характерним є формування концепту 
«ворог» завдяки відображенню його образу з авторської позиції. Підкреслимо, що 
модель відображеної війни та спосіб її осмислення залежить від статусу автора: як 
автора-спостерігача за подіями (журналіста, некомбатанта) та як автора-учасника 
подій (комбатанта)2. Тому уявлення про воєнну дійсність та учасників цього про-
тистояння – українських військових та ворога у цих двох типах документального 
відображення подій відрізняються.

Ми це пояснюємо тим, що: автори-спостерігачі за подіями мають опиратися 
у своїй професійній діяльності на стандарти журналістики, а автори-учасники по-
дій мають більше творчого простору та необмежені у форматах організації власної 
воєнної історії; автори-спостерігачі моделюють систематизоване, об’ємне бачення 
воєнних подій завдяки міркуванням безпосередніх учасників бойових дій, натомість 
для авторів-учасників подій основна стратегія – передати власний досвід, тому біль-
ше уваги приділяють суб’єктивним емоційним враженням; автори-спостерігачі як 
професійні комуніканти зображають війну в контексті зрозумілих категорій, що пе-
ребувають в опозиції – «свій»-«чужий», а для авторів-учасників подій важливіше 
передати власні рефлексії3, тому категорії «свій» та «чужий» не характеризуються 
високим рівнем конкретизації. 

Збіркам воєнної документалістики притаманне формування концептів – вій-
ськового, ворога, війни. У документальних збірках із позиції автора-спостерігача 
за подіями концепти сформовані так, щоб досягти заздалегідь визначеного кому-
нікаційного ефекту – здійснити вплив на аудиторію. Натомість у збірках із позиції 
автора-учасника – метою є «систематизувати та відрефлексувати власний досвід»4, 
і тому «твір досягає свого рівня впливовості завдяки інтуїтивним, а не професій-
но-комунікаційним намірам»5. 

У збірках воєнної документалістики з позиції автора-спостерігача за подіями 
сформовані такі типи ворога:

Агресор. Характерним для демонстрації цього типу ворога є акцентування ува-
ги на таких рисах: той, хто прагне захопити; відсутність жалю до противника; той, 
якого важко зупинити; той, хто готувався до війни заздалегідь. Здебільшого йдеть-
ся про те, що такий ворог здатен прораховувати свої дії (і робить це) та планувати 
операції. «Чужий» намагався підкорити противника (українське населення) психо-

1 Супрун, В. (2020), Аксіологічна концептосфера жіночої прози української діаспори середини 
ХХ століття, Видавець ТОВ «ТВОРИ», Вінниця.

2 Іванова, О., Червінчук, А. (2020), «Сучасна українська воєнна документалістика: автор та ав-
торська стратегія», in Tomasz Borowiak & Adam Wróbel (Eds.). Scientific developments of European 
countries in the area of philological researches, Izdevnieciba «Baltija Publishing», Рига, с. 224. URL: 
https://doi.org/10.30525/978-9934-588-56-3.1.13

3 Там само, с. 224.
4 Там само, с. 226.
5 Там само, с. 226.

https://doi.org/10.30525/978-9934-588-56-3.1.13
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логічно, поступово розпорошився по території та здатен «заразити» пропагандою: 
«Сепаратизм – це грибок і його треба виводити. Я на своїй землі, я у своїй хаті. Я не 
допущу, щоб чужий, гнилий ворог ліз у мою хату!»6. Як агресора характеризували 
конкретну країну/громадян: «Росія своєю пропагандою зробила цю війну»7; «Ро-
сіяни почали масовані обстріли українських позицій з власної території – артиле-
рійськими системами залпового вогню»8; «Семен каже, що їх розстріляла російська 
диверсійно-розвідувальна група»9; «Росіяни, втративши техніку і людей, відійшли 
на кілометр-півтора і звідти почали бити по селу артилерією й танками»10. До такого 
висвітлення подій вдавалися, аби чітко підкреслити вину противника, визначити/
конкретизувати ворога. 

Ворог зображений як такий, що здатен винищити все на своєму шляху, а тому 
демонструє свою велич, аби встановити/контролювати правила гри: «Такими ж 
смішними, на перший погляд, були вимоги росіян: вихід з Іловайська так званим 
«зеленим коридором пішки – без автомобілів і військової техніки. За інших умов 
гарантій агресори не давали»11. 

Мучитель. Цей тип ворога зображений як такий, що отримував задоволення 
від знущання з українських військових; усі дії ворога скеровані на те, аби знищити 
не тільки фізично, а передусім морально. Основна стратегія – підірвати бойовий дух 
противника, продемонструвати свою силу через приниження та знущання з укра-
їнських бійців: «Двоє інших хлопців були поранені й потрапили в полон. Одного 
задушили, а іншого спалили живцем – ось із ким ми воюємо…»12; «Наших хлопців 
не розпинали, а вішали. На старому терміналі вони повісили одного нашого і двох 
своїх. Вони навіть своїх повісили – мабуть, шоб настрахати нас»13; «Кулеметників 
і снайперів, які потрапили в полон, сепаратисти, як правило, не щадять. Катують, 
знущаються, можуть розстріляти, а якщо ж обмінюють, то в останню чергу»14. 

Такий тип ворога свою ненависть скеровував не тільки на українських бійців, 
але й на мирне населення, щоб підсилити в них відчуття страху: «Сепари розстріля-
ли Ашота. Прямо у центрі, привселюдно, за допомогу окупантам, тобто нам, прикор-
донникам. А казарми наші гранатами закидали – озвіріли зовсім сепари…»15.

Маргінал. Для цього типу ворога характерним є суперечливе розуміння вста-
новлених норм; тобто такий, що порушує соціальні вимоги. Люди без конкретних 
соціальних зв’язків, що не можуть пристосуватися до життя, тому незрозумілими є 

6 Семенченко, М. (2016), Катастрофа і тріумф. Історії українських героїв, Українська прес-гру-
па, Київ, с. 149.

7 Штогрін, І. (2016), АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви, Клуб сімейного 
дозвілля, Харків, с. 24.

8 Криштопа, О., Каліновська, О. (2016), Герої (НЕ) війни. Про мертвих, живих і ненароджених, 
Клуб сімейного дозвілля, Харків, с. 93. 

9 Положій, Є. (2017), Іловайськ, Фоліо, Харків, с. 22.
10 Там само. с. 223.
11 Криштопа, О., Каліновська, О. (2016), Герої (НЕ) війни. Про мертвих, живих і ненароджених, 

Клуб сімейного дозвілля, Харків, с. 140. 
12 Штогрін, І. (2016), АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви, Клуб сімейного 

дозвілля, Харків, с. 75.
13 Там само, с. 155.
14 Положій, Є. (2017), Іловайськ, Фоліо, Харків, с. 57.
15 Там само, с. 51.
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їхні дії та мотивація перебування на війні. Сукупність осіб без конкретних ідеоло-
гічних орієнтирів, що керуються інстинктами та власними встановленими прави-
лами. Зазвичай такий тип ворога не провокував виникнення страху в українських 
військових, адже зображався як маса людей, що піддалася російській пропаганді: «Є 
різниця, коли воюють сепаратисти – збіговисько незрозумілих людей, а коли воюють 
кадрові військові Російської Федерації»16; «Це були люди кримінальної зовнішності. 
Були також представники місцевого населення, фанатично налаштовані, налякані 
«Правим сектором» і бандерівцями»17. 

Важливо сказати і про маргіналізацію місцевого населення, для кого основним 
пріоритетом було отримати вигоду; ці групи людей не підтримують українські цін-
ності: «Конвоїрами служили не тільки пропащі сепаратисти, а люди, які шукали в 
безробітному Донецьку можливості заробити копійку, хоча траплялися і не дуже 
приємні екземпляри, які не втрачали нагоди морально познущатися»18. Ворог зобра-
жений як неадекватний, безконтрольний, готовий порушити правила/перейти межу: 
«Ми бачили кадирівців, ми просто відчували їхню кавказьку агресію. Багато хто з 
них був зовсім обдовбаний, неадекватний»19.

Боягуз. Тип ворога, якому не притаманна відвага, несміливого, нервового, па-
сивного у веденні бойових дій. Такий ворог також намагався встановити правила 
ведення боїв, проте не демонстрував рішучих дій (на відміну від агресора): «Вороги 
вимагали від нас здати зброю – казали, тоді випустять»20. Ворог, який не вів відкри-
тий бій із українськими військовими, а на намагався сховатися за мирним населен-
ням: «Сепаратисти фактично прикривалися цивільними»21. У цього ворога відсутній 
чіткий план дій, характерним є нерозуміння того, як вести бій: «Дії сепаратистів 
були безглуздими, неграмотними і боягузливими»22. 

У збірках воєнної документалістики з позиції авторів-учасників подій ворога 
зображено:

Ворог – персоніфікований (російські військові – загарбники). Для авторів-учас-
ників подій є принциповим: визначити і продемонструвати докази, хто насправді їх 
атакує, намагається захопити територію України, характерним є акцентування ува-
ги на професійній підготовці та технічному оснащенні ворога. Саме тому у збірках 
автори зазначають, як систематично оглядали спорядження противника, техніку та 
намагалися ідентифікувати, з ким вступають у бій: «…біля Многопілля наші бійці 
збирали докази присутності російських військ на території України»23. Так, учасни-
ки бойових дій знайшли підтвердження присутності російських військ на території 
Донбасу, зокрема, військову техніку та озброєння: «У вбитих були сучасні армійські 

16 Штогрін, І. (2016), АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви, Клуб сімейного 
дозвілля, Харків, с. 139.

17 Семенченко, М. (2016), Катастрофа і тріумф. Історії українських героїв, Українська прес-гру-
па, Київ, с. 65.

18 Положій, Є. (2017), Іловайськ, Фоліо, Харків, с. 181.
19 Штогрін, І. (2016), АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви, Клуб сімейного 

дозвілля, Харків, с. 26.
20 Там само, с. 20.
21 Там само, с. 20.
22 Там само, с. 137.
23 Зіненко, Р. (2017), Іловайський щоденник, Фоліо, Харків, с. 185.
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російські засоби зв’язку та зброя: автомати АК-74М виробництва після 1995 року, 
ручні кулемети ПКП «Пєченєг» виробництва 2000-х рр., а також снайперські гвин-
тівки СВД-С та безшумні гвинтівки ВСС «Гвинторіз»24. 

Автори збірок підкреслили, що ворог – різний: із різною професійною підготов-
кою, ідеологією та мотивом перебування у зоні воєнного конфлікту, а тому потріб-
но бути готовим до будь-яких дій та оперативно реагувати: «…Там були й кадрові, 
що приїжджали відточувати навички на дурних «укропах» і обіжені після Майдану 
«бєркути» та кваліфіковані «альфачі» місцевого розливу…, й просто ті, хто хотів 
грабувати за законами воєнного врємені»25.

Окремо автори-учасники подій зосередили увагу на військовій підготовці про-
тивника, зауваживши, що до участі у воєнних операціях залучені професійні росій-
ські військові, які діяли узгоджено та намагалися будь-якими методами захопити 
стратегічний об’єкт: «Кількома групами росіяни намагались нас вибити. А танкова 
атака взагалі була організована прямо на трасі»26.

Ворог – неперсоніфікований. Автори-учасники подій зображають ворога як 
масу, якій потрібно протистояти, від якої треба обороняти країну. Цю масу виріз-
няють як «сєпарів» чи «бойовиків». У такому разі для військовослужбовців ворог 
той, що веде систематичний обстріл позицій, порушує «режим тиші», намагається 
захопити вигідні стратегічні об’єкти за хитрістю чи нахабністю.

Хитрий ворог. Головна стратегія поведінки ворога – змусити противника (укра-
їнських військовослужбовців) відступити. Такий ворог не намагався близько під-
ступати до позицій українських військових; навпаки – завжди працював з відстані, 
обстрілював позиції прицільно, аби змусити противника здатися чи залишити пози-
цію: «Висипати двісті-триста мін на нас і сотню – на поле за нашими спинами, щоб 
підмога не пробилась, потім вигнати два танки і під їхнім прикриттям заїхати на 
техніці. Поки ми не зарились…»27; «Сепарські коректувальники намагалися виявити 
наше місцерозташування, вештаючись селищем та стріляючи з пістолетів у повітря, 
щоб спровокувати реакцію у відповідь»28. Ворог систематично влаштовував дивер-
сії, пошкоджував комунікації та намагався порушити зв’язок військових з іншими 
підрозділами: «На рації хвилю сєпари змінили, а до наших моторол вона не в’яжеть-
ся»29; «Сєпари перебили водогін, і ми залишилися без води»30.

Нахабний. Такий ворог демонструє відсутність страху перед українськими вій-
ськовими, а тому – не боїться підходити ближче до позицій воїнів, вступати у від-
критий бій: «…ворог спробував піти з нами у відкритий бій. Батальйон терористів 
«Заря» за підтримки танків пішов на прорив наших позицій зразу наступного дня 
після штурму»31.

Противники порушували «режим тиші» та використовували таку ситуацію на 
свою користь, наблизившись до позицій українських військовослужбовців та розста-

24 Зіненко, Р. (2017), Іловайський щоденник, Фоліо, Харків, с. 187.
25 Сова, А. (2017), Звіт за серпень’ 14, Фоліо, Харків, с. 87.
26 Там само, с. 34.
27 Брест, М. (2017), Пехота, ДІПА, Київ, с. 13. 
28 Брест, М. (2017), Пехота, ДІПА, Київ, с. 65.
29 Чабала, К. (2017), Вовче, ДІПА, Київ, с. 17.
30 Ананьєв, В. (2018), Сліди на дорозі, Наш формат, Київ, с. 226.
31 Сова, А. (2017), Звіт за серпень’ 14, Фоліо, Харків, с. 37.
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вивши міни: «Під час перемир’я стоїш на блокпосту, сидиш: сепари відкрито міни 
ставлять»32.

Ворог такий, що відкрито демонстрував своє місцезнаходження, намагавшись 
спровокувати українських бійців розпочати обстріл першими: «А ворог – він лізе із 
«зеленки» і лупить по всьому. Кошмарять. Показують, що ось ми – тут!»33.

Ворог такий, що не поважав свого противника, а тому і сам не здатен своїми 
вчинками викликати повагу; противник не тільки порушував «правила війни», але 
й відкрито насміхався та глузував з українських військових. Для такого ворога про-
вокація є одним із основних методів впливу на противника, аби відволікти увагу та 
наблизитись до позицій: «Цікаво, що дорогою нас то обстрілюють, то хтось здалеку 
нам руками махає – я навіть кілька разів тягнувся до автомата, щоб влупити по тих 
нахабних сепарах, що, ніби глузуючи з нас, подавали якісь знаки із «зеленки» метрів 
за 300 від дороги»34.

Такому ворогу важко протистояти, адже він швидко та наполегливо здатен за-
хопити стратегічні об’єкти для ведення бою, укріплювати свої позиції та наближа-
тися впритул до українських військових: «Самі сепари займають висоти, терикони, 
ставлять там міномети і снайперів. Іноді залізницею возять платформи з міномета-
ми. Якщо почув стукіт коліс, отже, скоро буде обстріл»35.

Принциповим є те, що ворог – це «категорія, яка вимагає спеціального тлу-
мачення, адже він має бути кимось іншим, не людиною, щоб були підстави його 
вбивати»36. Проте автори-учасники подій не демонструють відкритої ненависті до 
ворога; персоніфікованого чи неперсоніфікованого ворога сприймають як перешко-
ду на шляху до своєї мети – перемоги у воєнному протистоянні задля досягнення 
миру. Ворога не можна недооцінювати незалежно від його поведінки та дій: неза-
лежно від того, чим він оперуватиме –хитрістю/нахабністю, – він продовжує вби-
вати, і тому – потрібно давати відсіч. Ворогові неможливо пробачити, коли гинуть 
побратими, страждають їхні сім’ї: «Сєпарам вдалося вбити мого товариша. Чудову 
людину. Дівчина вагітна залишилася»37.

Потрібно підкреслити, що у збірці «100 днів полону або Позивний 911»38 В. Ма-
кеєв, який потрапив до полону та пережив систематичні допити, знущання, – де-
монструє протилежну стратегію: ворога він не виправдовує, проте закликає до ви-
явлення людяності та дотримується ідеї прощення за вчинки. Характеризує ворогів 
винятково як «ополченців», демонструє їхні думки, погляди, спосіб життя. На його 
думку, противника потрібно розуміти, сприймати його як людину, і тоді можливим 
стає прощення. 

32 Якорнов, Д. (2016), То АТО. Дневник добровольца, Виват, Харьков, с. 29.
33 Пузік, В. (2018), Моноліт, ДІПА, Київ, с. 169.
34 Сова, А. (2017), Звіт за серпень’ 14, Фоліо, Харків, с. 28.
35 Якорнов, Д. (2016), То АТО. Дневник добровольца, Виват, Харьков, с. 29.
36 Іванова, О., Червінчук, А. (2020), «Сучасна українська воєнна документалістика: автор та ав-

торська стратегія», in Tomasz Borowiak & Adam Wróbel (Eds.). Scientific developments of European 
countries in the area of philological researches, Izdevnieciba «Baltija Publishing», Рига, с. 234. URL: 
https://doi.org/10.30525/978-9934-588-56-3.1.13

37 Ананьєв, В. (2018), Сліди на дорозі, Наш формат, Київ, с. 240.
38 Макеєв, В. (2016), 100 днів полону, або Позивний 911, Фоліо, Харків, 192 с.
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Результати і перспективи подальших досліджень. Отримані результати дали 
змогу виявити особливості відображення концепту «ворог» у сучасній українській 
воєнній документалістиці. Системний аналіз такого типу репрезентації воєнної 
дійсності авторами-спостерігачами за подіями та авторами-учасниками подій допо-
може осмислити феномен війни в умовах сучасного інформаційного суспільства. 

Висновки. Визначено, що моделювання ворога залежить від статусу автора: як 
спостерігача за подіями (журналіста) і як учасника подій. Для авторів-спостеріга-
чів важливим є сформувати об’ємне уявлення про протилежну сторону воєнного 
конфлікту, тому формуються конструкти ворога як агресора, мучителя, маргінала 
та боягуза. Натомість для авторів-учасників важливо передати власне суб’єктивне 
осмислення того, хто для них є ворогом на війні, адже вони мають чітко визначити 
підстави для його знищення. Тому для цього типу осмислення та відображення ха-
рактерним є суб’єктивне бачення ворога – персоніфікованого (важливо підкреслити, 
хто саме є загарбником української території); неперсоніфікованого (демонстрація 
маси людей), що намагається досягти результату завдяки хитрості та нахабності.
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Research methodology. The following methods were used in this research: general scien-
tific methods (descriptive, analysis, synthesis, comparison) and special (structural, hermeneu-
tic, narrative, method of content analysis). We identified words related to the concept of the 
enemy and determined the context in which they are used by the authors of the collections

Results. The formats of reflection of military reality in collections of military documenta-
ries are investigated. It is emphasized that the authors-observers of events as professional com-
municators form a vision of events based on categories understandable to the audience – «own» 
and «others». Instead, the authors-participants go events have more creative space and pay more 
attention to their own emotional state and reflections. It is defined how the enemy is depicted 
and what place he occupies in the military reality represented by the authors. It is emphasized 
that the authors reflect the enemy in different ways. In particular, the authors-observers of the 
events tried to form a comprehensive vision of the events, and therefore paid much attention to 
the opposite side of the military conflict. Authors-participants of the events tend to show the 
enemy as a mass to be opposed. In such collections, the enemy is specified only in the presence 
of evidence confirming the presence of Russians or militants.

Novelty. The research for the first time investigates the methods of representation of mi-
litary activity in the collections of Ukrainian military documentaries. The article is devoted to 
the analysis of how the authors represent the enemy.

Practical importance. The analysis of collections of military documentaries will allow 
to study the phenomenon of war and to trace the peculiarities of the authors’ representation of 
military reality.

Keywords: war, enemy, military documentaries, author’s strategy.
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У статті з’ясовано особливості гендерної ідентичності та гендерних стереотипів 
у сучасних мас-медіа. Проаналізовано та спростовано основні гендерні стереотипи, які 
висвітлюються у сучасних мас-медіа. Модель гендерних взаємовідносин у засобах масо-
вої інформації відображено переважно у стереотипних образах чоловіка та жінки. Ана-
ліз гендерних ролей жінки та чоловіка дає змогу глибше зрозуміти концепти «жінка», 
«чоловік», їхні різновиди – «мати», «дружина», «дочка», «батько», «син» тощо.

Гендерні стереотипи, які реалізовані в концептах-мінімумах та максимумах, вико-
ристовуються в різних сферах життєдіяльності – в тому числі сферах діяльності, які ніби 
не пов’язані з проблемами взаємовідносин між статями – тому, що індивід легко іденти-
фікує стать; стереотипні уявлення про чоловіків та жінок співвідносні з його особистим 
досвідом, а взаємини між статями сприймаються як найбільш очевидні і, відповідно, 
легітимні.

Загалом аналіз концептів-максимумів та концептів-мінімумів гендерного значення 
та їхніх характеристик здійснено в контексті гендерних стереотипів, які сформовані та 
функціонують у соціумі, через систематизацію реально існуючих репрезентацій. 

Ключові слова: гендер, ідентичність, стереотипи, маскулінність, фемінність.

1. Постановка проблеми. Розподіл людей на чоловіків і жінок – центральна 
установка сприйняття нами відмінностей у поведінці і психіці людини. Багато хто 
вважає, що ці відмінності пов’язані з генетичними, анатомічними та фізіологічними 
особливостями чоловічого і жіночого організму. Ідея протилежності чоловічого та 
жіночого зустрічається в міфах і традиціях усіх відомих суспільств, вона закріпле-
на в різноманітних соціальних інститутах (таких, як сім’я, армія, виховні установи). 
Але факт тілесної несхожості чоловіків і жінок ще не свідчить про те, що саме звід-
си випливають усі відмінності між ними. Адже, крім конституціонального аспекту, 
вони мають соціокультурний контекст: відображають те, що в певному суспільстві 
вважається властивим чоловікові, а що – жінці.
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Мета роботи полягає у з’ясуванні особливостей гендерної ідентичності в су-
часних мас-медіа. З огляду на сучасні уявлення про рівні організації людської ста-
ті виникає питання: чому саме статеві органи і їхні функції є основною ознакою 
поділу людей на дві статі, якщо морфологічна стать усього лише один із чотирьох 
компонентів сутності людини? Цілком доречна тут точка зору прихильників теорії 
соціального конструкціонізму. Згідно з нею, біологічна стать насправді є соціальним 
конструктом, в якому різноманітні рівні сексуальної організації тіла довільно побу-
довані у вигляді певноїі єрархії. При цьому протиставлення статей гармонійно спів-
відноситься з ієрархічною структурою суспільства, в якій чоловіки і жінки мають 
різні соціальні статуси і виконують взаємодоповнюючі соціальні ролі.

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню гендерної пробле-
матики та ідентичності (національної, суспільної, гендерної) присвячена невелика 
кількість робіт. Найґрунтовнішою є докторська дисертація Л. Василик «Сучасна 
світоглядна публіцистика літературно-художніх видань у контексті історії україн-
ської журналістики: концептосфера національної ідентичності». Захищено такі кан-
дидатські дисертації із соціальних комунікацій, які стосуються вивчення концептів 
та концептуальних особливостей, зокрема праця Л. Масімової «Концепція людини 
та світу в публіцистиці і художній творчості Умберто Еко», Н. Желіховської «Кон-
цептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х 
років ХХ століття». Щодо вивчення гендерних особливостей, то визначення гендеру 
в українській пресі досліджували Н. Остапенко, Н. Сидоренко, М. Скорик, В. Слін-
чук, Т. Старченко, Л. Ставицька, О. Сушкова, О. Пода, Я. Пузиренко, Л. Таран, О. Та-
раненко.

Ця наукова стаття є кроком у висвітленні особливостей гендерної ідентичності 
в сучасних масмедіа.

3. Методологічна основа дослідження. У статті реалізовано комбінацію кон-
кретно-історичного, системно-функціонального методів. Застосовуються описовий 
та порівняльний методи, метод типологізації, моделювання.У статті також викори-
станий структурно-типологічний метод. Саме завдяки цьому методу вдалося струк-
турувати та типологізувати основні гендерні стереотипии, на основі яких відбува-
ється гендерна ідентичність особистостей у соціумі.

4. Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «гендер» вказує на соці-
альний статус і соціально-психологічні характеристики особистості, які пов’язані зі 
статтю і сексуальністю, але проявляються лише у взаємодії з іншими людьми.

Гендер можна розглядати як одну з базових характеристик особистості, що зу-
мовлює соціальний і психологічний розвиток людини. Багатокомпонентна структу-
ра гендеру визначається чотирма групами характеристик: біологічна стать, гендерна 
ідентичність, гендерні норми і гендерні стереотипи.

Гендерна ідентичність – це аспект самосвідомості, що описує переживання лю-
диною себе як представника певної статі. Вона є однією з базових характеристик 
особистості, яка формується в результаті інтеріоризації чоловічих або жіночих рис, у 
процесі взаємодії «Я» з іншими, у ході соціалізації. Входячи в структуру соціальної 
ідентичності, гендерна виступає особливимїї видом, який співіснує в самосвідомо-
сті людини в єдності з уявленнями про професійний, сімейний, етнічний та інші 
статуси. Відомо, що гендерна ідентичність – продукт соціального конструювання. 
Вона починає формуватися з народження дитини, коли запускається процес гендер-
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ної соціалізації, у ході якої дитину цілеспрямовано виховують так, щоб вона відпові-
дала прийнятим у суспільстві уявленням про «чоловіче» і «жіноче». Саме на підставі 
існуючих у суспільстві еталонів формуються уявлення дитини про власну гендерну 
ідентичність і роль, її поведінка, а також самооцінка.

Далі відбувається процес, важливою складовою якого стає статево-рольова со-
ціалізація. Диференціація діяльності, статусів, прав та обов’язків індивідів залежно 
від їхньої статі належить до категорії «гендерна роль». Гендерні ролі – нормативні, 
вони виражають певні соціальні очікування, виявляються в поведінці. Вони завжди 
пов’язані з якоюсь нормативною системою, котру особистість переломлює у своїй 
свідомості і поведінці. Частину цих норм сприймаємо через засоби масової інформа-
ції і популярну літературу, інші ми одержуємо безпосередньо, наприклад, у вигляді 
традицій, звичаїв, настанов батьків, зазнаючи несхвалення з боку суспільства, коли 
припускаємо відхилення від очікуваної статево рольової поведінки. 

Тож гендерні стереотипи фактично можна розглядати як соціальні норми. Усі 
ми маємо уявлення про те, що чоловікам і жінкам властиві певні набори конкретних 
якостей і моделей поведінки, що переважна кількість людей усвідомлює, яка пове-
дінка вважається правильною для представників тієї чи іншої статі. Такі стереотипи 
вирізняються життєстійкістю. Їхня укоріненість у свідомості великої частини насе-
лення сприяє відтворенню стереотипів із покоління в покоління в процесі соціаліза-
ції. Нерідко гендерні стереотипи мають негативне забарвлення. 

У багатьох країнах уявлення про роль жінки суперечать активному життєвому 
стилю, тому велика частина жінок не схильна до самореалізації у сферах, що вихо-
дять за рамки традиційно запропонованих. Жінка, що виявила свою спроможність 
і бажає реалізувати свій потенціал, часто конфліктує з традиційними поглядами на 
місце жінки в суспільстві і, можливо, з власним уявленням про себе як про осо-
бистість. Жінки не тільки працюють, а й виконують обов’язки по господарству та 
доглядають дітей.

Варто зазначити, що гендерні стереотипии можуть чинити негативний вплив 
не лише на жінок, але й на чоловіків. До компонентів традиційної чоловічої ролі від-
носять норми успішності статусу, розумової, фізичної й емоційної твердості, антижі-
ночності. Для багатьох чоловіків повна відповідність цим нормам недосяжна, що 
викликає стрес і призводить до компенсаторних реакцій: обмеження емоційності, 
нав’язливого прагнення до змагання й успіху та ін.

Гендерні стереотипи – cформовані культурою узагальнені уявлення (переко-
нання) про те, як насправді поводяться чоловіки і жінки. Термін варто відрізняти 
від поняття гендерна роль, що означає набір очікуваних зразків поведінки (норм) 
для чоловіків і жінок. Поява гендерних стереотипів зумовлена тим, що модель ген-
дерних стосунків історично вибудовувалася у такий спосіб, що статеві відмінності 
переважали над індивідуальними, якісними відмінностями в особистості чоловіка і 
жінки (Хамітов, 2000).

Проаналізуємо та спробуємо спростувати основні гендерні стереотипи:
1. Між чоловіком і жінкою надзвичайно багато відмінностей. Вони –наче істоти 

з різних планет (як зветься одна з популярних, проте зовсім не наукових книжок: 
«Чоловіки з Марса, жінки – з Венери»).

Насправді науковці з різних сфер сходяться сьогодні на тому, що між чоловіка-
ми й жінками, які живуть в одній країні у схожих соціальних умовах, відмінності 
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складають не більше 10% всіх показників, а схожість – 90%. Тобто між вінничанкою 
і вінничанином одного соціального прошарку набагато більше спільного і схожого, 
ніж, наприклад, між вінничанкою і жінкою з індійської провінції.

2. Відмінності між чоловіками й жінками мають суто біологічну природу, отже, 
є неподоланними й вічними. Як писав про це фундатор психоаналізу З. Фрейд «Ана-
томія – це доля...».

Саме поняття «гендер» передбачає те, що основна маса відмінностей між статя-
ми має не природне (природжене) походження, а є наслідком виховання, соціалізації, 
впливу культури й суспільства. 

3. На відміну від чоловіків, жінки мають нижчі інтелектуальні здібності, не-
логічне, ірраціональне мислення і, як наслідок, нижчу професійну компетентність. 
Звідси – поширене уявлення про жінок як гірших працівників на відповідальних 
посадах і в інтелектуальних професіях.

Не тільки дослідження психологів, але й саме життя доводить хибність цього 
твердження. Сьогодні люди обох статей можуть на рівних демонструвати високі ро-
зумові й організаційні здібності. Але суспільство не завжди створює для цього рівні 
умови.

4. На відміну від жінок, чоловіки менш емоційні, не здатні до співчуття й спі-
впереживання. Цей міф обходиться людству дуже дорого. Наприклад, українським 
чоловікам він вартує десь 12 років життя – саме такою є різниця в середній трива-
лості життя чоловіків і жінок. Хлопчика змалечку привчають стримувати свої по-
чуття, не плакати («Ти ж хлопець! Солдат!»). А видатний хірург М. Пирогов писав: 
«Невиплакані сльози змушують плакати внутрішні органи». Тож ранні інфаркти й 
інсульти в чоловіків – це прямий наслідок стереотипного уявлення про «чоловічу 
нечутливість».

5. Жінки від природи мають потребу у створенні сім’ї та народженні дітей, тоді 
як чоловікам це зовсім не потрібно. 

Ті чи інші потреби чоловіка й жінки продиктовані не природою, а суспільством. 
Для багатьох сучасних жінок шлюб і народження дитини – це безумовна перешкода 
для їхніх кар’єрних планів, тому у всьому світі зростає показник середнього віку 
материнства. І це та об’єктивна реальність, з якою доводиться рахуватися державам, 
плануючи свою демографічну політику.

Згідно зі середньоєвропейськими даними, шлюб додає середньостатистичному 
європейському чоловікові 1,7 років життя, але забирає 1,4 років життя в середньо-
статистичної європейської жінки. З них випливає, що шлюб «вигідніший» для чо-
ловіків, аніж для жінок.

Суттєвими характеристиками особистості, що тісно пов’язані з гендерними 
стереотипами і водночас визначають гендерні особливості особистості, є такі ознаки 
мужності чи жіночності, як фемінність і маскулінність.

Маскулінність та фемінність – це системи властивостей особистості, що тради-
ційно вважаються чоловічими чи жіночими.

Типовими маскулінними якостями вважаються інтелект, раціональність, неза-
лежність, активність, сила (і фізична, і психологічна), авторитарність, агресивність, 
стриманість в емоційних проявах, схильність до ризику, здатність до досягнень.

Типовими фемінними якостями вважаються емоційність, м’якість, слабкість, 
турботливість, практичність, консервативність, інтуїтивність, реалістичність, ко-
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мунікативність, сензитивність, емпатійність. Для жінки важливо, щоб її зрозуміли, 
щоб хтось розділив її почуття, висловив своє ставлення до неї. Психологічні стосун-
ки для жінки важливіші, ніж результат діяльності. Для чоловіка важливо вважати-
ся компетентним, бути визнаним, йому потрібні досягнення своїх цілей, результат 
важливіший за стосунки.

Типові риси фемінності та маскулінності – це насамперед, суспільно закрі-
плені норми, стереотипи, а не результат об’єктивних природних відмінностей між 
статями. У певних випадках ці риси справді відтворюють середньостатистичні від-
мінності між чоловіками і жінками. Але часто вони є результатом виховання, коли 
психологічні відмінності формуються під тиском стереотипів, нав’язуваних людині 
суспільством. А буває й так, що традиційні риси фемінності та маскулінності су-
перечать справжній природі людей. Зокрема, донедавна вважалося, що жінки ма-
ють емоційнішу вдачу, а чоловіки – схильніші до логічного мислення. Сучасні до-
слідження нейрофізіології стверджують, що в жінок у середньому розвиненішою є 
ліва (логічна) півкуля мозку, а в чоловіків – права (емоційна). Зокрема, більшість 
дослідників у галузі диференціальної психології погоджуються, що в дівчаток більш 
розвинені мовні здібності (що пов’язані з лівою півкулею), ніж у хлопчиків. Проте 
історія свідчить, що більшість письменників у всі часи й епохи були чоловіками. 
Жінки й чоловіки справді відрізняються, проте ці відмінності не завжди ідентичні з 
суспільними стереотипами. Реальні гендерні відмінності – це сукупність природних 
відмінностей і виховання (Хамітов, 2000).

Традиційно вважалося, що маскулінність і фемінність – це протилежні полю-
си однієї шкали, тобто висока маскулінність розглядається як низька фемінність (і 
навпаки). У сучасних психологічних концепціях статі та статево-рольової поведінки 
ці властивості розглядаються як відносно незалежні один від одного конструкти. 
Можливий одночасно високий розвиток обох характеристик або одночасно низький 
рівень цих гендерно-рольових проявів. Поєднання високого розвитку фемінності та 
маскулінності в одній людині (незалежно від її статі) дістало назву андрогінність.

У психології особистості андрогінія розглядається як особистісна характерис-
тика, не пов’язана з порушеннями статевого розвитку, статевої та гендерної іден-
тичності або статево-рольової орієнтації. Помічено, що обдарованим людям часто 
властива висока андрогінія. Крім того, вона може знімати обмеженість чоловічих і 
жіночих гендерних ролей, знижувати внутрішні конфлікти, пов’язані з неприйнят-
тям своєї другої сутності. Андрогінна модель статевих і гендерних ролей має перева-
гу перед іншими моделями, хоча й вона не досконала. Зокрема, О. Кочарян доводить, 
що ця модель має вікові та клінічні обмеження, наприклад, не діє для хлопчиків і 
дівчаток до 15-16 років, а фактично формується в пізніші вікові періоди.

Американський психолог Сандра Бем створила психологічну методику вимірю-
вання маскулінності та фемінності «Статево-рольовий опитувальник» (the BemSex-
RoleInventory), згідно з якою можна діагностувати чотири типи людей, незалежно 
від їхньої фізіологічної статі: маскулінні (з вираженими чоловічими якостями); фе-
мінні (з вираженими жіночими якостями); андрогінні; невизначені (без виражених 
якостей маскулінності і фемінності) (Gallagher, 2001).

Існують також інші методики вимірювання маскулінності та фемінності, на-
приклад, «Опитувальник персональних атрибутів» (Дж. Спенс зі співавторами), 
«Шкали маскулінності та фемінності» (А. Хейлбрун) та інші.
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Гендерні ролі не виникають одразу з народженням дитини, вони розвиваються 
залежно від багатьох умов і чинників протягом людського життя. Процес розвитку 
гендерних ролей, як соціально зумовлених моделей статевих ролей і статево-рольо-
вої поведінки, відбувається в контексті досить важливого для життя особистості 
процесу, який називається соціалізацією.

Одним із найістотніших її складників є гендерно-рольова (чи гендерна) соці-
алізація. Гендерно-рольова соціалізація – це засвоєння людиною гендерних ролей, 
суспільних очікувань щодо цих ролей, а також гендерний розвиток особистості, тоб-
то формування психологічних характеристик, які відповідають гендерним ролям. Ці 
ролі тісно пов’язані з усвідомленням себе представником певної статі та з норматива-
ми поведінки, характерної для представників цієї статі.

Гендерна соціалізація має низку особливостей і специфічних труднощів у чо-
ловіків та жінок. Від самого народження дитина потрапляє в соціальне оточення, 
яке задає безліч стереотипів гендерно-рольової поведінки. Змалку дитина чує від 
своїх батьків, вихователів: «Це не гарно, це не личить дівчинці (хлопчикові)»; «Не 
плач, хлопчики не плачуть!»; «Не бийся, дівчатка так не поводяться!» З першими 
проявами усвідомлення себе представником певної статі дитина пов’язує це з цілою 
низкою ознак: з одягом, правилами поведінки, проявами почуттів чи заборонами на 
них (Чухим, 2001).

На природні диференціально-психологічні відмінності між статями наклада-
ються моделі чоловічих і жіночих ролей. Процеси гендерно-рольової соціалізації 
чоловіків і жінок мають багато відмінностей. Для жінки, згідно з історично сфор-
мованими патріархальними стереотипами переважає орієнтація на сім’ю та сімейні 
цінності, ведення домашнього господарства тощо. Для чоловіка, згідно з тими ж сте-
реотипами, нормативно бажаною є більша активність поза межами сім’ї: професійна 
діяльність, суспільна активність. Не даремно існує приказка, що «для жінки сім’я – 
це друга робота, а для чоловіка робота – це друга сім’я».

За результатами гендерних досліджень, дівчатка в школі мають нижчі оцінки 
з математики, ніж хлопчики, не тому, що в них гірші математичні здібності, а тому, 
що мають занижену самооцінку в цій сфері і зустрічаються із відповідними очіку-
ваннями педагогів.

5. Результати і перспективи подальших досліджень. Таким чином, якщо 
врахувати, що існують цілком реальні соціальні й економічні умови, що закріплю-
ють таку асиметрію, стає зрозумілим, що є серйозні соціальні проблеми, пов’язані 
з соціально-психологічною та рольовою самореалізацією жінок. Ці проблеми стали 
підґрунтям виникнення численних феміністичних рухів, що мали на меті подолати 
труднощі. Хлопчику у процесі гендерного розвитку доводиться вирішувати численні 
проблеми, пов’язані з визнанням в оточенні однолітків, з лідерством, суперництвом 
тощо. Якщо для дівчинки проблема лідерства полягає в тому, що вона, з погляду 
суспільних стереотипів, не повинна до нього прагнути, то для хлопчика – навпаки. 
Суспільна думка змушує хлопчика вважати лідерство невіддільною цінністю сво-
го буття. Чоловік, не реалізований у сфері лідерства, тією ж громадською думкою 
вважається менш компетентним, ніж чоловік з високим соціальним статусом. Ця 
думка часто тисне на свідомість, змушує відмовлятися від покликання на користь 
влади. Для хлопчика прагнення відповідати взірцям маскулінності (крім влади, це 
необхідність бути сильним, хоробрим, компетентним, емоційно стриманим тощо) є 
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не стільки внутрішньою потребою, скільки суспільною нормою, і невідповідність їй 
спричинює критичніше ставлення до нього, ніж для дівчинки невідповідність стан-
дартам фемінності.

6. Висновок. Отже, саме у журналах для чоловіків («Men’s Health», «EGO», 
«Esquire») підтримується теорія гендерної чоловічої ролі. А у виданнях для жінок 
(«Жіночий журнал», «Наталі», «Cosmopolitan»), навпаки, представниці жіночої статі 
прагнуть бачити чоловіка більш ніжним, емоційним, спонтанним, здатним на непе-
редбачувані вчинки, що не відповідає теорії гендерної чоловічої ролі, розробленій 
Томпсоном і Плеком. Спільним для обох типів видань є те, що гендерні концепти не 
є відокремленими: концепт «чоловік» згадується в контексті «чоловік – жінка», їхніх 
взаємостосунків у різних аспектах життя.

Для жінок найтиповіші форми гендерно-рольового конфлікту пов’язані з 
суспільними стереотипами, зокрема, що професійні можливості жінки менші, ніж у 
чоловіка, про нижчі лідерські здібності жінки, що створює для них значні труднощі 
професійної самореалізації. Ще одним стереотипом, що заважає жіночій самореалі-
зації, є стереотип про те, що домашнім господарством повинна займатись переважно 
жінка. За цими стереотипами, жінки часто мають подвійне навантаження, одночас-
но працюючи, ведучи домашнє господарство та виховучи дітей. Як результат – у них 
виникають серйозні суперечності у виконанні професійних і сімейних ролей, вони 
потрапляють у ситуації рольового конфлікту та перевантаження.

Суспільні стереотипии також висувають вищі вимоги до зовнішності жінок, 
порівняно з чоловіками. Обов’язок постійно привабливо виглядати, посилений засо-
бами масової інформації, рекламою, кінопродукцією, усупереч життєвим реаліям, 
може стати джерелом гендерно-рольових конфліктів. Ідентифікація понять «жінка», 
«чоловік» відбувається через чітке усвідомлення гендерної категорії, що позначає 
особу протилежної статі. Чоловічий стиль життя, чоловічі стратегії поведінки, чо-
ловічі етнообрази – можливо ідентифікувати тільки через жіноче – протилежності 
в єдності жіночого і чоловічого як у структурі особистості, так і в соціумі загалом.
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The article clarifies of gender identity stereotypes in modern media. The main gender 
stereotypes covered in modern mass media are analyzed and refuted. The model of gender rela-
tions in the media is reflected mainly in the stereotypical images of men and woman.

The features of the use of gender concepts in modern periodicals for women and men were 
determined. The most frequently used derivatives of these macroconcepts were identified and 
analyzed in detail. It has been found that publications for women and men are full of various 
gender concepts that are used in different contexts.

Ingeneral, theanalysisofthe concept-maximums and concept-minimum gender and their 
characteristics is carried out in the context of gender stereotypes that have been forme dand 
function in the society, system atizing the a ctual presentations.

The study of the gender concept is relevant because it reveals new trends and features of 
modern gender images. Taking into account the special features of gender-labeled periodicals 
in general and the practical absence of comprehensive scientific studies of the gender concept in 
particular, there is a need to supplement Ukrainian science with this topic.

Gender psychology, which is served by methods of various sciences, primarily socio-
logical, pedagogical, linguistic, psychological, socio-psychological. Let us pay attention to 
linguistic and psycholinguistic methods in gender studies. Linguistic methods complement 
intelligence research tasks, associated with speech, word and text. Psycholinguistic methods 
used in gender psychology (semantic differential, semantic integral, semantic analysis of words 
and texts), aimed at studying speech messages, specific mechanisms of origin and perception, 
functions of speech activity in society, studying the relationship between speech messages and 
gender properties participants in the communication, to analyze the linguistic development in 
connection with the general development of the individual.
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Nowhere in gender practice there is the whole arsenal of psychological methods that allow 
you to explore psychological peculiarities of a person like observation, experiments, question-
naires, interviews, testing, modeling, etc.

The methods of psychological self-diagnostics include: the gender aspect of the own so-
cio-psychological portrait, a gender biography as a variant of the biographical method, aimed 
at the reconstruction of individual social experience. In the process of writing a gender autobi-
ography, a person can understand the characteristics of his gender identity, as well as ways and 
means of their formation.

Socio-psychological methods of studying gender include the study of socially construct-
ed women’s and men’s roles, relationships and identities, sexual characteristics, psychological 
characteristics, etc. The use of gender indicators and gender approaches as a means of so-
cio-psychological and sociological analysis broadens the subject boundaries of these disciplines 
and makes them the subject of study within these disciplines.

And also, in the article a combination of concrete-historical, structural-typological, sys-
tem-functional methods is implemented. Descriptive and comparative methods, method of ty-
pology, modeling are used. Also used is a method of content analysis for the study of gender 
content of modern gender-stamped journals. It was he who allowed quantitatively to identify 
and explore the features of the gender concept in the pages of periodicals for women and men.

A combination of historical, structural-typological, system-functional methods is also im-
plemented in the article. Descriptive and comparative methods, method of typology, modeling 
are used. A method of content analysis for the study of gender content of modern gender-labeled 
journals is also used. It allowed to identify and explore the features of the gender concept quan-
titatively in the periodicals for women and men.

The conceptual perception and interpretation of the gender concept «woman», which is 
highlighted in the modern gender-labeled press in Ukraine, requires the elaboration of the poly-
functionality of gender interpretations, the comprehension of the metaphorical perception of 
this image and its role and purpose in society.

A gendered approach to researching the gender content of contemporary periodicals for 
women and men. Conceptual analysis of contemporary gender-stamped publications within the 
gender conceptual sphere allows to identify and correlate the meta-gender and gender concepts 
that appear in society.

Keywords: gender, identity, mass media, stereotypes, masculinity, femininity.
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У статті досліджено формування іміджу України у французьких мас-медіа під час 
Помаранчевої революції. Визначено основні чинники, що впливають на тональність пу-
блікацій, та труднощі у створенні позитивного зовнішнього іміджу України у французь-
ких ЗМІ. Виокремлено тему впливу французьких ЗМІ на формування іміджу України та 
його роль у міжнародних суспільно-політичних процесах. 

Ключові слова: імідж України, інформаційний простір, Помаранчева революція, 
Франція, ЗМІ.

Сучасний світ диктує власні умови розвитку для кожної держави. Сьогодні 
замало просто бути, навпаки – потрібно про це правильно розповідати. А вже від 
майстерності презентування своєї країни, її здобутків та переваг, залежить, як і де 
саме вона буде перебувати в міжнародних рейтингах. Сприйняття та оцінка від сві-
тової спільноти сьогодні співмірна з якістю міжнародних відносин. Якщо не приді-
ляти достатньо уваги своєму іміджу, можна втратити всі його привілеї: стратегічних 
партнерів, потенційних інвесторів, фінансову та інформаційну підтримку міжнарод-
них організацій. В умовах глобалізації та мультикультурних зав’язків люди звикли 
довіряти саме інформації. Тому так важливо постійно поповнювати її, аби самому 
формувати імідж своєї країни.. Адже саме імідж сьогодні є тим складником страте-
гічного планування захисту інтересів країни і її громадян, що підтримує національ-
ну безпеку країни. Не менш важливо розуміти, якими засобами можна формувати 
та підтримувати позитивний імідж держави. Вагому роль відіграють, звісно, засо-
би масової інформації, які уможливлюють поширення потрібної інформації серед 
реципієнтів та розвінчують фейки навіть на міжнародному рівні. Вплив медіа на 
формування уявлення про країну та її населення не можна недооцінювати, бо тоді 
інформаційна війна завершиться втратою суверенності.

Постановка проблеми. У сучасному світі більшість людей звикли сприймати 
будь-яке явище чи подію через призму інформації, яку вони отримують. І тому важ-
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ливе місце в позитивному сприйнятті того чи іншого явища, людини, організації чи 
навіть держави займає формування їхнього іміджу. Тому кожна країна в міжнарод-
ній політиці має на меті – репрезентувати себе у позитивному світлі, контролювати 
зовнішні та внутрішні процеси і гарантувати безпеку своїм громадянам. Сьогодні 
є чимало шляхів для того, щоб усе це втілити в життя, але інформаційний – один з 
оптимальних. Знаємо, що інформація – це нематеріальний ресурс, але за сучасних 
умов – це потужна зброя. Вона дає змогу масштабувати та глобалізувати вплив, а 
також формувати потрібне смислове навантаження в потрібний момент. А що най-
головніше – її вплив ненав’язливий та інноваційний, що дає змогу контролювати ті 
самі процеси без прямого контакту. Ось чому зараз війни та конфлікти перемістили-
ся в інформаційний простір, але перемогу чи поразку отримують у реальному світі. 
Саме тому, питання формування іміджу у засобах масової інформації загострюється 
в сучасному світі. 

Теоретичне підґрунтя. Питання іміджу та його формування досліджено у пра-
цях багатьох українських та закордонних науковців. А. Панасюк1 визначає імідж як 
«результат сприйняття людьми деяких характеристик об’єкта, в результаті чого в 
психіці кожного із них формується образ цього об’єкта, який ними оцінюється, що 
приводить до формування погляду, ставлення». Г. Почепцов2 розуміє імідж як «най-
більш економний спосіб породження і розпізнавання складної соціальної дійсності, 
як результат обробки інформації, як згорнутий текст, як комунікативну одиницю, за 
допомогою якої можна працювати з масовою свідомістю».

Ґрунтовні думки знаходимо і в працях Ф. Джефкінса, І. Ігнатьєва, Г. Почепцова, 
В. Тертичної, І. Губерського. А професор В. Лизанчук, зокрема, описав, як правиль-
но формувати інформаційну безпеку України завдяки правильній роботі ЗМІ3. До 
слова, Україна саме зараз і перебуває у стані гібридної війни із Російською Феде-
рацією, коли медіа не лише впливають на суспільство, модифікують імідж, а вже є 
частиною конфлікту, як зазначає Олександр Михед4 у книзі «Бачити, щоб бути по-
баченим». Проте тема формування іміджу України у французьких ЗМІ під час подій 
2004 року та його роль у міжнародних процесах досліджена мало. 

Мета статті – проаналізувати праці науковців, що порушували тему формуван-
ня іміджу України у французьких мас-медіа; систематизувати чинники, що вплину-
ли на створення позитивного іміджу України під час подій 2004 року ЗМІ Франції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Коли ми говоримо про імідж, 
то найперше потрібно зрозуміти його глибинне значення. Нагадаємо, що поняття 
«імідж» виникло на Заході в 50-х роках і спершу його використовували лише в ре-
кламній практиці. Та цікаво, що в 60-х роках цей термін виникає у сфері підпри-
ємництва як основний засіб психологічного впливу на споживача. Згодом поняття 

1 Панасюк, А.(20 07), Формування іміджу: стратегія, психотехнології, психотехніки, Омега-Л, 
266 с.

2 Почепцов, Г. (2001), Іміджелогія, Рефл-бук, Ваклер, 698 с.
3 Лизанчук, В. (2017), Інформаційна безпека України: теорія і практика: підручник, ЛНУ імені 

Івана Франка, Львів, 728 с.
4 Михед, О. (2016), Бачити, щоб бути побаченим: реаліті-шоу, реаліті-роман та революція 

онлайн, Київ, ArtHuss, 344 с.
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іміджу стало основним елементом теорії і практики «зв’язків з громадськістю», а 
окрім того, міцно увійшло до політичного життя5. 

Поняття «імідж країни», на відміну від «репутації країни» або від «етнічних 
стереотипів», має більшою мірою «віртуальний» характер, він легше піддається 
цілеспрямованому форматуванню через ЗМІ та інші канали масової комунікації. 
Потреба формування міжнародного іміджу будь-якої держави незаперечна. Пози-
тивний міжнародний імідж сприяє фіксації успіхів країни на міжнародній арені, а 
також – покращенню сприйняття країни її ж громадянами. Т. Грінберг6 у статті «Об-
раз країни або імідж держави: пошук конструктивної моделі» визначає дві групи 
показників іміджу держави: умовно-статичні (об’єктивні показники) та умовно-ди-
намічні (суб’єктивні показники). 

Як зазначає І. Губерський, саме інформаційний простір є однією з традиційних 
сфер життя спільнот, пошуку порозуміння між країнами і водночас – засобом впли-
ву на світову громадську думку та маніпулювання нею. Одним з найпоширеніших 
засобів моніторингу іміджу держави є моніторинг висвітлення державної тематики 
у закордонних мас-медіа. На цьому глобальному соціальному тлі закордон дивиться 
на Україну переважно або крізь «московські окуляри» – тенденції русоцентризму7, 
або цікавиться нею передусім з погляду значення «української карти» в подаль-
шому розвитку відносин Москви із західними столицями. Експертне дослідження 
іміджу України провів у 2000 році недержавний Український центр імені О. Разум-
кова (УЦЕПД). Його результати засвідчили, що основними позитивними рисами 
України є: врівноваженість національного характеру; високий рівень етнічної тер-
пимості; відсутність шовінізму і великодержавних амбіцій; перспективи розвитку 
туризму; високий потенціал агропромислового комплексу; талановиті спортсмени; 
геополітика держави. Негативними рисами іміджу України визначено8: корумпова-
ність, безвідповідальність, некомпетентність урядовців; закритість органів влади; 
нестабільне законодавство; затримки з проведенням реформ та їхня непослідовність; 
несприятливий інвестиційний клімат; перевага декларацій над практичними діями; 
відсутність власної політики щодо формування міжнародного іміджу; погано роз-
винутий сервіс. Тому особливо важливим стає дослідження та вивчення питань, 
пов’язаних з інформаційною безпекою держави та її можливостями формувати чітку 
й непохитну позицію в захисті власних інформаційних кордонів під час зміни полі-
тичних лідерів, вибору демократичного вектору розвитку України та навіть неого-
лошеної гібридної війни9. 

Формування уявлень європейців про нашу державу через засоби мас-медіа три-
ває вже давно, та, на жаль, зафіксовані піки інформаційної активності у висвітленні 

5 Королько, В. (1997), Основи паблік рілейшнз: посібник, Інститут соціології НАН України, Київ, 
184 с.

6 Грінберг, Т. (2008), Образ країни чи імідж держави: пошук конструктивної моделі. URL : http://
mediascope.ru/node/252

7 Губерський, Л. (2004), Імідж України міжнародний. Українська дипломатична енциклопедія у 
2-х т., Знання України, Київ, 2004, т. 1, с. 542–543, с. 27.

8 «Міжнародний імідж України: міфи та реалії: аналітична доповідь» (2000). Національна безпека 
та оборона, №3, 42 с.

9 Лизанчук, В. (2017), Інформаційна безпека України: теорія і практика: підручник, ЛНУ імені 
Івана Франка, Львів, 728 с.

http://mediascope.ru/node/252
http://mediascope.ru/node/252
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української культури протягом останніх років відбувалися саме під час загострення 
політичних протистоянь, конфліктів та надзвичайних для нашої країни обставин. 
Саме тому об’єктом дослідження іміджу України під час подій 2004 року ми обра-
ли саме ЗМІ Франції. Адже ця країна є могутнім гравцем на міжнародній арені. Її 
прийнято вважати колискою демократії, однією із засновниць Європейського Сою-
зу та адептом європейських цінностей. Також Франція є союзницею нашої держави 
протягом багатьох років. Наші давні зв’язки та контакти дали змогу доволі швидко 
розбудувати українсько-французькі дипломатичні відносини за всіма напрямками 
двостороннього співробітництва вже у сучасну добу. Франція, зокрема, стала однією 
з перших країн Західної Європи, що офіційно визнали незалежність України. Тому 
наші міжнаціональні відносини були важливі впродовж усієї спільної історії і, зокре-
ма, під час соціально-політичних потрясінь, яких зазнавала Україна.

З початком Помаранчевої революції увага до України посилилась, і ставлен-
ня до неї почало змінюватися. Адже в цей період від міжнародних лідерів, зокре-
ма й французького, залежало, як розвиватиметься наша держава надалі. Репорта-
жі про тодішні події в Україні вийшли на перші сторінки французької преси, з них 
починалися випуски теленовин. У провідних центрах з дослідження міжнародних 
відносин відбулися семінари з української тематики. Офіційна ж позиція Франції 
була доволі стриманою. Проте президент Ж. Ширак на саміті франкомовних країн 
у Буркіна-Фасо (26 листопада 2004 р.) визнав, що вибори в Україні не були «цілком 
прозорими». Вирішення проблеми він вбачав у тому, щоб «вести політичний діалог», 
аби «уникнути непотрібної Україні драми»10. Та, незважаючи на неоднозначну пози-
цію французького лідера, саме в цей період імідж України зазнає позитивних змін: 
з олігархічної та корумпованої країни вона перетворюється на волелюбну та лібе-
ральну, з проросійської – у проєвропейську. Важко не зауважити цього в матеріалах 
французьких ЗМІ. Зокрема, у газеті Katchka у жовтні 2004 року на першій шпальті 
було опубліковано статтю «Президентські вибори в Україні. Надія». У ній коротко 
описані події «помаранчевої осені». Стаття починається зі слів: «Віктор Ющенко, чи 
стане він третім президентом пострадянської України?». Тобто саме цей відрізок 
нашої історії французи почали сприймати як офіційну та промовисту сепарацію від 
Росії та Союзу: «Очолюючи понад 45% голосів виборців у першому турі, за даними 
його співробітників, на наступний день після виборів лідер опозиції також доміну
вав в анонімних опитуваннях. Якщо ж офіційні дані, як не дивно, приписуватимуть 
перше місце В. Януковичу, демократичний табір здається готовим до бою, ймовір
но, вперше за часи незалежності»11. 

Також автори газети постійно наголошують на тому, що політичний режим в 
Україні змінюється на демократію. Зокрема, асоціюючи з негативними подіями та 
олігархічним минулим попереднього президента Л. Кучму, опонента В. Ющенка – 
В. Януковича, Кремль та В. Путіна. Тобто прагнення політичної незалежності стало 
для України можливістю змінити власний імідж та отримати підтримку. Стаття під 
назвою «Отруйний подарунок» дуже промовиста та однозначна – з «режимом Куч-
ми» покінчено: «Після восьми років правління, витрачених на будівництво фортеці 

10 Cite par Alain Guillemoles (2005), «Meme la neige etait orange. La revolution ukrainienne», Les petits 
matins, Paris, 75 p.

11 Katchka (2004), «Élections présidentielles en Ukraine. L’Espoir», 24 octobre 2004, Paris.
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привілеїв навколо президентської влади, корумпованої та авторитарної, Л. Кучма 
несподівано вирішив посилити владу Парламенту, а особливо владу Прем’єр-міні
стра»12.

Та не все так однозначно було у французьких ЗМІ під час подій 2004. Зокрема, 
через те, що Росія вже давно вела свою інформаційну війну на всіх фронтах, форму-
ючи свій проросійський погляд на події. Авторитетне французьке видання Le Figaro 
опублікувало звернення до Президента України В. Ющенка, в якому висловлюється 
заклопотаність тенденціями, які нібито існують у нашій країні, зокрема прагненням 
влади «розглядати українську історію у відриві від російської». Автори звернення 
стверджують, що саме завдяки північним сусідам Україна відбулася як незалежна 
держава. Окрім того, в публікації йдеться про неможливість реабілітації воїнів ОУН-
УПА. Російські ЗМІ миттєво переклали звернення російською мовою і розтиражу-
вали його в Інтернеті. Мовляв, навіть західна преса прислухається до української 
інтелігенції, яка виступає проти «русофобської» політики Банкової». Та після жур-
налістського розслідування газети «Дело» з’ясувалося, що Le Figaro13 не створювала 
такої статті, а лише опублікувала це звернення через відділ реклами за 21 тисячу 
євро одного з представників російського бізнесу.

Також варто зазначити, що під час Помаранчевої революції політичні замовлен-
ня у французькій пресі стали регулярними. Зокрема, газета Le Mond опублікувала 
антиукраїнську статтю Мішеля Празана «Україна – європейська держава? Навряд». 
Французьку пресу використовували як плацдарм для дискредитації України. Адже 
Франція головувала в ЄС, і від неї залежало, чи приймуть туди Україну. М. Празан14 
пише, що в «Україні історія є місцем складного континууму, де спадщина Другої сві
тової війни та радянської епохи є більш живою, ніж деінде, і досі зумовлює культур
ні, географічні та ідеологічні мережі читання для населення». Він також акцентує 
на тому, що українці не розмовляють українською, ментально являються частиною 
Союзу, а Галичина сумує за нацистським минулим. Також він закликає Європу, у цій 
ситуації, подумати, перш ніж обіцяти Україні інтеграцію до Європейського Союзу. 

Саме такі спекуляції історією, минулим та нерозуміння ситуації найбільш не-
гативно впливають на імідж України, особливо в той період. Україну завжди сприй-
мали як кордон між Сходом та Заходом, а ще як нестабільну та конфліктну частину 
Європи. Європейцям складно зрозуміти революційні методи боротьби у прийнятті 
політичних рішень, тож ворогам нашої незалежності легко маніпулювати свідомі-
стю французів. 

Та все ж нам вдається фіксувати увагу іноземних реципієнтів на головному – 
Україна хоче змінюватися. Революція 2004 року створила в іміджі України важливу 
рису – повагу до європейських цінностей. Однозначно до позитивного образу до-
лучилися зокрема й В. Ющенко та Ю. Тимошенко, яких сприймали як демократич-
них лідерів. У тижневику Classe international читаємо: «Країна вступає в політичну 

12 Там само.
13 УНІАН (2008), «Наїзд на Ющенка у французькій пресі обійшовся в 21 тисячу євро – ЗМІ». URL: 

https://www.unian.ua/politics/149625-najizd-na-yuschenka-u-frantsuzkiy-presi-obiyshovsya-v-21-
tisyachu-evro-zmi.html 

14 Prazan, M. (2008), «L’Ukraine, “pays européen”? Pas évident, par Michaël Prazan», Le monde, 
15 semp tembre 2008. URL : https://www.lemonde.fr/idees/article/2008/09/15/l-ukraine-pays-
europeen-pas-evident-par-michael-prazan_1095341_3232.html 

https://www.unian.ua/politics/149625-najizd-na-yuschenka-u-frantsuzkiy-presi-obiyshovsya-v-21-tisyachu-evro-zmi.html
https://www.unian.ua/politics/149625-najizd-na-yuschenka-u-frantsuzkiy-presi-obiyshovsya-v-21-tisyachu-evro-zmi.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2008/09/15/l-ukraine-pays-europeen-pas-evident-par-michael-prazan_1095341_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2008/09/15/l-ukraine-pays-europeen-pas-evident-par-michael-prazan_1095341_3232.html
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кризу з масовими акціями протесту на підтримку Ющенка. Цей рух називається 
«Помаранчева революція», що стосується кольору партії Ющенка, а також ко
льорових революцій, що відбулися в сусідніх країнах. Нарешті результати скасо
вуються, 26 грудня відбувається новий, другий, тур, і Ющенко, проєвропейський 
кандидат, перемагає, призначаючи Тимошенко на пост прем’єр-міністра»15.

Ще однією цікавою рисою нашого іміджу є те, що Україну сприймають як 
суб’єкт міжнародних відносин, а не об’єкт. Для того, аби позбутися цієї риси по-
трібно краще працювати над наповненням інформаційного простору контентом із 
українських ЗМІ. На одній з французьких радіостанцій, Франс Інтер16, можна було 
почути про те, що Помаранчева революція – це лише конфлікт кількох світових лі-
дерів: «Протягом двох місяців Україна, ця молода або мало відома країна на кордоні 
Європи та Росії, стає епіцентром сутички між США, Росією та Європейським Со
юзом, де політичні, економічні та історичні проблеми змішуються і де стикається 
розділений український народ у пошуках своєї ідентичності».

Хоч для французів революція викликає негативні асоціації, як насильницька 
зміна влади, українська революція – це мирне прагнення народовладдя. Така собі 
«демократія помаранчевого кольору», як розповідають у сюжеті від каналу Ina Poli-
tique17. У цьому відео зібрані уривки всіх основних подій за місяць революції: отру-
єння Ющенка, фальсифікації на виборах, марш шахтарів, майдан, власне протести 
проти російського вектора руху та перемога. Так французи і сприймали цю револю-
цію – як боротьбу проти впливу Кремля, корумпованості, старих порядків та дик-
татури. 

Та, на жаль, розкол «помаранчевої» коаліції не пройшов повз увагу французь-
ких спостерігачів. Газета Le Figaro18 писала: «В. Ющенко прибув до Парижа для по
силення зв’язків між Парижем і Києвом, коли Україна готується святкувати першу 
річницю «помаранчевої революції» в стані депресії. Зазначалося також, що Україна 
хоче позбутися залежності від Росії в енергетиці та безнадійно шукає допомоги ЄС. 
Після «Ні!» французів європейській конституції ЄС намагається мобілізуватися 
для України, котра все ще сприймається як доважок до Росії. Революція 2004 року 
змушує змінити такий погляд. Але розвал «помаранчевої» коаліції знову затьмарив 
імідж України». 

Результати і перспективи подальших досліджень обговорення. Вивчаючи 
питання іміджу України у закордонних ЗМІ, особливо французьких, розуміємо по-
требу руйнувати стереотипи та створювати позитивні риси. Оскільки Україна з’явля-
ється у французьких медіа лише під час знакових подій, то збільшення інформацій-
них приводів зможе посилити нашу впізнаваність. Тоді не потрібно буде доводити, 

15 Bimbault, B. (2017), «L’Ukraine depuis 2004 : de la Révolution Orange aux crises de la Crimée et du 
Donbass», Classe Internationale, 6 avril 2017. URL : https://classe-internationale.com/2017/04/06/
lukraine-depuis-la-revolution-orange/

16 France Inter (2017), «Ukraine, novembre 2004: La Révolution était orange», 22 fevrier. URL : https://
www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-22-fevrier-2017.

17 Ina Politique (2004), «Manifestation populaire en Ukraine, la révolution orange – Archive INA», 
25 decembre 2004. URL : https://www.youtube.com/watch?v=-Y3h9ao0-7E

18 Thédrel, A. (2005), «Le president Iouchtchenko а Paris», Le Figaro, 18 novembre 2005. URL : https://
www.lefigaro.fr/international/2010/10/26/01003-20101026ARTFIG00808-l-ukraines-en-retourne-a-la-
case-depart.php
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що Україна існує, і вона незалежна, і має свою мову, а також власні амбіції співпраці 
на рівних. А Помаранчева революція, власне, стала тим початком позитивного зна-
йомства України з французькими читачами та глядачами. 

Висновок. Наш «перехідний» період зафіксував своєрідну «кризу національної 
ідентичності» українців та руйнування старих канонів і уявлень. У списку наших по-
зитивних рис були: європейські цінності, демократичність, наявність прозахідного 
лідера, прагнення вступити в ЄС та звільнитися від диктатури Росії, а також початок 
реформ. Але важливим у процесі створення іміджу будь-якої країни є оцінка ззовні, 
бо, враховуючи зауваження та побажання представників не їхньої спільноти, можна 
визначити, над чим саме потрібно працювати в процесі створення іміджу країни.
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The article examines the formation of the image of Ukraine by the French media during 
the Orange Revolution. The main factors influencing the tone of publications and difficulties 
in creating a positive external image of Ukraine in the French media are identified. The article 
is aimed at the analysis of scientific research on the influence of the French media on the 
formation of the image of Ukraine and its role in international socio-political processes. The 
study analyzes the materials of French journalists in the media, written during the events in 
2004. The main factors influencing the formation of positive features of the Ukrainian state are 
identified. The main changes in perceptions of Ukraine in the French media are systematized. 
The influence of the media on the formation of the image and security of the state is determined. 
The main peaks of interest in Ukraine from foreign mass media are analyzed. Stereotypes 
and myths in the image of Ukraine that should be destroyed have been identified. The article 
also analyzes the role of the Orange Revolution in forming a positive image of Ukraine for 
foreign recipients. It is also investigated what factors influence the information space of the 
state and its role in image formation. Examples of Russian influence on the French media in 
order to undermine Ukraine’s image at the international level are given. Articles, radio and TV 
materials are offered as an example of interest and attention to the events of 2004. At the same 
time, the need to control the information that enters the information space outside Ukraine has 
been demonstrated. However, the positive effects of the image on the support of Ukraine by 
foreign partners have been identified.

Key words: image of Ukraine, information space, orange revolution, France, mass media.
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В статті у світлі теоретичних положень, які стосуються тематики, проаналізовано 
тематику журналів “Vogue” і “Harper’s Bazaar”, встановлено генезу існуючих тематик, 
запропоновано класифікацію тематик журналів “Vogue” і “Harper’s Bazaar” на синтетич-
ні та універсальні та досліджено деякі закономірності авторського створення нових тем.

Ключові слова: тематика; тема; проблематика; журнал. 

Постановка проблеми. Актуальність статті полягає у тому, що під сучасну 
пору в медійному полі ротується значна кількість матеріалу на теми, які не сприяють 
індивідуальному та колективному утвердженню. Протиставити їм можна ті, яким 
властиво формувати в людини позитивний і ясний погляд на світ, заохочувати її 
плекати свою особистість й довколишнє середовише, вносити власну лепту в збере-
ження планети безпечним для людини місцем. “Vogue” і “Harper’s Bazaar” (видання 
США) послідовно долають стереотип «модних журналів», постаючи медійним май-
данчиком для розмаху інтелекту і духу, утвердження прав людини й Краси. Вивчен-
ня розгорнутих у виданнях тем дозволяє не лише встановити сучасні проблеми й 
орієнтири суспільства з найбільшим досвідом опінієтворчості, але й науково форма-
лізувати останній, засвоїти і перейняти позитивні тенденції. Мета статті в тому, щоб 
виявити закономірності існування чинних та формування нових тематик у ЗМК на 
прикладі журналів “Vogue” і “Harper’s Bazaar” (США). З мети випливають завдан-
ня: 1) окреслити теоретичний бекґраунд понять «тема» і «тематика», класифікацію 
останніх; 2) вивчити тематику журналів “Vogue” і “Harper’s Bazaar”; 3) дослідити 
генезу тем, які висвітлюються на сторінках досліджуваних часописів; 4) напрацю-
вати авторську класифікацію тем журналів “Vogue” і «Harper’s Bazaar»; 5) з’ясувати 
закономірності появи нових тем.

Теоретичне підґрунтя дослідження: гранично вичерпна класифікація тем, яку 
описав В. Халізев; підхід до досліджуваної проблеми з позиції тематичного стовбура 
з відгалуженнями, який змалювала Т. Хоменко; положення літературознавства, які 
стосуються предмету дослідження. Дедуктивною опорою для розуміння теми обра-
но її визначення, сформульоване В. Здоровегою, новаторськими і водночас близьки-
ми до істини постають міркування вченого щодо генезису теми; продовження мірку-
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вань В. Здоровеги – ваги інтуїтивного компоненту в творчому пошуку знаходимо в 
працях Г. Чевозерової та Н. Сапригіної. Проблемі нашого часу в негармонійній вза-
ємодії людини зі світом можна протиставити нову тему зміни парадигми розвитку в 
бік ідеалу гармонійного розвитку, слушно означену Й. Лосем. 

Методологічна основа дослідження. У вивченні емпіричної бази – примірни-
ків та інтернет-версій журналів “Vogue” і “Harper’s Bazaar” (США) – застосовано 
метод спостереження; в знаходженні спільних тематик обох видань – порівняльний 
метод; визначення тематики як головного щодо сукупності тем, генералізація під-
ходів до розуміння теми вимагали узагальнення. В розкладенні тематики на окремі 
теми використано метод аналізу; у відмежуванні від ознак теми, нехарактерних для 
журналістського твору – абстрагування; об’єднання тем до кожної з тематик здій-
снювалось за допомогою синтезу. З’ясування того, що тематика постає формальним 
словесним виразом сукупності однорідних тем відбулося шляхом застосування ме-
тоду формалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш генералізований поділ 
підходів до розуміння теми твору зводиться до літературно-лінгвістичного і суб-
станційного. Літературно-лінгвістичний підхід виявляє себе в теоретико-літера-
турних та мовознавчих студіях. В теорії літератури «темами йменують найбільш 
суттєві компоненти художньої структури, аспекти форми, художні прийоми»1; у 
лінгвістичному підході до теми розкриваються її мовно-технічні канони, закономір-
ності побудови. В основі ж субстанційного підходу лежать три компоненти – генеза, 
глибинний зміст і перспектива теми. Валідність останнього підходу випливає з вла-
стивості теми поставати не лише наскрізною ниткою твору, яка «організує елементи 
твору, надаючи їм того чи іншого художньо-змістового імпульсу, створюючи свого 
роду програму їхнього художнього розвитку»2, але й імплікувати сенси. Цю філо-
софічну властивість теми відзначають і літературознавці, тісно пов’язуючи тему із 
проблематикою3, що засвідчує сенсотворну функцію теми. 

Досліджуючи тему на стику означених наук, а також психології, евристики, 
культурології, журналістикознавець зосереджує увагу на ознаках теми, які харак-
терні власне для журналістського твору. На відміну від діалогу письменник-читач 
у творах літератури, діалог журналіст-читач більш гнучкий, мобільний та різно-
векторний, а тематика журналістських виступів більш диверсифікована. «В тема-
тичному сенсі особливо необхідна глибина і ґрунтовність володіння матеріалом, 
компетентність в тій сфері, якою займається кореспондент»4. Т. Хоменко зазначає, 
що «тема твору – основа, на якій кріпиться твір і якій підпорядковані всі логічні 
судження». На цій статичній опорі автор формулює думки, здійснює умовиводи, ви-
будовує підтеми. Тему учена метафорично зображує «розгалуженим деревом, кожна 
«гілочка» якого – своя підтема, яка живиться соками єдиного стовбура – теми»5. 
Теми формують тематику – сукупність основної й усіх узалежнених від неї побічних 

1 Хализев, В.Е. (2004), Теория литературы: Учебник, Высшая школа, Москва, 405 с., c. 49.
2 Галич, О.О. (Ред.) (2008), Теорія літератури: Підручник, Либідь, Київ, 488 с., c. 128.
3 Галич, О.О. (Ред.), зазначена праця, с. 129.
4 Мисонжников, Б.Я. (Ред.) (2012), Журналистика: введение в специальность: Учеб пособие, 

Филол. ф-т СПбГУ, Спб, 215 с., с. 52.
5 Хоменко, Т.М. (2008), Проповідництво і сучасна публіцистика: Монографія, Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 136 с., с. 74.
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тем одного твору, а також сукупність тем, що їх розробляє в ряді творів автор6, а в 
нашому випадку видання.

Засоби масової комунікації є динамічними виразниками тем, назрілих: з при-
чини їх болісності (теми війни, корупції, побутової злочинності, еко- і техногенних 
катастроф, перелік яких не є вичерпним і генерується щоденно-подієво); в зв’язку з 
суспільним поступом (інноваційні цифрові та медичні технології, нові відкриття, 
космос). «Кожен етап суспільного розвитку зумовлює появу нової тематики»7, яку 
також каталізує народження незнаних досі проблем: «Не дозволяйте коронавірусу 
домінувати у вашому житті? Аманда Клутс не мала вибору»8, «Як ви ходите на по-
бачення серед коронавірусу?»9. 

Нову категорію тем виокремив Й.Лось – «тему зміни парадигми розвитку в бік 
ідеалу гармонійного розвитку», матеріали з якої «щораз частіше вміщує опінієтвор-
ча преса світу, доречно допасовуючи у систему аргументації думки, ідеали, випра-
цювані століттями й тисячоліттями речниками усіх народів»10. 

Класик львівської школи журналістикознавства В. Здоровега дефініціював 
тему як «певне коло життєвих явищ і пов’язаних з ними проблем»11. За аналогією 
з буттєвою полігранністю напрошується висновок щодо відповідної властивості й 
елементів структури цього кола. Його широчінь й деталізованість інтегрує класи-
фікація тем, яку сформулював В.Халізев. Це, по-перше, онтологічні антропологічні 
універсалії, по-друге, локальні культурно-історичні явища, по-третє, феномени ін-
дивідуального життя в їх самоцінності. З онтологічних антропологічних універса-
лій випливають «вічні теми» хаосу й космосу, руху і нерухомості, життя та смерті. 
Цим началом охоплюється й антропологічний аспект художньої діяльності: відчу-
женість і причетність, гординя й смиренність, лібідо, надепохальні ситуації (праця й 
дозвілля, будні і свята, мир і війна)…12. До цього ж блоку належить й тематика зміни 
парадигми розвитку до ідеалу гармонійного розвитку, адже істинної гармонії можна 
досягти в зіставленні життєвих порухів з універсальними началами, Божественним. 

У вересневому номері журналу “Harper’s Bazaar” за 2018 рік вміщено проблем-
ну статтю із назвою «Настав час для всього», авторства сучасної американської 
письменниці Наомі Кляйн. Наріжна тема публікації – необхідність «фундаменталь-
ної перебудови цінностей», яка «поверне напрям історії» та «створить суспільство, 
в якому кожну особу цінують однаково». Не вглиблюючись у механізм цієї перебу-
дови, письменниця побіжно окреслює дві тенденцій, які можна розглядати як його 
конструктивні рудименти. Перша: інфоприводи на кшталт загибелі афро-амери-

6 Лесин, В.М., Пулинець, О.С. (1971), Словник літературознавчих термінів, Радянська школа, 
Київ, 485 с., с. 418.

7 Лесин, В.М., Пулинець, О.С. (1971), зазначена праця, с. 418.
8 Ruiz, M. (2020), “Don’t Let Coronavirus Dominate Your Life? Amanda Kloots Didn’t Have a Choice”, 

Vogue, available at: https://www.vogue.com/article/amanda-kloots-trump-coronavirus-tweet-response 
(accessed 10 October 2020).

9 Taylor, E. (2020), “How Do You Date Amid the Coronavirus?”, Vogue, available at: https://www.vogue.
com/article/coronavirus-dating-social-scene (accessed 10 October 2020).

10 Лось, Й.Д. (2014), Перспективи світоглядної публіцистики: Навчальний посібник, Львівський 
національний університет імені Івана Франка, Львів, 294 с., с. 177.

11 Здоровега, В.Й. (2008), Теорія і методика журналістської творчості: Підручник, ПАІС, Львів, 
276 с., с. 71.

12 Хализев, В.Е., зазначена праця, с. 50-51.

https://www.vogue.com/article/amanda-kloots-trump-coronavirus-tweet-response
https://www.vogue.com/article/coronavirus-dating-social-scene
https://www.vogue.com/article/coronavirus-dating-social-scene
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канців від зброї в руках полісменів чи вбивство 17-річного Трейвона Мартіна через 
відсутність контролю за зброєю «не просто раптово ввійшли в моду» і є не тільки 
«скороминущими захопленнями, які просувають у центр уваги», відтак «нам по-
трібно бути уважними». В такий спосіб авторка відзначає людську здатність і навіть 
схильність до відокремлення реальної дисгармонії від роздмуханої з метою заповне-
ння інформаційного поля. Модель просування інфоприводів «програшна», вважає 
мислителька, «і добрими новинами є те, що багато людей зараз це розуміє». Друга: 
«замість змагатися – за висвітлення в медіа, ротацію в соціальних медіях й фінансу-
вання – сьогоднішні організатори-початківці наполягають на поглибленні зв’язків 
між рухами»13. Поверненню напряму історії має передувати фундаментальна зміна 
парадигми ЗМК. Передумови цієї зміни вбачаємо, по-перше, в беззаперечній власти-
вості людини до виділу сенсів. По-друге, в потугах соціальних інститутів – громад-
ських організацій та ЗМІ, які пробуджують відчуття дисгармонії і напрацьовують 
шляхи до гармонійного життя. Своєю чергою, перебудову цінностей письменниця 
розглядає як крок, інструмент майбутніх глобальних трансформацій, цілком під-
владних сучасній людині. 

Тема зміни парадигми розвитку в бік ідеалу гармонійного розвитку має близьку 
перспективу стати вічною темою. Перегляд нинішньої масової концепції соціально-
го буття здатен вберегти світ від гуманітарних та політичних конфліктів – злиднів, 
війн, дискримінацій, та екокатастроф. 

Відмінним від тематики хаосу і космосу є тематичне начало, що закарбовує 
культурно-історичну реальність в її багатоплановості: риси народів, націй, геогра-
фічних регіонів, специфіки менталітетів, традицій14. «Водночас , – зазначає В. Ха-
лізев, – у творах мистецтва відчутне повітря світової культури, дає про себе зна-
ти інтерес письменників до буття різних народів, країн, регіонів. Так, в літературі 
вкорінений жанр подорожей до чужих земель, рисами котрого в якійсь мірі володіє 
вже гомерівська «Одісея»15. У “Vogue” привертає увагу стаття, автори якої – сімейна 
пара зі США, впродовж трьох місяців мандрували довкола своєї країни. Подружжя 
успішних бізнесменів з двома дітьми оселилося у житловому причепі, відмовившись 
від «безпечного затишного дому в час, коли він був і нашим притулком…». Мандрів-
ний досвід пари також складають «кемпінгування в Синайській пустелі, у Галілеї 
чи поруч з нашими улюбленими ваді (сухі долини з крутими схилами в пустелях 
Північної Африки та Аравії – прим. Н.М.) на Мертвому морі»16. Останніми роками 
тематика подорожей набуває нових звучань: нівелювання усталеності, прагнення до 
відчуження, свідомого переміщення себе до зони некомфорту з метою духовного і 
ментального оновлення. Причина криється у прагненні людини «уникнути тоталь-
ної форми організації життєвого простору, яка репресивно впливає на самобутність 
особи...”17.

13 Klein, N. (2018), “Timesup for everything”, Harper’s Bazaar, issue 3666, p. 346.
14 Хализев, В.Е., зазначена праця, с. 52.
15 Хализев, В.Е., зазначена праця, с. 53-54.
16 Haim, D., Gilinsky, J. (2020), “Why We Moved into an Airstream to Drive Across America in 2020”, 

Vogue, available at: https://www.vogue.com/slideshow/why-we-moved-into-an-airstream-to-drive-
across-america-in-2020 (accessed 10 October 2020).

17 Сафонік, Л. (2016), Буттєвість сенсу людського життя: Монографія, ЛНУ імені Івана Франка, 
Львів, 350 с., с. 274.

https://www.vogue.com/slideshow/why-we-moved-into-an-airstream-to-drive-across-america-in-2020
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У полі другого тематичного начала перебуває й політика, в яку традиційно 
заангажовані “Vogue” і “Harper’s Bazaar”. Несподівано нового звучання у “Harper’s 
Bazaar” набула тема расизму – вустами Мішель Обами шляхом звинувачення в ньо-
му Д. Трампа18. У той же час, вторинність політичної тематики щодо універсальної 
закономірна аналогічно до того, як суспільне життя базується на універсальних на-
чалах: Правді, Добрі, Справедливості, над котрими людина надбудувала політичні 
і соціальні відносини, намагаючись надати останнім універсальної форми, по суті 
ж відколюючи їх від універсального первня. У статті “Harper’s Bazaar” «Меланія 
Трамп відмовляється від негативної реакції на розлуку з дітьми в таємних плівках» 
йдеться про здійснений влітку 2018 року запис негласної розмови першої леді США 
з її подругою і «старшою радницею» Стефані Вінстон Волкофф, в якій дружина Пре-
зидента США начебто вимушено, через необхідність стояти на боці чоловіка, «не 
каже достатньо і не робить достатньо там, де вона є» у справі тисяч дітей-мігрантів, 
яких розлучили з їх сім’ями на південному кордоні США внаслідок політики роз’єд-
нання мігрантів19. Універсальний, Священний тандем «мати-дитина», який покли-
кана плекати кожна людська спільнота у всі часи, за будь-яких обставин, а ЗМК, у 
свою чергу, надавати резонансу в контексті універсальної цінності – Любові, яка 
переростає у іншу універсальну цінність – Красу, в статті штучно витісняють до 
політичного контексту.

В тематиці карбування історичної реальності перебуває й сучасність авто-
ра – «свого роду художня зверхтема» з тенденцією «створювати широкі художні 
панорами і при цьому звертатися до найбільш нагальних питань свого часу»20. В 
досліджуваних виданнях це права жінок, меншин, тоталізація життєвого простору, 
екологічні проблеми Землі. Осягнена людиною згубність споживацького підходу до 
світу зумовлює пошук шляхів зупинитись, устами мислителів, письменників і пу-
бліцистів вона декларує прагнення зробити себе нешкідливою для природи та інших 
людей.

Третім тематичним началом в концепції В. Халізева постає авторська індиві-
дуальність21. Сягаючи корінням в листи головних редакторів перших опінієтвор-
чих видань США, персональний журналізм продовжує розкриватися й на сторін-
ках “Vogue” і “Harper’s Bazaar”. Нерідко саме в його рамках дістає означення тема 
видання: «Надання жінкам прав» – «від нашої статті про безпрецедентну хвилю 
жінок-кандидаток, які балотуються на посади у листопаді до історії, яка деталізує 
боротьбу за те, аби вшанувати пам’ять про визначних жінок в історії у формі стату-
еток...»22. На прикладі зазначеного примірника cпостерігаємо конденсацію його ста-
тей довкола єдиної теми. В наступному номері головна редакторка “Harper’s Bazaar” 
Г. Бейлі констатує, що «немає нічого моднішого за відважну жінку», означуючи но-

18 Betancourt, B. (2020), “Michelle Obama Calls Out Trump for Being “Morally Wrong” and Racist 
in a New Address”, Harper’s Bazaar, available at: https://www.harpersbazaar.com/culture/politics/
a34287190/michelle-obama-delivers-closing-remarks-biden-campaign/ (accessed 10 October 2020).

19 Sanches, Ch. (2020), “Melania Trump Brushes Off Child Separation Backlash in Secret Tapes”, 
Harper’s Bazaar, available at: https://www.harpersbazaar.com/culture/politics/a34251736/melania-
trump-tapes-child-separation-policy/ (accessed 10 October 2020).

20 Хализев, В.Е., зазначена праця, с. 54.
21 Хализев, В.Е., зазначена праця, с. 56.
22 Bailey, G. (2018), Editor’s Letter, Harper’s Bazaar, issue 3667, p. 45.

https://www.harpersbazaar.com/culture/politics/a34287190/michelle-obama-delivers-closing-remarks-biden-campaign/
https://www.harpersbazaar.com/culture/politics/a34287190/michelle-obama-delivers-closing-remarks-biden-campaign/
https://www.harpersbazaar.com/culture/politics/a34251736/melania-trump-tapes-child-separation-policy/
https://www.harpersbazaar.com/culture/politics/a34251736/melania-trump-tapes-child-separation-policy/
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мер «відважним»23. Застосувавши метод узагальнення приходимо до висновку про 
притаманність виданню когерентності, де теми («відваги», «надання прав» тощо) 
постають «стовбурами», а розкриті в статтях окремого номеру видання проблеми – 
«гілочками єдиного дерева – теми».

Темі відваги притаманний надчасовий, надпросторовий і надсуспільний харак-
тер («Відвага п’є мед, а страх отруту» – українська приказка); з одного боку, вона 
пролягає «над» текстом (надтекстовий характер теми) й статтями номеру. Якість-ви-
няток, відвага постає на межі людської екзистенції, випливає з духовної міці й осна-
щує нею водночас. З іншого боку, глянець розкриває одвічну тему під небом су-
часності, де на неї падає світло проблеми боротьби жінок, меншин, темношкірих 
громадян за свої права (внутрішньотекстовий характер теми), поповнюючи «стов-
бур» одвічної теми. 

Про «тематичну зосередженість журналів» згадує В. Шкодін. Вона грунтується 
на специфічних соціально-психологічних ознаках жіночої аудиторії: «Жінки наді-
лені інтуїцією, «швидким ритмом душевного життя». В їх розпорядженні завжди є 
запас «готових суджень», аналогій, який полегшує розуміння та оцінку будь-якого 
нового факту... Жінка в порівнянні з чоловіком менш схильна в будь-чому виявляти 
ініціативу, їй не під силу «натиск на світ», але зате вона володіє більшою стійкістю 
за натиску світу на неї»24. 

Надтекстовий характер темі забезпечує її універсальність – актуальність, кон-
структивність, дієвість у будь-яку епоху, у будь-якому місці, за будь-яких обставин. 
У рамках “Vogue” і “Harper’s Bazaar”, окрім означеної теми відваги, вічноживої те-
матики Краси, такими темами є: захист прав людини, плекання власної особисто-
сті, відновлення внутрішньої рівноваги. Нарешті, «і в мережевій, і в офф-лайновій 
журналістиці присутні практично усі теми, що мають прийнаймні якийсь стосунок 
до моди: це і історії Домів, і творчі біографії кутюр’є, і новинки моди, і конкурси мо-
лодих модельєрів, і багаточисельні покази (особливо детально висвітлюються тижні 
Високої моди і прет-а-порте), модельний бізнес тощо» , – пише К. Маркелов у праці 
«Журналістика моди»25. Тематика моди, на наше переконання, пролягає на стику тем 
Краси, мистецтва та прогресу, імплікуючи ознаки трьох. У полі тем жіночих часопи-
сів тема моди є вічною. 

Щодо природи тематик, то в той час коли тема, як зазначав В. Здоровега, фор-
мується з задуму, який є першою стадією її народження26, то проблема формування 
тематики як сукупності тем наділена значно глибшим змістом. Визнаючи, що те-
матика утворюється шляхом розгортання однієї й тієї ж теми у текстах впродовж 
тривалого часу, спробуємо відшукати генезу цього процесу. «Текст існує довкола і 
надтекстового екстралінгвістичного фону, відтак, не може розглядатися як незалеж-
на вища комунікативна одиниця», – зазначає В. Чернявська27. В такому разі лише су-

23 Bailey, G. (2018), Editor’s Letter, Harper’s Bazaar, issue 3668, p. 49.
24 Шкондин, М.В. (Ред.) (2009), Типология периодической печати, Учеб. пособие, Аспект Пресс, 

Москва, 236 с., с. 158-159.
25 Маркелов, К.В. (2002), Журналистика моды: программа, учебное пособие, Институт 

международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, Москва, 38 с.
26 Здоровега, В.Й. (2008), зазначена, праця, с. 76.
27 Чернявская, В.Е. (2009), Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердис-

курсивность: Учебное пособие, Книжный дом «Либроком», Москва, 248 с., с. 12.
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купності текстів, які утворюють певну тематику, недостатньо для того, аби прослід-
кувати генезу її формування і перспективи трансформації. Аналогічне засвідчується 
континуальністю, надчасовим і надпросторовим характером тем, їх заснованістю на 
вічних потребах в гармонії й зростанні. Відвага, Краса, Добро, саморозвиток, гар-
монія – теми формуються немовби «зверху вниз», як задані a priori задля подальшої 
експлікації ЗМК.

Іншу групу тем видання, навпаки – конституюють відповідно до згаданої вище 
надбудови над універсальною тематикою і відповідно до суспільного запиту. Ці теми 
синтетичні, часто дискретні, виникають із соціально-політичного ладу та його про-
блем. У «Vogue» і «Harper’s Bazaar» це фемінізм, вибори, носіння зброї, захист прав 
темношкірих громадян. Окремі з них стали темами-феноменами, перманентно про-
рісши з історії і кількісного параметру, набули континуальності і майже універсалі-
зувалися, до прикладу, тема фемінізму. Схематично формування обох категорій тем 
можна зобразити у вигляді двох ліній: висхідного і низхідного напрямів (схема 1).

Як і текст, універсальна тематика існує насамперед в надтекстовому комуніка-
ційному полі. Це можна пояснити тим, що, «комунікативна діяльність і продукти цієї 
діяльності – тексти співвідносяться з певною ментальною сферою, яка зосереджує 
у собі всі відповідні знання»28. З цієї точки зору тематика є мовно оформленим уза-
гальненим позначенням сукупності знань: про Красу, Відвагу, Добро, права людини, 
Правду... В питанні формування нових тематик виходимо з того, що аналогічно до 
уверсалізації теми самоутвердження жінки (фемінізму) та кристалізації в наш час 
нової універсальної тематики – зміни парадигми розвитку до ідеалу гармонійного 
розвитку, існує перспектива появи й інших вічних тематик.

Схема 1
Тематики і теми журналів “Vogue” і “Harper’s Bazaar” (США)  

за генезою формування

                Синтетичні     Універсальні

Ключ до розуміння механізму з’явлення останніх вбачаємо в наукових мірку-
ваннях В. Здоровеги: «Зародження задуму, визрівання теми, формулювання пробле-

28 Чернявская, В.Е., зазначена праця, с. 143.

Узагальнення

фемінізм, вибори, носіння зброї, захист 
прав темношкірих громадян

журнал
конституює 

тему

журнал
виражає
тематику

Краса, Добро, гуманізм, гармонія, 
саморозвиток                

Деталізація
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ми та ідеї журналістського твору нелегко формалізувати, логічно проаналізувати. 
Навіть найпростіший акт творення – процес досить складний. Самому авторові жур-
налістського твору часто важко розкласти його по окремих поличках. Тут неминучий 
елемент інтуїтивного, підсвідомого»29. Безспірним суб’єктом генерування цього еле-
менту, відтак і створення нових тем, найактуальніші з яких в майбутньому можуть 
стати тематиками, є творча людська одиниця – через максимальну сенсабільність до 
дисгармонії. Н. Сапригіна дійшла висновку щодо принципової значущості позасвідо-
мих сигналів про проблеми суспільства, які надходять власне креативникам, які пра-
цюють зі словом: «Вирішальними у прагненні письменника до прогресу є емоційні 
сигнали про соціальне неблагополуччя, котрі письменники отримують як сензитивні 
особистості на підсвідомому рівні, і реакція на них як прагнення змінити ситуацію 
на краще»30. Відтак, статус людської сили, здатної бути рушієм світового політично-
го, соціального, економічного, культурного та іншого прогресу в теорії традиційно 
відведено журналістам-публіцистам. Ведучи мову про системний аналіз у журналіс-
тиці, існування «особливої сфери системної проблеми, доступної лише інтуїтивному 
сприйняттю» відзначає і Г. Чевозерова. Однак це не прирікає теми лише на раптову 
й непередбачувану появу, а журналіста на самі осяяння, адже «інтуїція, підкріпле-
на знаннями, і наукова творчість відіграють в системному аналізі суттєву, а часом 
вирішальну роль, постаючи джерелом зародження нових ідей і способів розкриття 
системних протиріч»31. Рецепт ефективної креації сформулював ще український 
мислитель, речник універсальних цінностей Добра, Правди й Краси М. Шлемкевич: 
«Справжня творчість поєднує живий, ірраціональний зміст почувань і раціональну 
форму, життя і закон, свободу і порядок»32. Деонтологічну природу генерування тем 
Т. Хоменко змальовує так: «Кожний проповідник торкається тих «гілочок», які най-
більше близькі йому як особистості. Набір гілочок, як набір хромосом, визначає мане-
ру церковного пастора»33. Суттєву роль відіграє тяжіння, любов журналіста до теми, 
світу, людей, здатність прогледіти проблему й плекати авангард духу, внутрішню 
свободу (у протилежному випадку він буде не в змозі згенерувати її у тексті). 

5.Результати і перспективи подальших досліджень і публікацій. Основними 
результатами дослідження є: 1) проведення класифікації тематик журналів “Vogue” 
і “Harper’s Bazaar”; 2) виявлення значного прояву універсальної тематики на сто-
рінках видань, зокрема, перспективно нової вічної тематики – зміни парадигми роз-
витку у бік гармонійного розвитку; 3) встановлення основних суб’єктивних засад 
формування нових тематик. В надтекстовому комунікаційному полі існує багато не-
вирішених і неозвучених проблем. Теоретичний рівень їх пізнання збагатить науку, 
оснастить практику, сприятиме індивідуальній і світовій гармонії.

6. Висновки. Особливою категорією тематик є універсальна, осередком для 
розкриття якої постають журнали “Vogue” і “Harper’s Bazaar”, заглиблюючись у 
теми Відваги, Добра, турботи про світ і Краси. На відміну від синтетичних, універ-

29 Здоровега, В.Й., зазначена праця, с. 76.
30 Сапрыгина, Н.В.(2012), Психолингвистика художественного текста: коммуникация автора и 

читателя: Монография, Астропринт, Одесса, 336 с., с. 224.
31 Чевозерова, Г.В. (2013), Основы теории журналистики.Часть 2. Онтологические принципы и 

гносеологические основы журналистики: Учебное пособие, изд-во ТГУ, Тольятти, 267 с., с. 102.
32 Шлемкевич, М. (1957), «Знати і любити», Листи до приятелів, вересень, ч. 9 (55 – Р.V), с. 2.
33 Хоменко, Т.М., зазначена праця, с. 30.
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сальні теми не можна вигадати заново, однак можливо та доцільно їх розкривати, 
деталізувати, оновлювати звучання у ритмі сучасності. Паралельно видання експлі-
кують синтентичні тематики і теми (політика, носіння зброї), які є надбудовами над 
універсальними, поява яких зумовлена суспільним розвитком і окремі з яких мають 
тенденцію універсалізуватися. Посилення тенденції до ентропії й зростання про-
блем людства створюють плацдарм для поповнення ряду універсальних тематик, 
і однією з майбутніх може стати тематика гармонізації відносин людини зі світом. 
Тематика (універсальна у більшій мірі) зосереджується й формалізується словесно, 
однак існує здебільшого в надтекстовому комунікаційному полі. Головне завдання 
журналіста, який прагне сформувати нову тему, яка «працює» – виявити власну 
схильність до роботи над певною проблемою, працювати над власним духом, залу-
чити позасвідомі сигнали про соціальні неблагополуччя і послуговуватись раціо-
нальним інструментарієм розкриття винайдених тем.
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In the article according to the theory of the subject, patterns of the existence and genesis 
of the subject of “Vogue” and “Harper’s Bazaar” (USA) magazines was analysed, perspective 
of the emergence of new subjects was established, classification of the current subjects into 
universal and synthetic was suggested and some regularities of authorial creation of new subjects 
was examined. The main objective of the study is to identify patterns of existence of actual and 
formation of new topics in the Means of Mass Communication on the example of “Vogue” and 
“Harper’s Bazaar” magazines. In studying of the empiric basis of the research the method of 
observation is applied; in finding common themes for both publications – a comparative method 
was used. The method of analysis was used in the decomposition of topics into separate topics; 
in isolation from the features of the topic, uncharacteristic of a journalistic work – abstraction 
was applied. The elucidation that the subject appears as a formal verbal expression of a set of 
homogeneous topics was done by applying the method of formalization. The main results of 
the research are: obtaining the new classification of topics of “Vogue” and “Harper’s Bazaar” 
magazines; identification of a significant manifestation of universal themes on the pages of 
publications; establishment of the basic subjective (deontological) bases of formation of new 
subjects. A theoretical level of their knowledge will enrich science, equip practice, promote 
individual and world harmony.

Key words: theme, subject, problematic, magazine.
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У статті досліджено світову та українську історію становлення корпоративної 
періодики. Проаналізовано хронологію і особливості розвитку цього виду видань у 
різних країнах. З’ясовано, що корпоративні медіа виникли у середині ХІХ ст. стихій-
но, на хвилі практичних потреб бізнесу, як відповідь на індустріалізацію, зростання 
компаній, збільшення кількості персоналу та розвиток споживчих ринків. Поява та-
ких видань випередила формування галузі паблік рилейшенз та змінила структуру 
інформаційного простору. 

Ключові слова: історія, корпоративна періодика, корпоративні видання, корпо-
ративні комунікації, корпоративні медіа, паблік рилейшенз.

1. Постановка проблеми. Корпоративні видання можна порівняти із Попе-
люшкою, яка виконала багато «чорної» роботи, але досі не здобула за це належного 
визнання. З одного боку, вони є помітним складником історії світової преси та від-
дзеркаленням загального розвитку комунікаційної галузі. З іншого боку, на думку 
дослідників, корпоративні видання мають бути розглянуті як визначна частина іс-
торії паблік рилейшенз1. Та найважливіше – вивчення історичного досвіду є ключем 
для усвідомленого й ефективного керування сучасними корпоративними медіа, пра-
вильного сприйняття їхньої комунікаційної ролі в епоху цифрових технологій, що 
неухильно зростає. 

Свої витоки корпоративна періодика бере в середині ХІХ ст., тобто вона з’я-
вилася раніше, ніж паблік рилейшенз викристалізувалися як самостійний напрям 
теоретичної та практичної комунікаційної діяльності. Спочатку це була хаотична 
самокерована сукупність газет і журналів, які компанії видавали ситуативно для 
розв’язання нагальних комунікаційних завдань (наприклад, взаємодія з персоналом, 
заохочення та стимулювання лояльності споживачів). Згодом вона трансформувала-
ся в окрему галузь, що налічувала сотні тисяч найменувань видань в усьому світі за-

1 Riley, S.G. (1992), Corporate magazines of the United States, Greenwood Publishing Group, New 
York, ix.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2021. Випуск 49. С. 128–141
Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2021. Issue 49. P. 128–141

© Олтаржевський Д., 2021

http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2021.49.11067
mailto:oltarzhevskyi%40univ.net.ua?subject=
https://orcid.org/0000-0002-9816-303X
https://orcid.org/0000-0002-7011-3022


129
Олтаржевський Д.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2021. Випуск 49

гальним накладом мільйони примірників. Проте ми й досі не маємо цілісної та прав-
дивої історичної картини становлення цього специфічного типу медіа. Поки що не 
усталено їхній поняттєвий апарат, типологічний розподіл, недостатньо досліджено 
якісний та кількісний склад, а також особливості функціонування. Так само бракує 
структурованих і концентрованих знань з історії розвитку корпоративної періодики 
в різних країнах світу та особливо в Україні. 

Тож головною метою цього дослідження є відтворення об’єктивної міжнарод-
ної картини появи та становлення корпоративної періодики з урахуванням бізнесо-
вого та соціально-економічного контексту. Відповідно, його завданнями є порівнян-
ня умов та особливостей генези корпоративних медіа в різних країнах, визначення 
основних чинників їхнього розвитку, а також уточнення трансформацій терміноло-
гічного апарату для подальших системних досліджень цього комунікаційного фено-
мену.

Важливість цього дослідження полягає в тому, що вперше в Україні хронологію 
розвитку корпоративних медіа розглянуто на основі американських джерел, багато з 
яких досі були недоступні для вивчення. 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Попри значну кількість науко-
вих праць, присвячених корпоративній періодиці, дослідження її історії досі мають 
фрагментарний характер. У 2012 р. Ребекка Свенсон проаналізувала генезу класич-
ного корпоративного часопису Ford Times2. У 2008 р. Майкл Хеллер створив історіо-
графію корпоративних журналів Великобританії та США, коротко описавши їхню 
історію та функції3. В іншій своїй статті він розглянув хронологію розвитку, зміст 
і аудиторію британської корпоративної періодики 1945–2015-х рр.4. У 2010 р. було 
опубліковано дослідження журналів фінських підприємств металургійної та лісової 
промисловості з 1930-х донині5. В Україні історії корпоративних медіа присвячено 
дві статті6, 7 та розділ у монографії8.

3. Методологічна основа дослідження. Дослідження ґрунтується на аналізі 
переважно вторинних зарубіжних наукових джерел, опублікованих із 1915 р. донині. 
Ми припускаємо, що цей список не є вичерпним, оскільки наявна література розсе-
реджена у різних архівах і доступ до неї досі обмежений. Пошук відповідних джерел 
був також ускладнений через неусталений термінологічний апарат корпоративних 
медіа, внаслідок чого довелося використати 24 варіанти ключових слів. 

2 Swenson, R. (2012), Brand journalism: A Cultural History of Consumers, Citizens, and Community in 
Ford Times: a dissertation, The University of Minnesota, Minneapolis.

3 Heller, M. (2008), «Company magazines 1880-1940: An overview», Management & Organizational 
History, vol. 3 (3-4), pp. 179-196.

4 Heller, M. & Rowlinson, M. (2018), «The British house magazine 1945 to 2015: The creation of family, 
organisation and markets», Business History, available at: DOI: 10.1080/00076791.2018.1508455 (ac-
cessed 15 April 2020).

5 Kuokkanen, A., Laakso, A. & Seeck, H. (2010), «Management paradigms in personnel magazines of 
the Finnish metal and forest industries», Journal of Management History, vol. 16, no. 2, рр. 195-215. 

6 Олтаржевський, Д. (2010), «Історична ґенеза та соціально-інформаційне функціонування корпо-
ративної преси», Вісник Книжкової палати, № 6 (167), c. 6-9.

7 Олтаржевський, Д. (2010), «Історичні аспекти розвитку корпоративних медіа», Держава та ре
гіони. Серія: Соціальні комунікації, № 3, c. 87-92.

8 Олтаржевський, Д. (2013), Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа: моно
граф., Центр вільної преси, Київ.
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Джерельна база була досліджена за допомогою таких методів, як загальний 
огляд, історичний і функціонально-тематичний аналіз, опис та узагальнення. Аби 
визначити роль і місце кожного елемента у системі, а також всебічно розглянути 
об’єкт в загальному історичному контексті та в рамках актуального наукового дис-
курсу, був використаний системний підхід. Метод систематизації дав змогу встано-
вити внутрішні та зовнішні зв’язки, закономірності та суперечності розвитку об’єкта 
дослідження. Для більш структурованого та логічного уявлення історія становлення 
корпоративних медіа подана у хронологічному порядку та поділена на два блоки: 
Україна та світ. 

4. Виклад основного матеріалу дослідження.
Корпоративні медіа у світі
Нині корпоративні медіа розглядаються як особливий різновид медіа, заснова-

ний компаніями, підприємствами, установами для комунікаційної підтримки влас-
ного основного виду діяльності9. Їхньою метою є формування позитивного іміджу, 
сприятливого інформаційного середовища всередині організації (для працівників) 
та зовні (для споживачів, клієнтів, партнерів, дистрибуторів, інвесторів). 

Від початку такі видання називалися house organ, а їхніми засновниками були 
не лише комерційні, а й неприбуткові організації. У 1930–50-ті рр. з’явився новий 
термін із ключовим словом сompany (сompany publication, сompany magazine), який 
почав поступово витісняти поняття house organ і акцентував увагу на його бізнесово-
му призначенні такої періодики. У 1960–70-ті, коли викристалізувався напрям кор-
поративних комунікацій, практики почали використовувати визначення corporate 
publishing, а згодом corporate media, що є актуальними донині. 

США
Колискою корпоративних видань можна вважати Сполучені Штати. У 1732 р. 

Бенджамін Франклін започаткував Poor Richard’s Almanac, який поширювався на 
території перших поселень «нового світу»10. Хоча цей журнал важко назвати корпо-
ративним у сучасному розумінні, але він став точкою відліку в становленні корпо-
ративної періодики, що виокремилася як самостійний канал комунікацій компаній 
у середині ХІХ ст.

Відвідавши у 1842 р. Америку, англійський письменник Чарльз Діккенс опи-
сав життя та умови роботи працівниць текстильного підприємства у штаті Масса-
чусеттс11. Він зокрема розповів про The Lowell Offering – спеціальний журнал для 
персоналу, який вперше був опублікований у жовтні 1840 р. Видання містило опові-
дання, вірші, скетчі, а також статті, написані працівницями фабрики. 

Роберт Ремзі вважав найстарішим корпоративним виданням The Mechanic, яке 
належало компанії H.B. Smith Machine Co., що спеціалізувалася на деревообробному 
обладнанні12. Цей часопис з’явився у 1847 р., однак виходив нерегулярно. У 1855 р. 
побачила світ I.M. Singer & Co.’s Gazette, одне з перших корпоративних видань для 
споживачів. За його допомогою компанія інженера-механіка Зінгера просувала на 

9 Там само, c. 18.
10 Wilson, G.F. (1915), The house organ: How to make it produce results, Washington Park Publishing, 

Milwaukee, Wis., p. 11.
11 Dickens, C. (1850), American Notes, Chapman and Hall, London, pp. 40-50. 
12 Ramsay, R.E. (1920), Effective house organs: the principles and practice of editing and publishing 

successful house organs. D. Appleton and company, New York, London, p. 5.



131
Олтаржевський Д.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2021. Випуск 49

американському ринку швейні машини, публікуючи поради щодо правильного ви-
користання побутової техніки. У 1865 р. було засновано видання страхової компанії 
The Travelers Insurance Companies’ Protector.

Визначний вплив на становлення корпоративної преси справив розвиток заліз-
ниць. У 1870–80-ті рр. майже всі американські залізничні компанії мали власні ви-
дання для взаємодії з персоналом і широкою громадськістю. Приміром, Denver and 
Rio Grande Railroad успішно використовувала одночасно два часописи. Один із них 
називався Rio Grande Service Gazette Pennsylvania Railroad Information і видавався 
щомісяця для працівників компанії. Другий – Railroad Red Book – описував красоти, 
сільськогосподарські та індустріальні можливості регіону, заохочуючи в такий спо-
сіб пересічних громадян до поїздок залізницею в ці місцини13.

Витоки корпоративних видань пов’язані з ім’ям «короля серед прес-агентів» 
Фінеаса Тейлора Барнума, який зробив кар’єру в шоу-бізнесі завдяки містифікації, 
псевдоподіям і, як би зараз сказали, мистецтву хайпу. У 1870-ті рр. він створив «Най-
величніше шоу на Землі», яке подорожувало містами. Барнум демонстрував публіці 
то фейкову русалку, то темношкіру жінку, якій буцімто виповнився 161 рік. Аби під-
тримувати ажіотаж, шоумен започаткував власну таблоїдну газету, що містила про-
граму вистав, яскраві ілюстрації та відгуки відомих персон. Видання доставлялося в 
усі домогосподарства міст, куди невдовзі мало прибути мандрівне шоу14.

У 1895 р. компанія John Deere (нині один із найвідоміших виробників сільсько-
господарської техніки) запустила власний журнал дле фермерів The Furrow (з англ. – 
«Борозна»). Видання розповідало про нові аграрні технології, надавало корисні по-
ради, а спеціальні рекламні модулі описували переваги обладнання John Deere. Ось 
уже понад століття часопис вважається культовим серед кількох поколінь американ-
ських фермерів і поширюється мільйонними накладами по всьому світу. 

Корпоративна періодика активно використовувалася у популяризації техноло-
гічних інновацій. У 1903 р. компанія Chicago Edison заснувала безкоштовне щомісяч-
не видання The Electric City, яке описувало переваги використання електроенергії в 
побуті. Часопис розповсюджувався по всьому Чикаго і мав наклад десятки тисяч 
примірників. Щоб зацікавити власників магазинів у його поширенні Chicago Edison 
орендувала місця і встановила спеціальні стелажі, що освітлювалися безоплатно за 
допомогою електроенергії, а не газу, як це тоді було прийнято15.

Автомобільна індустрія також виявилася потужним каталізатором прогресу 
корпоративних медіа. 15 квітня 1908 р. вийшло друком перше число журналу Ford 
Times. Часопис поєднував типові публікації для працівників з рекламними кампа-
ніями того часу – надихаючими меседжами, корисними порадами та іншими ма-
теріалами, що презентували «родину Ford»16. Свою місію журнал бачив не просто 
у сприянні продажам автомобілів. Він запропонував нову широку концепцію «по-
гляд на Америку крізь лобове скло». Ідея полягала в тому, щоб завдяки розповідям 

13 Ramsay, R.E. (1920), Effective house organs: the principles and practice of editing and publishing 
successful house organs. D. Appleton and company, New York, London, p. 231.

14 Saxon, A.H. (1989), P.T. Barnum: The legend and the man, Columbia University Press, New York.
15 McDonald, F. (2004), Insull: The Rise and Fall of a Billionaire Utility Tycoon, Beard Books, Washington, 

D.C., p. 114.
16 Swenson, R. (2012), Brand journalism: A Cultural History of Consumers, Citizens, and Community in 

Ford Times: a dissertation, The University of Minnesota, Minneapolis, p. 77.
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про подорожі, історію, національні пам’ятки, сформувати читацьку спільноту, яка б 
щиро поділяла цінності бренду Ford. 

У 1916 р. компанія з виробництва мотоциклів Harley-Davidson запустила власне 
корпоративне видання The Enthusiast. До 1921 р. журнал мав близько 50 тис. перед-
платників. У роздріб часопис продавався за ціною 5 центів за номер17.

Щоб осягнути масштаби та швидкість розвитку галузі корпоративної преси, 
звернімося до статистики. У 1929 р. у США налічувалося 575 house organs, за 20 ро-
ків їхня кількість зросла до майже 5000, а до кінця 1950-х рр. подвоїлась до 10 000 
найменувань18.

Великобританія
Майкл Хеллер припускає, що у Великобританії перші корпоративні видання 

з’явилися у 1880-ті рр. Одне із них, The Ibis Magazine, належало Prudential Assurance 
Company і почав свій лік у 1878 р.19 Інші дослідники зазначають, що наприкінці 
ХІХ ст. власні журнали мали компанії Lever Brothers (нині Unilever) та Manchester 
Cooperative20. Так само, як і у Сполучених Штатах, на становлення корпоративної 
періодики позитивний уплив мали залізниці та промислові підприємства. 

У 1930-ті практично кожна велика організація у Великобританії мала власний 
часопис21. Проте особливого піднесення галузь корпоративної періодики набула піс-
ля Другої світової війни внаслідок підйому виробництва та збільшення потреб ком-
паній у ефективних комунікаціях. У 1970-ті в країні налічувалося 2300 таких видань 
загальним накладом близько 23 млн примірників22.

Канада
Одним із найстаріших зразків корпоративної періодики Канади є Massey 

Pictorial. У 1881 р. його заснував виробник сільськогосподарської техніки – Massey’s 
Company. Побачивши прогрес у комунікаціях, компанія вирішила запустити ще 
кілька схожих видань для різних аудиторій. Так невдовзі з’явився внутрішній екс-
периментальний часопис TripHammer, який водночас продавався за межами органі-
зації, а також літературний журнал для широкої громадськості Massey’s Magazine, 
який, щоправда, проіснував недовго23.

Як і у США, першими, хто почав активно використовувати потенціал корпора-
тивних видань, були страхові компанії. У 1900 р. у Торонто розпочав свій лік журнал 
The Imperial Life Agent News. Передмова до першого номеру містила роз’яснення, що 
страхові агенти мають допомагати один одному, і що обмін ідеями сприяє розширен-

17 Petersen, D. (2012), Donny’s Unauthorized Technical Guide to Harley-Davidson, 1936 to Present, 
iUniverse, Bloomington, p. 16.

18 Halley, W.C. (1959), Employee Publications, Chilton Co., Philadelphia, p. 3.
19 Heller, M. (2008), «Company magazines 1880-1940: An overview», Management & Organizational 

History, vol. 3 (3-4), p. 186.
20 Baines, P., Egan, J. & Jefkins, F. (2004), Public Relations, Routledge, London.
21 Heller, M. (2008), «Company magazines 1880-1940: An overview», Management & Organizational 

History, vol. 3 (3-4), p. 186.
22 Henderson, M. (1975), «Cost Effectiveness and the House Journal», Management Decision, vol. 13, 

no. 1, p. 78, available at: https://doi.org/10.1108/eb001067 (accessed April 01, 2020). 
23 Johansen, P. (2001), «For Better, Higher, Nobler things», Journalism History, vol. 27, no. 3, pp. 94-104.

https://doi.org/10.1108/eb001067
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ню бізнесу. Часопис поширювався винятково серед персоналу агенції, а його обкла-
динка мала напис «конфіденційно»24. 

Німеччина
Прототипом корпоративних часописів для персоналу можна вважати спеціаль-

ний бюлетень, який у 1830-ті рр. започаткував засновник Німецького центру прода-
жів Фрідріх Ліст. Причини його створення він пояснив у приватному листі: «Сьо-
годні я був у товаристві вельми шанованих фабрикантів Саксонії… З-поміж іншого 
йшлося про створення журналу для фабричних працівників, головною метою якого 
повинно бути роз’яснення працівникам їхніх інтересів та інформування їх. Це, мож-
ливо, допоможе запобігти очікуваним виступам луддитів у Німеччині»25. 

Наприкінці ХІХ ст. корпоративна періодика з’являлась у великих промислових 
компаніях разом із першими департаментами комунікацій. Один із таких у 1870 р. 
було створено в металургійному концерні Krupp. Сповідуючи відкритість у відноси-
нах із громадськістю, його власник Альфред Крупп найняв спеціальних «літерато-
рів», які перечитували пресу, де були згадки про компанію, а також готували статті, 
внутрішні брошури для популяризації продукції та корпорації загалом26. У схожий 
спосіб розгортали комунікації й інші німецькі гіганти: Henkel, AEG, Siemens. 

Франція
У 1889 р. брати Мішлен заснували компанію з випуску шин для автівок. Мода 

на новий засіб пересування швидко поширювалася, тож підприємці вирішили вида-
вати невеличкий путівник для водіїв, аби заохочувати мандрівки і тим самим сти-
мулювати продажі своєї продукції. У 1900 р. побачив світ перший Guide Michelin. 
Протягом двох десятиліть компанія безкоштовно поширила 35 000 примірників кор-
поративного видання, а з 1920 р. почала продавати його за ціною сім франків (близь-
ко $2). Та навіть за таких умов путівник розходився накладом майже 100 000 примір-
ників на рік27. У 1926 р. Guide Michelin ввів власні стандарти оцінювання ресторанів 
за відгуками таємних покупців28. Так народилася історія так званих «мішленівських 
зірок».

Японія
У перші десятиліття ХХ ст. японські корпорації намагалися утримувати дос-

відчених працівників, пропонуючи їм вигідну систему зарплатні за вислугу років і 
довічну зайнятість. Однією з таких була текстильна компанія Kanebo. Вона наймала 
працівників ще в підлітковому віці, будувала для них школи, де навчала читанню, 
письму, математиці та шиттю. У 1903 р. тут почали видавати внутрішній корпора-

24 The Imperial Life Agent News, 1 (1900), available at: https://archive.org/details/imperiallifeagen00pick/
page/n6 (accessed April 18, 2020).

25 Вычуб, Г. (1971), «Особенности возникновения и развития многотиражной прессы», Вестник 
Московского университета, Серия ХІ. Журналистика, № 5, с. 12.

26 van Ruler, B. & Verčič, D. (2004), Public Relations and Communication Management in Europe: A 
Nation-by-nation Introduction to Public relations theory and practice, Mouton de Gruyter, Berlin, 
New York, p. 257.

27 Mayyasi, A. (2016), «Why Does a Tire Company Publish the Michelin Guide», available at: https://
priceonomics.com/why-does-a-tire-company-publish-the-michelin-guide/ (accessed 28 April 2020).

28 Isalska, A. (2018), «The ingenious story behind the Michelin stars», BBC, available at: http://www.bbc.
com/travel/story/20181024-the-ingenious-story-behind-michelin-stars (accessed 23 April 2020).

https://archive.org/details/imperiallifeagen00pick/page/n6
https://archive.org/details/imperiallifeagen00pick/page/n6
https://priceonomics.com/why-does-a-tire-company-publish-the-michelin-guide/
https://priceonomics.com/why-does-a-tire-company-publish-the-michelin-guide/
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тивний журнал Kanebo no Kiteki (з японської – «Свист Канебо»), щоб кожен – від 
фабричних працівників до президента компанії – міг обмінюватися інформацією29. 

Ще раніше, у 1897 р., своє видання заснувала промислова компанія Maruzen. А 
Mitsui Gofukuten (нині Mitsukoshi Department Store) з 1899 р. випускала на 350 сторін-
ках власний часопис, який публікував бізнес-інформацію, огляди модних трендів і 
навіть новели відомих письменників.

Корпоративні медіа в Україні 
У XIX ст. унаслідок піднесення промисловості та зародження машинної інду-

стрії виникли передумови для появи перших корпоративних видань в Україні. Зва-
жаючи на традиційну аграрну орієнтацію країни, їхньою предтечею стала так звана 
господарсько-кооперативна періодика.

На думку Аркадія Животка, першим часописом, присвяченим господарству та 
промислу, треба вважати часопис «Господар» («письмо практично-наукове по части 
господарства рільного, огородництва, садівництва, розплоду худоби і промислу»), 
який побачив світ 10 липня 1869 р. у Львові та виходив до 1872 р. двічі на місяць (від 
половини 1871 р. – латинкою)30.

Згодом, здебільшого у Західній Україні, з’явилася ціла низка професійних ча-
сописів: «Господар і Промишленик» (1879–1887 рр.), «Торговельно-промислові Ві
домості» (1908 р.), «Молочарська Часопись» (1914 р.), «Рільничі Відомості» (1906–
1914 рр.), «Земледілець» (1912 р.), «Торговельно-промисловий Вісник» (1912–1913 рр.), 
«Вісти Промислової Комісії» (1913 р.). Упродовж 1890-х рр. та на початку ХХ ст. 
багато українських кооперативних організацій заснували власні видання. 

Зазначалося, що ці видання були переважно «ділом приватної ініціативи». На-
голошувалося також на специфічних завдання цього різновиду преси: «… звертати 
увагу на новий наростаючий стан серед українського народу, а саме на стан ремісни-
чий, промисловий і торговельний»31. 

Загалом після 1905 р. на підприємствах Російської імперії сформувався цілий 
масив газет і журналів, що висвітлювали проблеми промисловості та сільського 
господарства32. Наприклад, «Вестник льняного дела» виходив з 1914 р., популяризу-
ючи здобутки та досвід виробників, розповідав про технологічні процеси та рекламу-
вав «машини для чесання, витяжки, прядіння і ткання льону та інших текстильних 
матеріалів». У цей період з’являються «Земледельческая газета», «Вестник хмеле
вого дела», «Вестник железных дорог и пароходства», «Вестник кооперативных 
союзов», «Вестник мануфактурной промышленности» і «Вестник кустарной про
мышленности». Попри те, що здебільшого ці журнали були галузевого типу, вони 
зробили свій внесок у становлення сучасної корпоративної періодики.

Після 1917 р. комунікаційні функції на підприємствах забезпечувала так звана 
багатотиражна преса, яку образно називали «газетами, що відірвалися від стін»33. 

29 Public Relations in Japan: Evolution in a Culture of Lifetime Employment (2019), Ed. Tomoki Kunieda, 
Yamamura Koichi, Junichiro Miyabe, Routledge, New York.

30 Животко, А. (1999), Історія української преси: навч. посіб., Наша культура і наука, Київ, с. 231.
31 Там само, с. 304.
32 Горчева, А. (2008), «Корпоративные издания», Вестник Московского университета, Серия 10. 

Журналистика, № 1, с. 130-136.
33 Максимов, П. (1926), «О газетах, оторвавшихся от стен», Рабоче-крестьянский корреспондент, 
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Перші такі видання створювали, копіюючи рукописні газети на гектографах. Інши-
ми словами, «багатотиражка» – це та сама стінна газета, видана великим накладом, 
що і пояснює походження цього визначення.

Засновниками багатотиражної періодики стали не представники приватного 
капіталу, а підприємства державної власності. Саме тому ці медіа були спрямовані 
не стільки на розв’язання нагальних бізнес-завдань, скільки на ретрансляцію панів-
ної комуністичної ідеології на рівні працівників фабрик, заводів. Проте, як і у США 
та інших країнах, такі газети виконували і важливі прикладні функції, що впливали 
на ефективність підприємств. Вони допомагали стимулювати активність працівни-
ків, виховували почуття особистої відповідальності за роботу підприємства, моти-
вували персонал на досягнення кращих результатів тощо. 

За часів Радянського Союзу чи не кожна велика фабрика чи завод видавали 
власну газету. Якщо на початок 1928 р. їх налічувалося близько 200, то в 1933 р. – 
майже 2000 найменувань34. 

У 1920–30-ті рр. такі видання активно розвивалися у промислових Східних ре-
гіонах України. Серед найвідоміших на той час були «Голос рабочего» (Харківський 
підшипниковий завод), «Голос металурга» (Дніпропетровський завод Комінтерну), 
«Горняцкая слава» (Шахта 17–17–біс Тресту «Рутченковвугілля», Донецьк), «Шах
тер» (Шахта ім. Абакумова Тресту «Рутченковвугілля», Донецьк), «Дніпровський 
металург» (Металургійний завод «Запоріжсталь» ім. С. Орджонікідзе), «За металл» 
(Азовсталь, Жданов), «Знамя Дзержинки» (Дніпродзержинський металургійний за-
вод)35.

Деякі з цих видань виходять і нині, як, приміром, газети металургійних комбі-
натів «Азовсталь» і «Дніпроспецсталь», котрі з’явилися ще в 1930-ті рр., або «Ком
байнобудівник» (Кременчуцький комбайнобудівний завод), який уперше вийшов 
друком у жовтні 1956 р. і дійшов до наших днів під назвою «АвтоКрАЗ». 

Історичний розвиток виробничої періодики можна проілюструвати на прикладі 
газети «Іллічівець» – одного з найстаріших і найбільших українських корпоратив-
них видань. Цей друкований орган Маріупольського металургійного комбінату був 
заснований ще 1929 р. У довоєнні роки газета висвітлювала виробничі новини, пору-
шувала проблеми працівників підприємства. У першій половині 1930-х рр. «Іллічі
вець» виходив українською мовою36. 

Випуск багатотиражної преси було швидко відновлено після Другої світової 
війни, бо радянська влада бачила в ній додатковий важіль впливу на розвиток еконо-
міки. Відповідна постанова від 18 червня 1956 р. зобов’язувала створювати багатоти-
ражні газети на підприємствах з кількістю не менше як 2000 працівників, обсягом 
дві шпальти, з періодичністю один номер на тиждень, накладом із розрахунку один 
примірник на три – чотири особи. З огляду на те, що багатотиражні газети мали 
створюватися силами громадського активу, дозволялося вводити в штат редакції не 
більше однієї оплачуваної посади (відповідального секретаря).

34 Вычуб, Г. (1974), «Многотиражная печать», Большая Советская энциклопедия, т. 16, Советская 
энциклопедия, Москва, с. 376.

35 Юров, Ю. (1960), Твоя заводская газета, Госполитиздат, Москва, с. 13.
36 Швед, Г. (2009), «Понад 110 тисяч передплатників читають «Іллічівець», Журналіст України, 
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У 1972 р. в СРСР виходило друком 3852 багатотиражні газети загальним річним 
накладом понад 424 млн примірників. На час розпаду СРСР та утворення незалежної 
Української держави в Україні видавалося 784 виробничі видання, що мали разовий 
наклад 1 млн 252 тис. примірників, а їхній річний наклад становив 65 млн 366 тис. 
примірників37.

На початку 1990-х рр. значна частина багатотиражок «радянського типу» при-
пинила існування. В Україну почали надходити зарубіжні інвестиції, формуватися 
нові стандарти виробничо-корпоративних відносин, принципи зв’язків з громадсь-
кістю. Як наслідок, з’явилися корпоративні медіа нової генерації на зразок західних 
аналогів. У професійному лексиконі з’явився новий термін – «корпоративні видан
ня», запозичений із зарубіжної практики корпоративних комунікацій. 

У 2000-ні рр. виникла низка PR-агенції та спеціалізованих видавництв, що про-
понували компаніям послуги з випуску корпоративних медіа. Така співпраця зміни-
ла на краще звучання багатьох видань, додала їм дизайнерських знахідок, новизни у 
формі викладу та оформленні текстів.

У 2006 р. була заснована Ассоціація корпоративних медіа України (АКМУ), яка 
об’єднала професіоналів у галузі маркетингу, реклами, PR, журналістики. Її місією 
є розвиток ринку корпоративних медіа в Україні. Для популяризації найуспішніших 
проектів та обміну досвідом АКМУ започаткувала щорічний конкурс «Найкраще 
корпоративне медіа України». 

Статистика підтверджує стабільне зростання інтересу бізнесу до корпоратив-
них медіа. Кількість проектів, які беруть участь у конкурсі АКМУ, щороку зростає в 
середньому на 10%. Традиційно цей інструмент комунікацій найчастіше використо-
вують банки та фінансові компанії (21% від загальної кількості), а також промис-
ловість (12%) і енергетика (11%). Окремо варто відзначити сільськогосподарський 
сектор, який у 2014–18 рр. продемонстрував найбільший приріст (з 4 до 14%). Також 
статистика свідчить про поступову міграцію корпоративних медіа в онлайн-простір. 
Якщо в 2014 р. число поданих на конкурс АКМУ друкованих видань становила 71% 
від загальної кількості, то у 2018-му – лише 50%38. 

5. Результати і перспективи подальших досліджень. 
Історичний аналіз наукових джерел, представлений у цій статті, дав змогу впер-

ше відстежити загальну хронологію становлення корпоративних видань у США, Ве-
ликобританії, Європі, Канаді, Японії, а також в Україні. Визначено головні історичні 
віхи на цьому шляху, розглянуто приклади перших успішних видань, заснованих 
компаніями, та їхній внесок у розвиток бізнесу, сфери паблік рилейшенз і комуніка-
цій загалом. 

Подальше вивчення цього досвіду сприятиме глибшому усвідомленню потен-
ціалу та перспектив сучасних корпоративних медіа для їхнього ефективнішого ви-
користання в майбутньому. Передусім було б цікаво знайти в архівах та дослідити 
ранні зразки української дорадянської корпоративної періодики, яка досі залиша-
ється «білою плямою» в журналістикознавстві та PR. Також є сенс проаналізувати 

37 Печать СССР в 1990 году : стат. сб., НПО «Всесоюзная книжная палата (1991), Финансы и 
статистика, Москва, с. 221.

38 Oltarzhevskyi, D. and Todorova, O. (2019), «Contemporary Corporate Media: Current State, Innova-
tions and Trends in Ukraine», Zarządzanie Mediami, vol. 7, no. 3, p. 150.
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історичний взаємозв’язок традиційної та корпоративної журналістики, можливості 
наслідування найвдаліших творчих концепцій і моделей просування перших корпо-
ративних видань. 

6. Висновок. 
Корпоративні видання у світі виникли в ХІХ ст. як відповідь на індустріаліза-

цію виробництва, зростання компаній, збільшення кількості персоналу та розвиток 
споживчих ринків. Усе це потребувало ефективніших інструментів комунікації з ці-
льовими аудиторіями, що стрімко розширювалися. Виникнення нового різновиду 
преси відбувалося стихійно, на хвилі практичних потреб бізнесу. Воно дещо випере-
дило формування галузі паблік рилейшенз, яке відбувалося на рубежі ХІХ-ХХ ст., а 
також змінило структуру загального інформаційного простору.

Якщо у США, Канаді та Європі корпоративна періодика від початку вважалася 
інструментом PR, спрямованим на розв’язання проблем бізнесу, і цілком належала 
компаніям, в Україні цей різновид медіа тривалий час був засобом ідеологічного 
впливу та перебував під державним контролем.

Спільною рисою для більшості країн є те, що головним рушієм розвитку корпо-
ративних видань стали великі індустрії (зокрема залізниці, машинобудування), що 
мали розгалужену структуру і значну кількість працівників. На відміну від інших 
держав, за радянської доби в Україні не були поширені корпоративні видання для 
зовнішньої аудиторії (споживачів, клієнтів, дистрибуторів), тоді як в усьому світі 
вони набули великого значення. 

Кожен етап соціально-економічного розвитку, історичні події, періоди підне-
сення чи спаду промисловості мали свій вплив на галузь корпоративних медіа. Це 
зокрема пояснює те, що у різні періоди в світі використовувалися різні визначення 
корпоративної періодики. У Сполучених Штатах вони спочатку мали назву house 
organ, потім company magazine, згодом corporate publications. В Україні цей термі-
нологічний ланцюг розпочався із господарсько-кооперативної періодики і пройшов 
крізь епоху радянської багатотиражної преси. Нині найбільш об’ємним і актуаль-
ним є визначення corporate media, яке поширилося останніми десятиріччями, поєд-
навши друковані та онлайн-видання, історію та сучасність.
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The article examines the world and Ukrainian history of corporate periodicals. The main 
purpose of this study is to reproduce an objective global picture of the emergence and forma-
tion of corporate periodicals, taking into account the business and socio-economic context. 
Accordingly, its tasks are to compare the conditions and features of corporate media genesis in 
different countries, to determine the main factors of their development, as well as to clarify the 
transformations of the terminological apparatus.

The research is based on mostly foreign secondary scientific works published from 1915 
to the present time. The literature was studied using methods such as overview, historical, func-
tional and thematic analysis, description, and generalization. A systematic approach was used 
to determine the role and place of each element in the system, as well as to comprehensively 
consider the object in the general historical context and within the current scientific discourse. 
The method of systematization made it possible to establish internal and external connections, 
patterns and contradictions in the development of the object of study. The main historical 
milestones on this path are identified, examples of the first successful corporate publications 
and their contribution to business development, public relations, and corporate communications 
are considered.

It was found that corporate media emerged in the mid-nineteenth century spontaneously, 
on the wave of practical business needs in response to industrialization, company increase, staff 
growth, and consumer market development. Their appearance preceded the formation of the 
public relations industry and changed the structure of the information space. 

The scientific significance of this research is that the historical look at the evolution of 
corporate media provides an understanding of their place, influence, capabilities, and growing 
communicative role in the digital age.
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У цій статті досліджено теоретичні основи та генезу подорожньої антропології, ок-
реслено її базові принципи та висвітлено особливості взаємодії з суміжними науками. 
Ми з’ясували, як синтез фундаментальних у подорожній антропології дослідницьких 
підходів проявляється у журналістиці, відтак виокремили чотири практичні методи, які 
застосовують сучасні автори. Це комплексність, принцип відкритості, семіотичне об-
ґрунтування теорії, рефлексивність.

Ключові слова: літературний репортаж, подорожня антропологія, практичні методи.

Постановка проблеми. Антропологія ХХ століття – розвинута практика су-
часних подорожей – дедалі обережніше ставиться до локалізаційних стратегій 
у формуванні та репрезентації культур. Наприклад, американський антрополог 
Джеймс Кліффорд критикує дещо спрощені та некоректні нормативні стратегії, хоч 
і зазначає, що йдеться про ідеальний тип дисциплінарної подорожньої антропології 
середини ХХ століття. На його думку, локалізація неминуча, якщо потрібно пред-
ставити предметно інші способи життя. Якщо ми пишемо про «місцевих», то в чиїх 
термінах? Хто визначає, де і коли спільнота прокреслює свої лінії та представляє 
об’єкти для культурного аналізу їхнього суспільства, традицій, ідентичності, – в 
просторовому сенсі та за допомогою конкретних просторових практик досліджень? 
З огляду на сучасну критику та дискусії про транзитність чи тривале перебування на 
місці задля дослідження певних культурних груп, у цій статті ми розглядаємо різні 
позиції у сучасній подорожній антропології, а також представляємо широкий спектр 
можливостей для опису інформації, здобутої внаслідок подорожі. Зокрема, йдеться 
про методи ефекту присутності, деталізації, принципи людиноцентричності, кіне-
матографічності, простоти мови та глибокого дослідження теми.

У цій статті ми прагнемо дослідити, як подорожня антропологія, наука, що 
вивчає історію та природу людини, соціокультурний простір, суспільні зв’язки та 
структури методом зібрання інформації впродовж короткотривалих та довготрива-
лих подорожей, застосовується у журналістиці та, відповідно, якими є її основні ме-
тодологічні підходи та стратегії. 
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Метою цієї статті є дослідження теоретичних основ та генези подорожньої ан-
тропології, окреслення її базових принципів та висвітлення особливості взаємодії з 
суміжними науками. Визначальними завданнями статті є аналіз синтезу фундамен-
тальних у подорожній антропології дослідницьких підходів та їхнє використання у 
журналістиці, виділення основних практичних методів.

Теоретичне підґрунтя. Одними з найбільш фундаментальних праць про по-
дорожню антропологію є книги американської дослідниці Марі Луїз Пратт «Імпер-
ські очі: подорожнє письмо та транcкультурність»1 («Imperial Eyes: Travel Writing and 
Transculturation», 1992) та «Польове дослідження у загальних місцях» («Fieldwork in 
Common Places», 1986). У цих текстах Марі Луїз Пратт розглядає феномен європей-
ських мандрівників та так зване «exploration writing», письмо, яке виникає внаслідок 
подорожей та дослідження суспільств різних країн. 

Неможливо оминути увагою також роботи Джеймса Кліффорда «Дорога: подо-
рож та переклад наприкінці ХХ століття»2 («Routes: Travel and Translation in the Late 
Twentieth Century», 1997). Дослідник пише про те, як завдяки подорожі та «перекла-
ду» інших культур можна витіснити стереотипи та розпізнати різні точки історії, 
підтримуючи малі ідентичності в умовах домінування та глобалізації. 

Варто зазначити, що саме завдяки науковим роботам Марі Луїз Пратт та 
Джеймса Кліффорда подорожня антропологія формується як об’єкт дослідження ба-
гатьох молодших науковців, як-от: Патрік Голланд та Ґрахам Хаґґан («Tourists with 
Typewriters: Critical Reflections on Contemporary Travel Writing»3, 1998), Ян Борм («In-
betweeners? On the travel book and ethnographies»4, 2000), Пітер Галм та Рассел Мак-
Дуґґал («Writing, travel and empire in the margins of anthropology»5). Найактуальніші 
публікації на цю тематику належать вже згаданій Івоні Грґуріновіч («Antrophology 
and Travel: Practice and Text»6, 2012).

Також тему подорожньої антропології досліджували: Світлана Бєлорусова, 
Олександр Верлінський, Стів Кларк, Алекс Вотсон, Чарльз Ворсдік, Кейтлін Ван-
дертоп, Венді Брейсвел. Останніми роками зацікавлення темою зростає, а найбільш 
відомі течії світового дослідження у подорожній антропології зібрали Юлія Кюн та 
Пол Сметхарст у книзі «Нові напрямки у вивченні подорожнього письма», що вида-
на 2015 року у «Palgrave Macmillian».

Методологічна основа дослідження. Використана в цій статті соціально-філо
софська методологія, зумовлена гетерогенністю подорожньої антропології, вимагає 
поєднання різних підходів. Відтак ми досліджуємо модель мандрівки як пізнання 
дійсності та її вплив на журналістику, застосовуючи такі теоретичні методи, як ана
1 Pratt, M. (1992), Imperial Eyes: Studies in Travel Writing and Transculturation, Routledge, London, 

296 p.
2 Clifford, J. (1991), Routes: Travel and Translation In the Late Twentieth Century, Harvard University 

Press, Cambridge, London, 408 p.
3 Huggan, G. (1988), Tourists with Typewriters: Critical Reflections on Contemporary Travel Writing, 

University of Michigan Press, Michigan, 261 p.
4 Borm, J. (2000), «In-betweeners? On the travel book and ethnographies», Studies in travel writing, №4, 

p. 68–105.
5 McDougall R. (2007), Writing, Travel and Empire: Colonial Narratives of Other Cultures, I.B.Tauris, 

New York, 248 p.
6 Grgurinović I. (2012), «Anthropology and Travel: Practice and Text», Faculty of Humanities and Social 

Sciences Journal, University of Zagreb, p. 45–60.
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ліз, синтез та пояснення. Окрім того, ми провели двадцять глибинних інтерв’ю з 
провідними спеціалістами України, Польщі та Австрії на тему подорожньої антро-
пології у літературному репортажі, аби отримати вичерпну інформацію.

Виклад основного матеріалу дослідження
Генеза
Попри те, що подорожню антропологію дослідники диференціюють як модерне 

відгалуження соціокультурної антропології, її генеза сягає ще XVІII століття, коли 
популярності набуло подорожнє письмо. «Початком цього типу нарації можна вва-
жати 1735 рік», – пише Марі Луїз Пратт у своєму дослідженні «Імперські очі: подо-
рож і транскультурність». Саме тоді відбулася надважлива подія у Європі – запуск 
першої міжнародної наукової експедиції, ініційованої багатьма товариствами, аби 
з’ясувати форму Землі. Ця подія, за словами Марі Луїз Пратт, «стала поштовхом до 
глибоких процесів переосмислення європейцями самих себе, а також їхнього спів-
відношення зі світом»7.

Для становлення нової візії європейців Марі Луїз Пратт вводить у науковий 
дискурс новий термін – «планетарна свідомість» («planetary consciousness»). На її 
думку, саме це усвідомлення себе у глобальному контексті є базовим елементом кон-
структу модерного євроцентризму та того потягу до гегемонії, який дотепер бенте-
жить людей Заходу, продовжуючи бути їхньою другою натурою.

Дослідник Роберт Торнтон у своїй праці «Narrative Ethnography in Africa, 1850-
1920: The Creation and Capture of an Appropriate Domain for Anthropology» натомість 
роздумує над антропологією, яка походить від подорожніх та місіонерських нотаток. 
Він вважає, що у 1850-1900 роках подорожнє письмо «захопили» теоретики й ство-
рили нову навчальну дисципліну антропологію. 

Подорож та подорожнє письмо справді широко використовували автори у часи 
реалізму та модернізму, але у формуванні світових шкіл літературного репортажу 
ХХ століття воно відіграло ключову роль. Жанр «подорожі», який набув популяр-
ності у 20-х роках в Україні, був конститутивним інструментом для письма таких 
авторів, як Майк Йогансен, Микола Трублаїні чи Олександр Полторацький. В аме-
риканській «новій журналістиці», польській школі «літератури факту», німецькому 
«літературному репортажі» подорожня антропологія стала базовою у використанні 
дослідницьких підходів для журналістського тексту.

У концептуалізації західної антропології велике значення відіграла робота 
польсько-англійського антрополога та соціолога Броніслава Каспера Малиновсьо-
го, який проводив свої польові дослідження в Новій Гвінеї, на островах Тробріан, 
на Канарських островах та в Австралії. Під час подорожей та перебування в автен-
тичному середовищі досліджуваних народів він писав свої праці. Науковець розгля-
дав культуру як цілісне утворення, що складається з взаємопов’язаних елементів, і 
став засновником функціональної школи антропології. Саме розглядаючи конкретні 
елементи культури та виявляючи залежності між ними, можна вивчити більш за-

7 Pratt, M. (1992), Imperial Eyes: Studies in Travel Writing and Transculturation, Routledge, London, 
296 p.
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гальну картину, вважає науковець8. Саме після його досліджень на острові Тробріан 
антропологію та подорож починають невіддільно поєднувати. 

Філософське підґрунтя
Якщо говорити саме про філософський аналіз явища подорожі, то його здійс-

нює теологічний екзистенціаліст Габріель Марсель. У книзі «Homo viator»9 він фор-
мулює антропомодель, що означає «людина мандруюча», але йдеться не лише про 
географічні мандри, а також про подорож та дорогу до самого себе. На думку цього 
філософа, шлях до істини пролягає через акти внутрішнього самопізнання, зокрема 
через формування своєрідної внутрішньої позиції. Людина – це паломник, погляд 
якої спрямований на безупинно мінливе відображення власного «Я». Завдяки цій 
динамічній течії внутрішнього життя, буття є не станом, а процесом вічного онов-
лення, неперервного народження. «Etre c’est etre en route», – пише Габріель Марсель. 
Бути – означає бути в дорозі. 

Важливу роль у цьому контексті займає робота французького антрополога Кло-
да Леві-Строса «Структурна антропологія», а також «Сумні тропіки», в якій автор 
розповідає про міста, сільські місцевості та природу Бразилії. Етнограф та антро-
полог досліджує племена бразильських індіанців (кадіувеу, бороро, намбіквара, ту-
пі-кавахіб). Ці дослідження, які Клод Леві-Строс здійснив ще перед початком Другої 
світової війни, ми розглянемо у наступних розділах. 

Згадане марселівське «Бути – означає бути в дорозі» взяли собі на озброєння 
чимало авторів, що для свого письма використовували форму літературного репор-
тажу. Жанр, який завдяки синтезу журналістських підходів збору інформації та лі-
тературної форми викладу тексту слугує інструментом для висвітлення реальних 
подій та явищ, має різні модифікації у країнах, залежно від їхньої специфіки. Ба-
гатоманіття та різнопланові перспективи літературного репортажу стали об’єктом 
дослідження вже наприкінці ХХ століття. Далі ми розглянемо, як сучасні автори 
застосовують подорожню антропологію у своїх журналістських матеріалах. 

Імплементація у журналістиці та практичні методи
Чудовим прикладом журналістського дослідження у контексті антропології є 

книжка тепер Нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич «Час second-hand», у якій 
авторка досліджує радянську людину. «Комунізм мав божевільний план, – розпові-
дає авторка у передмові до книги, – переробити «стару» людину, «ветхого Адама». І 
це здійснилося… може, лише це й здійснилося. За сімдесят з гаком років у лаборато-
рії марксизму-ленінізму створили окремий людський тип – «homo sovieticus». Хтось 
вважає, що це трагічний персонаж, а хтось називає його «совком». Мені здається, 
я знаю цю людину, вона добре мені знайома, я з нею поруч, пліч-о-пліч, прожила 
чимало років. Вона – це я»10. Білоруська журналістка й письменниця впродовж трид-
цяти років вивчала радянську людину, її культуру, суспільство, в якому вона була 
створена і жила, вивчала також її соціальні установки і звичаї. Авторка застосувала 
комплексний практичний метод і через діалоги, глибинні інтерв’ю, спостереження у 
своїх репортажах вона показала зріз епохи, сучасний стан суспільства.

8 Malinowsky, B. (1944), A Scientific Theory of Culture, The University of North Carolina Press, North 
Carolina, 150 p.

9 Марсель, Г. (1999), Homo viator, перекл. Віктора Шовкуна, КМ Academia: Пульсари, Київ, 320 с.
10 Алексієвич, С. (2014), Час second-hand, Дух і літера, Чернівці, 456 с.
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На думку Рєзніка Юрія, в антропології несвідомі структури й елементи культу-
ри інтегруються в «соціальне тіло» спільноти через комунікації, які локалізуються у 
символічно структурованому просторі життєвого світу, що охоплює рівень безпосе-
редніх та неформальних контактів між людьми. Тому ще одна, не менш масштабна, 
основа предметного самовизначення соціокультурної та подорожньої антропології 
порушує питання дихотомії «системний світ – життєвий світ», яку використав Юр-
ґен Габермас. Він, як відомо, синтезував поняття та ідеї, що відносяться до двох різ-
них наукових традицій (структурно-функціонального підходу та соціальної феноме-
нології). «Системний світ» – це світ зовнішньої необхідності та доцільності соціуму, 
що ієрархічно організований, залежно від статусу, який той займає, рівня доходу 
та ін., і впорядкований нормами та установками. Поняття «життєвий світ» («Leb-
enswelt»), як пояснює Юрій Рєзнік, характеризує сферу суб’єктивно знакового дос-
віду людей, їхні безпосередні стосунки – міжособистісні та групові, що зумовлені і 
природними відмінностями, і психологічними особливостями. «На відміну від пер-
шого світу, він підпорядковується не нормативними вимогам доцільності та ефек-
тивності, а моральними законами взаєморозуміння та згоди. Відповідно, «систем-
ний» та «життєвий» світи соціуму відрізняються також двома різними способами 
соціальної регуляції – переважно нормативно-правової або ціннісно-моральної»11, – 
пояснює Рєзнік. 

Отож у життєвому світі соціальної спільноти межі комунікації визначаються 
виключно специфічним та ціннісно зумовленим смислом чи тематичним змістом, 
а не нормативними приписами чи значеннями, як це відбувається у системно-фор-
мальному світі. Ці межі, як зазначає Ніклас Луман, «залежать від того, які теми 
можуть стати предметом спілкування»12. З цього висновуємо, що автор, який по-
слуговується інструментами соціокультурної та подорожньої антропології повинен 
встигати за плином часу, своєчасно досліджуючи проблеми спілкування всередині 
людських спільнот. Вивчення мікродинаміки культури дає змогу побачити процеси 
створення та розпаду різних соціокультурних об’єктів. В умовах постмодерного сві-
ту мікродинаміка змін у спільнотах характеризується такими рисами, як плюралізм 
життєвого світу, особистості та спільноти, різновекторні процеси соціокультурного 
життя, децентралізованість соціокультурного простору.

Зміни у суспільстві вивчає, наприклад, польська репортерка Катажина Квятков-
ська-Москалевич у книжці «Вбити дракона. Українські революції». А саме – зміни в 
українському суспільстві під час і після Революції Гідності, або ж Євромайдану. Як 
зазначає літературна критикиня Ганна Улюра, цю книжку складають непрості люд-
ські історії, але за суттю вони не є біографіями. «Це історії саме громадян, – пише 
Ганна Улюра. – Тому і звучать десь так, як стародавні міфи про гнів богів – людина 
проти сили, яку вона не здатна ані повністю підкорити, ані чинити їй повноправний 
спротив, бо ж «навчилися послуху та смирення в контакті з державними інституція-
ми». Всі трагедії, які «Дракон» фіксує, є наслідком – це головне послання книжки. Не 
покаранням навіть, а цілком правомочним результатом того, як десять років поспіль 

11 Резник, Ю. (1997), «Социальная антропология в системе комплексного познания человека», 
Социологические исследования, с. 100–111.

12 Clifford, J. (1991), Routes: Travel and Translation In the Late Twentieth Century, Harvard University 
Press, Cambridge, London, 408 p.
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кожна людина в цій державі відмовлялася від обов’язків бути громадянином»13. Вра-
діївка, Оксана Макар, свавілля «сім’ї» Януковича, зажерливість суддів та олігархів, 
сепаратизм у Криму й на Донбасі, Майдан, захоплення Слов’янська, перші жертви й 
перші герої українсько-російської війни – Катажина Квятковська-Москалевич опи-
сує українське суспільство через історії людей, намагаючись глибоко дослідити змі-
ну мікродинаміки соціуму й культури, імплементуючи принцип відкритості. 

Сучасними авторами, які використовують подорожню антропологію у своїх лі-
тературних репортаж, можна також вважати Лідію Осталовську, Вітольда Шаблов-
ського, Войцеха Яґельського, Світлану Алексієвич, Осне Саєрстад, Карла-Маркуса 
Ґауса. Серед українських авторів – це Олег Криштопа, Світлана Ославська, Павло 
Стех. Сформовані школи літературного репортажу базуються на певній тяглості 
традиції: у німецькомовній традиції сформований у 20-х роках Йозефом Ротом на-
ративний корпус став суттєвим поштовхом для сучасних авторів, які застосовують 
семіотичну обґрунтованість теорії, тобто визнання фундаментальної ролі мови та 
інших семіотичних систем в конструюванні соціального життя.

Ще одним прикладом висвітлення життя сучасного суспільства через мову 
літературного репортажу є книжка польської репортерки Малґожати Реймер «Бу-
харест: пил і кров». «У художньому репортажі з Бухареста польська журналістка 
Малґожата Реймер змальовує життя румунської столиці від початку ХХ століття 
донині. – Пише культурологиня Світлана Ославська. – Її увагу привертають архі-
тектура, сексуальна політика та репресії в епоху Ніколае Чавшеску, забобони і жар-
ти мешканців румунської столиці та інші теми. У кожному тексті Реймер показує 
двоїстість і суперечності характеру румунів і життя в Бухаресті, що, звісно, є доволі 
суб’єктивним поглядом»14. Літературні репортажі такого типу допомагають краще 
зрозуміти сучасне суспільство наших сусідів. Румунія межує з Україною, однак чи 
ми знаємо чим живе країна і як мислять люди? У цих питаннях нам допомагає розі-
братися подорожня антропологія. Малґожата Реймер застосовує практичний метод 
рефлексивності, прагнучи до більш повного відображення соціальних процесів з 
урахуванням позиції і суб’єктів дослідження.

Результати і перспективи подальших досліджень обговорення. Опираючись 
на проаналізовані тексти сучасних літературних репортажів, ми можемо акцентува-
ти на наступних теоретичних та методологічних основах подорожньої антропології 
у ХХІ столітті, які адаптуємо до українських реалій, і які майбутні автори можуть 
використати у своїх дослідженнях та літературних репортажах:

1. Комплексність – чим складнішу організацію має певна спільнота, тим різно-
манітніші знання і прийоми потрібні для її вивчення, при цьому антропологія праг-
не утримувати форму спільноти, що об’єднує різноманітні прояви її життя.

2. Принцип відкритості – тобто визнання нескінченної інтерпретації, коли жо-
ден висновок та визначення не може стати істиною в останній інстанції. Завдання 
журналіста полягає у тому, аби представити набір поглядів про соціальну реаль-

13 Улюра, Г. (2017), «Убити дракона: свідчення городян Вільного міста», День, 9 березня, URL: 
https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/ubyty-drakona-svidchennya-gorodyan-vilnogo-mista (останній 
перегляд 16 листопада 2020).

14 Ославська, С. (2015), «Малґожата Реймер. Бухарест: пил і кров», Критика, 1 липня. URL: https://
krytyka.com/ua/reviews/bukharest-pyl-i-krov (останній перегляд 16 листопада 2020).

https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/ubyty-drakona-svidchennya-gorodyan-vilnogo-mista
https://krytyka.com/ua/reviews/bukharest-pyl-i-krov
https://krytyka.com/ua/reviews/bukharest-pyl-i-krov
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ність, що відображає її складність та багатоманіття, і в такий спосіб сприяє глибшо-
му її розумінню.

3. Семіотична (лінгвістична) обґрунтованість теорії – визнання фундаменталь-
ної ролі мови та інших семіотичних систем в конструюванні соціального життя, 
першочергове значення надається вивченню символічних та лінгвістичних структур 
соціальної взаємодії, за допомогою яких його учасники інтерпретують один одного.

4. Рефлексивність – прагнення до більш повного відображення соціальних 
процесів з урахуванням позиції і суб’єктів дослідження, і самого дослідника. Вибір 
власної позиції дослідник має здійснювати рефлексивно, тобто з розумінням від-
носності прийнятої інтерпретації та з урахуванням можливостей самих учасників 
взаємодії.

Висновки. Позиція вже згаданого Джеймса Кліффорда, який пише про локалі-
зацію у подорожній антропології й ототожнює сучасних дослідників з розгублени-
ми мандрівниками, суголосна з думкою Клода Леві-Строса, який акцентує на під-
ході транзитності, а не тривалого перебування, тобто підході швидкоплинному й 
довільному. Коли ми бачимо, які методи застосовують сучасні автори, названі також 
«культурними обсерваторами», можемо повернутися до локалізуючої стратегії, тоб-
то до центрування культури довкола певного місця, села чи іншого просторового 
об’єкта. Йдеться не лише про учасників-спостерігачів і про обмежене у часі і просто-
рі робоче місце, а й про більш широке поняття польової роботи. Деякі дисциплінарні 
практики плутаються з складними, інтерактивними культурними кон’юнктурами 
сучасності, що веде нас до думки про лабораторію контрольованих спостережень. 
Так, дисциплінарні підходи з часів Маліновського змінюються. Спираючись на дос-
від польової роботи Світлани Алексієвич, Катажини Квятковської-Москалевич чи 
Малґожати Реймер, можемо виснувати, що у сучасній журналістиці, де застосову-
ються інструменти подорожньої антропології, визначальними є практичні методи 
комлексності, рефлексивності, принципи відкритості та семіотичної обґрунтовано-
сті. Їх автори імплементують і за стійкійкої локалізації, і за превалюючої транзит-
ності. 
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Our study’s main object is travel anthropology, the branch of science that studies the 
history and nature of man, socio-cultural space, social relations, and structures by gathering 
information during short and long journeys. The publication aims to research the theoretical 
foundations and genesis of travel anthropology, outline its fundamental principles, and high-
light interaction with related sciences. The article’s defining objectives are the analysis of the 
synthesis of fundamental research approaches in travel anthropology and their implementation 
in journalism. When we analyze what methods are used by modern authors, also called «cul-
tural observers», we can return to the localization strategy, namely the centering of the culture 
around a particular place, village, or another spatial object. It is about the participants-observers 
and how the workplace is limited in space and time and the broader concept of fieldwork. Some 
disciplinary practices are confused with today’s complex, interactive cultural conjunctures, 
leading us to think of a laboratory of controlled observations. Indeed, disciplinary approaches 
have changed since Malinowski’s time. Based on the experience of fieldwork of Svitlana Aleks-
ievich, Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, or Malgorzata Reimer, we can conclude that in 
modern journalism, where the tools of travel anthropology are used, the practical methods of 
complexity, reflexivity, principles of openness, and semiotics are decisive. Their authors imple-
ment both for stable localization and for a prevailing transition.

Key words: literary reportage, travel anthropology, practical methods.
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У роботі запропоновано пропедевтичне окреслення структури націософських кон-
цептів в межах есеїстичного тлумачення дійсності в Є. Маланюка. У методологічному 
сенсі есеїзм письменника структурують такі поняття, як націоцентризм, ідеалізм, во-
люнтаризм, героїзм, і це можна розглядати як один із інваріантів (поруч із досвідами 
Д. Донцова, Ю. Липи, М. Мухина та ін.) вісниківської націософської (націоекзистенці-
альної, націоналістичної чи націоцентричної) герменевтики, тобто спосіб розуміння, ко-
трий сам автор окреслив як «національний підхід». 

Ключові слова: герменевтика, націософія, есе, націоцентризм, ідеалізм, волюнта-
ризм, героїзм.

Постановка проблеми. Вивчення есеїстичного дискурсу одного з провідних 
вісниківських письменників, мислителів та публіцистів Євгена Маланюка вкрай 
актуальне для сучасної гуманітаристики загалом. Ця актуальність має низку вимі-
рів. Один із найосновніших полягає у непроминальній значущості методологічного 
досвіду міжвоєнної доби для розвитку новітніх наук про дух (чи людину). Тому ме-
тою дослідження є окреслення структури основних методологічних ідей в межах 
інтерпретаційного мислення в есеїстиці Євгена Маланюка. При цьому ми врахову-
ємо і попередній досвід трактування цієї проблеми в межах передусім художнього 
дискурсу письменника, котрий переконливо свідчить про націософський (націоцен-
тричний) характер герменевтичного мислення автора1.

Завдання праці – стисло зупинитись саме на філософсько-герменевтичних гли-
бинах есеїстики Є. Маланюка як дискурсивно-художньому вираженні його вдумли-
вих осягнень сенсу чи істини національного буття. Наше тлумачення базуватиметься 

1 Іванишин, П. (2008), Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Кос-
тенко, Академвидав, Київ, 391 с.
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на дещо феноменологізованому осягненні основних концептів, котрі структурували 
герменевтичне мислення автора. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У доволі значній кількості ма-
ланюкознавчих праць, що з’явились передусім у постколоніальний період (автор-
ства О. Багана, Ю. Войчишин, М. Крупача, Н. Лисенко, М. Неврлого, О. Омельчук, 
В. Просалової, Т. Салиги та ін.), попри цілу низку вдумливих і вдалих окреслень 
та спостережень, практично немає осмислення саме герменевтичного досвіду есе-
їстки Є. Маланюка. Водночас в пострадянських герменевтичних студіях С. Квіта, 
Б. Кир’янчука, Ю. Коваліва, З. Лановик та ін. інтерпретаційна концепція письмен-
ника-вісниківця теж не висвітлена. Дещо опосередковано про характер гермене-
втичного мислення Є. Маланюка можна говорити в контексті вісниківського інтер-
претаційного досвіду загалом. Останній, сформований під безпосереднім впливом 
Д. Донцова, Сергій Квіт не без підстав зараховує «до романтичної традиції герме-
невтики Фрідріха Шлейєрмахера та Вільгельма Дільтея»2. Чимало аргументів щодо 
націософського типу донцовської інтерпретаційної традиції озвучено у нещодавно 
захищеній докторський дисертації Вікторії Колкутіної «Літературна есеїстика Дми-
тра Донцова: націософсько-герменевтичні аспекти» (Львів, 2018). Першим прямий 
методологічний зв’язок есеїстичного мислення Є. Маланюка із націоналістичним 
есеїстичним дискурсом Д. Донцова, коли «кожне літературне явище пізнається, ін-
терпретується та оцінюється з націоналістичних позицій»3, описав Григорій Клочек.

Методологічна основа дослідження. З огляду на мету і завдання студії, розроб-
лено інтердисциплінарну методологічну базу, конгеніальну «національному підхо-
ду» автора. У роботі використано гносеологічний потенціал націософії як філософії 
національного буття, націології як теорії нації, герменевтики як теорії та практики 
інтерпретації та постколоніалізму як інтерпретації культурних явищ з позиції анти- 
і постімперської свідомості.

Виклад основного матеріалу. Є. Маланюкові, хоч це не було обов я̓зком есеїста, 
вдалося не лише влучно охарактеризувати сутність герменевтичного методу акаде-
міка Степана Смаль-Стоцького як «національний підхід», а й мимоволі запропону-
вати вдале окреслення, котре варто застосувати для націоцентричної вісниківської 
герменевтики (а отже, і підходу самого есеїста): «В його (С. Смаль-Стоцького. – П. І.) 
завзятій боротьбі за справжнього Шевченка… дається напрям до великої правди: 
розуміння творчости Шевченка і висвітлення його особистости можливі лише за на-
ціонального підходу до національного генія»4. Розглянемо тепер основні концепти, 
що визначають сутність маланюківського герменевтичного методу – національного 
підходу. Йдеться про націоцентризм, ідеалізм, волюнтаризм та героїзм.

Націоцентризм постає як структура стрижневих методологічних принципів 
чи кантівських «регулятивних ідей», котрі визначають способи традиціоналістично-
го осмислення й пізнання дійсності з позицій національної ідеї чи істини національ-

2 Квіт, С. (2000), Дмитро Донцов. Ідеологічний портрет: Монографія, ВЦ «Київський універ-
ситет», Київ, с. 58.

3 Клочек, Г. (1998), «Про методологію літературознавчої есеїстки Євгена Маланюка», Євген Мала-
нюк: література, історіософія, культурологія. Матеріали міжнародної наукової конференції, 
ч. І, КДПУ, Кіровоград, с. 25-26.

4 Маланюк, Є. (1962), «Ранній Шевченко», Маланюк, Є. Книга спостережень. Проза, Гомін Укра-
їни, Торонто, т. 1, с. 37.
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ного буття. Тому націоцентризм у Є. Маланюка можна розглядати як синонім для 
ідейної системи вісниківського вольового націоналізму, світогляду, котрий забезпе-
чує «самовляддя нації» (Д. Донцов) – вільне національне життя у власній державі. З 
герменевтичного погляду, націоцентризм постає як загальногуманітарна, базована 
на національному імперативі, національно-екзистенціальна методологія мислення 
«в категоріях захисту, розвитку і процвітання нації, особистого і суспільного чину в 
ім’я її свободи й утвердження»5. У суто літературознавчому сенсі цю шевченківську 
національно-екзистенціальну герменевтику варто визначати як «літературознавчу 
теорію та практику витлумачення, що використовує як критерії пізнання комплекс 
верифікованих національним імперативом націоцентричних наукових ідей, адекват-
них тій культурній системі, у межах якої використовується»6.

Такий комплекс ідей у герменевтиці окреслюється як тезаурус – система перед-
суджень чи передзнання. Із метафізичної точки зору він може бути осмислений як 
структура принципів, цінностей чи імперативів, а з онтологічно-екзистенціальної – 
як система істин, сенсів, екзистенціалів чи буттєвих сутностей. Обидві ці точки зору 
притаманні есеїзму Є. Маланюка. 

Стрижневим принципом націоцентричної інтерпретації в есеїста постає націо-
нальний імператив. В українську філософську традицію цей термін запроваджує 
Д. Донцов у трактаті «Націоналізм» (1926). У сучасній націософії це поняття роз-
глядається як категоричний наказ у сфері мислення, котрий спонукає розуміючу 
свідомість до верифікації (вивіряння) пізнання із релігією (християнством) та ідеєю 
свободи народу7. У вітчизняній герменевтичній традиції класичні формулювання 
національних максим віднаходимо у Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, Б. Грінченка, 
І. Франка, Лесі Українки, М. Міхновського та ін. Чимало їх дали й автори-вісниківці, 
й особливо Є. Маланюк. 

В есеїстиці письменника ми бачимо різноманітні категоричні накази, що уви-
разнюють націоцентричність пізнання і розуміння різних сфер національного буття. 
І сфери ідеології як суспільного світогляду («….европейський націоналізм є і зали-
шиться генеральною ідеєю нашої доби»8), і сфери цивілізаційного вибору українства 
(«Або Росія, або Європа – і третього не дано» і висновок: «…тільки Захід»9), і сфери 
національно-державного будівництва («…самостійна Україна виростає з Самостій-
ної, Суверенної Культури»10), і сфери мистецтва поневоленого народу («…боротьба 
за націю і державність провадиться не тільки шаблею і гарматою, але й пером і пен-
злем…»11), і сфери української літератури («Український поет… по природі своїй не 

5 Іванишин, В. (1992), Нація. Державність. Націоналізм, ВФ «Відродження», Дрогобич, с. 122.
6 Іванишин, П. (2005), Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та 

прагматичні аспекти): Монографія, ВФ «Відродження», Дрогобич, с. 267. 
7 Іванишин, В. (2007), Тезаурус до курсу «Теорія літератури». [Вид. друге.], ВФ «Відродження», 

Дрогобич, с. 58-59. 
8 Маланюк, Є. (1966), «Єдинонеділимство», Маланюк, Є. Книга спостережень. Проза, Гомін 

України, Торонто, т. 2, с. 254.
9 Маланюк, Є. (2017), «Остання доба нашої літератури», упор. Олеся Омельчук, Маланюк, Є. 

Вибрані твори, Смолоскип, Київ, с. 389.
10 Маланюк, Є. (2017), «Про творення української індивідуальності», упор. Олеся Омельчук, 

Маланюк, Є. Вибрані твори, Смолоскип, Київ, с. 293-294.
11 Маланюк, Є. (2017), «Замітки про національне мистецтво», упор. Олеся Омельчук, Маланюк, Є. 

Вибрані твори, Смолоскип, Київ, с. 240.
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може не бути громадянином і… жовніром, навіть мимо свого бажання»12), і сфери 
трактування деяких авторів («…єдиним ліком, єдиним рятунком проти всіх… наці-
ональних хворіб наших є саме вогняна, вульканічна, страшна своїм національним 
демонізмом поезія Шевченка – і до цього часу – тільки вона одна і ніяка інша»13) та 
ін. Не випадково Є. Маланюк поглиблено трактує й тих інокультурних авторів, котрі 
близькі його формулам національного імперативу, наприклад, у чеського критика 
Ф. Шальди: «…поза національністю немає ані мистецтва, ані правди»14.

В онтологічно-екзистенціальному вимірі ми можемо потрактувати інтерпрета-
ційний переддосвід Є. Маланюка як систему, в термінології Г.-Ґ. Ґадамера, істин-
них передсуджень буттєво-історичного типу15. Цей переддосвід структурують два 
основні націоцентричні міркування, котрі випливають із загального формулюван-
ня націософського герменевтичного кола: людину і мистецтво як частини можна 
зрозуміти тільки в контексті національного буття як цілого, і навпаки. Перше з них 
говорить, що нація є тією визначальною реальністю, що зумовлює і буття індиві-
да, і його герменевтичну здатність. У роздумі «Творчість і національність» (1935) 
культуролог, осмислюючи кризу європейського мистецтва, витлумачує органічний, 
іманентний зв я̓зок між неспустошеною особистістю та її національним буттям, поз-
буваючись якого, людина позбувається власної сутності, людяності. Внутрішні при-
чини кризи останніх 40-50 років, зазначає Є. Маланюк, «безпосередньо зв я̓зані з 
універсальною кризою Особистости, яка, всупереч механістично-матеріялістичним 
чаклуванням другої половини ХІХ ст. і пізнішим експериментам, все ж залишається 
і може бути особистістю лише національною, а не гієрогліфом анаціонального «все-
гуманізму» чи диференціалом міжнародної «клясовости»16.

Ще більше така національна детермінованість стосується творчої особистості, 
митця чи письменника, котрий, є для есеїста герменевтом, тобто «відкривачем» сен-
су («правди») життя, людиною, що «прозріває» й «відчуває» ентелехію буття. Тому 
хоч «інтернаціональним поет може зробитися», твердить есеїст, але «народжується 
він завжди нацією». Більше того, «чим міцніш його істота зв я̓зана з нацією, тим 
більшим, тим могутнішим є поет»17. Тут же можемо помітити й гносеологічні підста-
ви для появи «національного підходу» до «національного генія».

Друге передсудження засвідчує основоположність національної літератури 
для національного буття. Найчіткіше про це Є. Маланюк пише в есе «Остання доба 
нашої літератури» (1931), трактуючи літературу як могутній духовнотворчий, наці-
отворчий та історіотворчий феномен: «…для нас наша література є проявом духової 
чинності нашої нації, лабораторією національних ідей, пророцтвом про майбутні чи 
12 Маланюк, Є. (2017), «До Чупринкової річниці», упор. Олеся Омельчук, Маланюк, Є. Вибрані 

твори, Смолоскип, Київ, с. 285.
13 Маланюк, Є. (1962), «Репліка», Маланюк, Є. Книга спостережень. Проза, Гомін України, 

Торонто, т. 1, с. 75. 
14 Маланюк, Є. (1966), «Ф. К. Шальда», Маланюк, Є. Книга спостережень. Проза, Гомін України, 

Торонто, т. 2, с. 18.
15 Іванишин, П. (2005), Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та 

прагматичні аспекти): Монографія, ВФ «Відродження», Дрогобич, с. 27-45.
16 Маланюк, Є. (1966), «Творчість і національність (До проблеми малоросизму в мистецтві)», 

Маланюк, Є. Книга спостережень. Проза, Гомін України, Торонто, т. 2, с. 24.
17 Маланюк, Є. (2017), «Думки про мистецтво», упор. Олеся Омельчук, Маланюк, Є. Вибрані 

твори, Смолоскип, Київ, с. 273.
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синтезом про минулі шляхи нашої історії, нарешті… субтельним апаратом – сказати 
б, «біометром», що дає нам змогу спостерігати і міряти напруження національної 
активності в глибшім і ширшім значенні цього слова»18. Саме тому сильне мисте-
цтво слова розглядається герменевтом як запорука майбутнього звільнення народу: 
«Мистецтво взагалі, а поезія зокрема є завжди мірником сили національного духу 
народу. Народ, що дає великих поетів, завжди дає й великих національних вождів – 
це є незаперечним законом». І додає: «Слово, вогненне, натхненне, могутнє слово – 
завжди рождає могутнє й натхненне діло»19.

Із націоцентризмом як домінантною герменевтичною ідеєю (імперативом, 
пердсудженням) у герменевтиці Є. Маланюка узгоджуються й інші націософські 
концепти: ідеалізм, волюнтаризм та героїзм. Розвинемо це спостереження.

Як і в Д. Донцова та інших вісниківців, в есеїста ідеалізм постає органічним 
вираженням метафізики національної ідеї, як ідеї «самовладдя нації». Така філософ-
ська позиція автора є основою постійного протиставлення світу ідейного, духовного 
світові матеріальному, що має велике значення і для процесу розуміння сенсів буття. 
Для Є. Маланюка важливим є осягнення справжнього життя будь-якого народу чи 
держави, а таким життям є, як ми зазначали вище, життя «безсмертних і вічих» ідей, 
передусім мистецьких, котрі визначають внутрішню екзистенцію будь-якої культу-
ри та матеріалізація котрих творить історію. Інтелігенти – мислителі та митці – є 
справжніми «творцями життя», оскільки є апостолами та пророками ідей. Тому ос-
новною причиною поразки української революції 1917-20 рр. була відсутність «ідеї 
України», національної ідеї, котру не змогла сформулювати тодішня інтелігенція. 
Ставлячи у 1923 році ідеалістичні завдання перед українськими митцями, есеїст ста-
вив їх і перед собою як поетом: «вдихнути душу національній культурі», «створити 
привабливо-прекрасну Легенду України», запалити народ «вогнем національної ре-
лігії», надихнути його «жадобою національного життя», показати народові справж-
ню українську історію20.

Одним із тих драматично непочутих під час революції українських поетів, що 
створив «легенду», чи «міф», України, не як вигадку чи архаїчний переказ, а як дер-
жавотворчу ідею, як візію, був історіотворчий геній Т. Шевченка. Особливо промо-
висто про це свідчать, на думку есеїста, твори з періоду «Трьох літ» (1843-1845), котрі 
він блискуче трактує саме в ідеалістичному дусі як художнє вираження «закінченої 
ідеологічної концепції». Насамперед Т. Шевченкові вдалося «вдихнути історичне 
життя в завмерлий національний організм». Сам він при цьому повністю осягає «на-
ціонально-державну» свідомість у «геніальній формулі» про «свою хату» («Посла-
ніє»). В інших творах поет розтлумачує «механізм імперії» та аналізує «психологію 
російського імперіалізму» («Сон», «Кавказ»). Водночас Т. Шевченко своїми творами 
ушляхетнює людей і громаду, допомагає їм «стати людьми», сприяючи духовному 

18 Маланюк, Є. (2017), «Остання доба нашої літератури», упор. Олеся Омельчук, Маланюк, Є. 
Вибрані твори, Смолоскип, Київ, с. 371. 

19 Маланюк, Є. (2017), «Ідеї й дії», упор. Олеся Омельчук, Маланюк, Є. Вибрані твори, Смолоскип, 
Київ, с. 278-279.

20 Маланюк, Є. (2017), «Ідеї й дії», упор. Олеся Омельчук, Маланюк, Є. Вибрані твори, Смолоскип, 
Київ, с. 275-282.
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процесу націотворення. Так поет започатковує «новий історично-національний про-
цес», котрий триває і в столітті ХХ-му21.

В інших шевченкознавчих есе герменевт увиразнює розуміння ідеалізму як 
романтизму, що було типовим для вісниківців під впливом ідей Д. Донцова. Є. Ма-
ланюк в літературознавчий спосіб розвиває ці ідеї. Він пише про романтизм як «ре-
акцію духа на матеріалізм», як бунт особистості проти «прогресу», проти «ідола 
матерії», проти гуманізму, «просвічености», «соціалізму». Романтизм як духовний 
феномен набуває рис світоглядних, власне націоналістичних, оскільки «чуйно сто-
їть на сторожі людини і народу». Поетичним втіленням цього явища, не лише сти-
льового, а й філософсько-світоглядного, ідеологічного, був для есеїста Т. Шевченко, 
оскільки українській геній, і як поет, і як особистість, «був живим запереченням… 
«законів» матеріалізму»22.

Ще одним виміром ідеалізму в герменевтиці Є. Маланюка стає його християн-
ський, релігійних характер. У цьому плані, під час витлумачення драми І. Франка, 
есеїст протиставляє розум (як феномен «смертний, історичний і обмежений») Ду-
хові, котрий є «вічний, надісторичний і безмежний, бо Дух ісходить від вічного і 
безмежного Бога, «як світло від світла»23. Прикметною рисою герменевтичного мис-
лення Є. Маланюка є позиція націоцентричної христології, тобто усвідомлення того, 
що, окрім трансцендентного (метафізично-універсального) виміру, християнська 
релігія має ще й вимір екзистенційний, а тому глибоко вкорінена, інкультурована в 
національні традиції: «Християнство бо, при всім своїм очевиднім для кожного хри-
стиянина – універсалізмі, в своїм земнім і «церковнім» втіленні неухильно приймає 
форми, притаманні даним географічним, культурним і політичним, отже, національ-
ним, обставинам»24.

Ще одним методологічно значущим концептом для інтерпретаційної системи 
Є. Маланюка стає волюнтаризм, що є природним для світогляду вольового націо-
налізму. При цьому воля розглядається як основний принцип буття, ірраціональна 
догма, сила, «закон життя» (Д. Донцов), а європейська (західна) духовна традиція, 
услід за О. Шпенглером, осмислюється як «культура волі». Для есеїста важливим 
стає поняття «національної волі» як ідеального поєднання національного чуття і 
національного розуму, чого, наприклад, він не знаходить у малоросійській свідомо-
сті25. Біда дореволюційної інтелігенції як духовного проводу була в тому, що вона 
була просякнута малоросійством, що в ній була відсутня воля до самостійного на-
ціонального життя, що вона наївно «вірила в можливість нормального життя во-
скреслого українського народу в смердячій атмосфері мертвої імперії». Натомість 

21 Маланюк, Є. (1962), «Три літа», Маланюк, Є. Книга спостережень. Проза, Гомін України, 
Торонто, т. 1, с. 43, 45-47, 50-54.

22 Маланюк, Є. (1962), «До справжнього Шевченка», Маланюк, Є. Книга спостережень. Проза, 
Гомін України, Торонто,т. 1, с. 61-64.

23 Маланюк, Є. (2017), «В пазурах раціоналізму (До трагедії Франка)», упор. Олеся Омельчук, 
Маланюк, Є. Вибрані твори, Смолоскип, Київ, с. 339. 

24 Маланюк, Є. (1966), «До проблеми большевизму», Маланюк, Є. Книга спостережень. Проза, 
т. 2, с. 175.

25 Маланюк, Є. (1966), «Малоросійство», Маланюк, Є. Книга спостережень. Проза, Гомін України, 
Торонто, т. 2, с. 242.
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їй бракувало основних атрибутів нації як «волевої цілості» – історичної пам я̓ті і 
почуття історизму26.

Національний волюнтаризм, за «Націоналізмом» Д. Донцова, безпосередньо 
пов’язаний із такими чинниками національного життя, як неспокій, активізм, екс-
пансія, боротьба, героїзм тощо. Саме романтичний героїзм стає не лише посутнім 
елементом націософської естетики вісниківського неоромантизму як «трагічного 
оптимізму», а й важливою інтерпретаційною ідеєю націоналістичної герменевтики 
Є. Маланюка. Для есеїста він пов я̓заний із поняттями еліти, ієрархії, пошани, вож-
дівства, письменницького ідеалу тощо. Зразком «духовної височини» – національно-
го героя як цілісної національної особистості, романтичної натури та справжнього 
лицаря («козака», «пана», «отамана») був для письменника передусім Т. Шевченко27. 
Українській геній належав до справжньої духовної еліти, до типу, за Є. Маланюком, 
«Великої Людини», «Великої Особистості», котра долає аморфність і забезпечує 
життєвість кожного організму та організації, в тому числі національних. При цьому 
така людина, лідер, «випромінюючи свою власну моральну енергію, мусить відчу-
вати постійний приплив енергії оточення»28.

Пошана, навіть посмертна, до своїх героїв дуже важлива, оскільки вона витво-
рює націотворчу традицію. Ідеться про традицію, що відіграє «таку велику роль у 
вихованні Нації, в накресленні її історичних завдань і шляхів»29. На прикладі Симо-
на Петлюри Є. Маланюк розтлумачує одну з іпостасей великої людини – феномен 
національного вождя: як явище ірраціональне, аристократичного плану, «втілення 
Судьби народу», заперечення колективного «вчора» і втілення національного «зав-
тра», його велич швидше відчуває серце, ніж осягає розум, його внутрішнім змістом 
є «невичерпальна моральна енергія» народу, його атрибутом є «візіонерство» – «про-
зріння майбутнього», «вміння бачити крізь хаотичні фрагменти злободенності – та-
ємничу лінію історичного процесу і напрямок історичних подій»30.

Висновок. Отож, навіть наші неповні розмірковування дають змогу зробити 
деякі висновки. В методологічному сенсі есеїзм письменника є виразно націософ-
ським (базується на філософії національної ідеї, національного буття) і структуру-
ється такими поняттями, як націоцентризм, ідеалізм, волюнтаризм, героїзм. Його 
можна розглядати як один із інваріантів (поруч із досвідами Д. Донцова, Ю. Липи, 
М. Мухина та ін.) вісниківської націософської (націоекзистенціальної, націоналіс-
тичної чи націоцентричної) герменевтики, тобто спосіб розуміння, котрий сам ав-
тор вдало окреслив як «національний підхід». Ефективність цього підходу підтвер-
джують десятки вдумливих та водночас експресивних роздумів про українську та 
російську культуру й літературу, про низку історичних постатей та письменників 

26 Маланюк, Є. (2017), «Остання доба нашої літератури», упор. Олеся Омельчук, Маланюк, Є. 
Вибрані твори, Смолоскип, Київ, с. 375.

27 Маланюк, Є. (1962), «До справжнього Шевченка», Маланюк, Є. Книга спостережень. Проза, 
Гомін України, Торонто, т. 1, с. 56-60.

28 Маланюк, Є. (1962), «Ієрархія», Маланюк, Є. Книга спостережень. Проза, Гомін України, 
Торонто, т. 1, с. 187.

29 Маланюк, Є. (1962), «Евген Мешковський», Маланюк, Є. Книга спостережень. Проза, Гомін 
України, Торонто, т. 2, с. 263.

30 Маланюк, Є. (2017), «Слово в десятиліття (25.V.1926 ‒ 25.V.1936)», упор. Олеся Омельчук, Мала-
нюк, Є. Вибрані твори, Смолоскип, Київ, с. 500-503.
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(І. Мазепа, М. Гоголь, Т. Шевченко, П. Куліш, І. Франко, Леся Українка, П. Тичина, 
М. Рильський, Д. Донцов та ін.) із мінімум суперечливих чи непродуманих момен-
тів, а також чимало понять і термінів, що є категоріями класичного національно-ек-
зистенціального мислення, спрямованого на захист, розвиток та примноження на-
ціонального буття (наприклад, шевченкологія, націопсихологія, націоісторіософія, 
тоже-націоналісти, війна духу, національний гермафродитизм, імперська людина, 
геокультура, сатанократія, філоросійське ренегатство та ін.). Опертя Є. Маланюка як 
культурософа й екзегета в його есеїстичних студіях на вічні націоцентричні цінно-
сті та критерії робить його міркування не лише історично цікавими, а й теоретично 
продуктивними, класично значущими для розвитку сучасної української герменев-
тики та гуманітаристики загалом.
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BASIC CONCEPTS OF YEVHEN MALANIUK’S NATIONAL-
PHILOSOPHICAL INTERPRETATION: ESEISTIC DISCOURSE
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The purpose of the research is to outline the structure of the main methodological ideas 
within the frames of interpretive thinking in the essay of the famous Vistnyk’s writer, critic 
and essayist Yevhen Malaniuk. Considering the purpose and tasks of the studio, an interdis-
ciplinary methodological base, related to the author’s “national approach”, has been worked 
out. The epistemological potential of national philosophy as a philosophy of national existence, 
national science as a theory of nation, hermeneutics as a theory and practice of interpretation 
and post-colonialism as interpretation of cultural phenomena from the standpoint of anti- and 
post-imperial consciousness are used in the work. The scientific novelty is that on the basis of 
the previous hermeneutic generalization and definition of national-existential methodology, a 
propaedeutic outlining of the structure of national-philosophical concepts within the frames of 
the essayistic interpretation of reality in Ye. Malaniuk is proposed. In the methodological sense, 
the writer’s essayism is structured by such concepts as nation-centrism, idealism, voluntarism, 
heroism, and can be considered as one of the variants (close by the experiences of D. Dontsov, 
Yu. Lypa, M. Mukhyn, etc.) of the Vistnyk’s national-philosophical (national-existential, na-
tionalistic or nation-centric) hermeneutics, that is, the way of understanding, which the author 
by himself outlined as a “national approach”. The support of Ye. Malaniuk as a culture-philoso-
pher and exegete on the eternal nation-centric values and criteria in his essayistic studies makes 
his reflections not only historically interesting, but also theoretically productive, classically 
important for the development of modern Ukrainian hermeneutics and humanities in general.

Key words: hermeneutics, national philosophy, essay, national-centrism, idealism, volun-
tarism, heroism.
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МЕДІАКУЛЬТУРА ЯК НЕОБХІДНИЙ ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ, 
РОЗВИТКУ І ТРАНСФОРМАЦІЇ  

ЕТНО- ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Ігор Павлюк
Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України,

вул. Михайла Грушевського, 4, 01001, Київ, Україна
e-mail: pavlyuk196767@gmail.com
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У статті розглянуто ментально-екзистенційні взаємозв’язки між етнокульту-
рою, національною ідентичністю та медіакультурою як необхідним фактором їх 
збереження, трансформації, на прикладі національних оригінальних алгорит-
мів, матричних моделей, із врахуванням загальносвітових тенденцій підтримки 
етнокультури громадськими організаціями і самими державницькими інституціями та 
архетипових особливостей в інформаційно-культурному просторі України та в зару-
біжних/діаспорних масмедіа.

Ключові слова: медіакультура, етнокультура, національна ідентичність, егрегор.

Постановка проблеми. Про національну ідентичність пишуть і говорять зараз 
багато, часто, повсюдно, як і про постмодерн у культурі, парадоксально затуманю-
ючи реальну та потенційну чинність поняття, в основі якого почуття-усвідомлення 
нації (natio (латинь) – плем’я, народ, спільнота людей на основі єдності їхньої тери-
торії, економіки, мови, культури, соціальної політики, держави, навіть фізіологіч-
них особливостей тощо) цілісністю. Ідентифікація нації, відповідно, немислима без 
ідентичності, самоусвідомлення причетності до неї окремих її складників – людей, 
які не обов’язково є громадянами основної держави-ідентифікатора, оскільки є не-
державні, але виразно ідентифіковані за всіма чи частинними ознаками нації – як 
роми, наприклад, індіанці чи, приміром, євреї до створення своєї держави – Ізраїль.

Тому перш ніж вести мову про «медіакультуру як необхідний фактор етно- та 
національної ідентичності», проаналізуємо кожне окреме поняття-маркер сформу-
льованої теми. Фактор ( factor (латинь) – «той, що робить, чинить», тобто чинник – 
рушійна сила будь-якого процесу; Етнокульту́ра – це об’єднаність матеріальних і 
духовних, духовно-матеріальних цінностей, вироблених певним етносом (від ἐθνικό 
(грецька) – стійке соціальне угруповання людей, яке утворилося упродовж певного 
історичного розвитку на певній території, де люди, як правило, мають схожі біоло-
гічні риси, походження (раса).
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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А вже спільна мова, культура, державність, релігія (іноді – національна) закріп-
люють, стверджують, тобто солідаризують (солідарність – solidus (латинь) – твер-
дий) уже природно сформовану етнічну групу Homo sapiens для її трансформації у 
наступний етап самоствердження-самоідентфікації, у вищий соціально-політичний 
рівень розвитку – націю.

Але, як це завжди, спостерігаємо у гуманітарних системах, існує і зворотний 
(солідарний) зв’язок між моделями медіакультури, національної ідентичності та ет-
нокультурності, більше того – доки той взаємозв’язок природний, пластичний, як 
між клітинами одного організму, які захищені духовними мембранами, через які і 
відкриті для співіснування-розвитку.

Метою нашого дослідження є спроба виокремити та проаналізувати, спрогно-
зувати етапи взаємоєдності медіа-, етнокультури та національної ідентичнос-
ті, запропонувати науково-теоретичні вироблення  практичних механізмів 
реалізації системи національних інституцій громадянського суспільства і за-
безпечення їх від втрати динамічної рівноваги, впадіння у крайність – набуття 
крайніх лівих чи крайніх правих форм, що передбачає розв’язання таких завдань: 
знайти алгоритми взаємодії медіакультурних, етнокультурних та націєідентичних 
егрегорів для збереження і розвитку державницьких інституцій, як і своєю чергою 
трансформують їх самих та оптимально інтегрують у етнокультурний простір ін-
ших народів, загальносвітовий, глобальний (не глобалістичний) культурно-інфор-
маційний простір.

Об’єктом наукової розвідки є національно ідентифікована творча особистість у 
сучасному світі; предметом дослідження – медійний аспект реалізації взаємотранс-
формацій основних маркерів етнокультури та національної ідентичності: релігії, 
мови, організації побуту, освіти тощо.

Аналіз останніх досліджень, публікацій. До цієї теми у своїх наукових стат-
тях, окремих книгах зверталися такі дослідники-гуманітарії, як Френсіс Фукуяма 
(«Помаранчева революція була попередженням для всього світу»), Д. Дроздовський 
(«Меридіан розуміння»), О. Фільц («Фройдівська лекція 2019»), К. Ясперс («Пси-
хологія світоглядів», Л. Павлюк («Дискурс екстрем, публічна сфера і формування 
української ідентичності», сам автор (Павлюк І. Митець – Влада – Преса: істори-
ко-типологічний аналiз; Павлюк І. Українська культура в період становлення неза-
лежної України: реверсивна розмітка // Література та культура Полісся. − Вип. 75. 
Серія «Філологічні науки» № 2. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 
2014. – С. 269-281). Детальніший аналіз деяких із цих досліджень – в основному тек-
сті статті.

Виклад основного матеріалу. При цьому національну ідентичність, в основі 
вивчення якої такі духовно-матеріальні маркери як раса, клас, колір шкіри, держав-
ність, мова, препарують такі, суто гуманітарні, науки, як філологія, філософія, те-
ологія, які у суспільно-політичних контекстах бувають ферментовані найбільшим 
вірусом-убивцею істинних духовних матриць – ідеологемами, які, щоправда, як і всі 
віруси, можуть створювати оманливий флер сприяння будівництва держави, висту-
паючи нав’язливим ерзац-замінником, скажімо, релігії – як у Радянському Союзі, на-
приклад, стаючи при цьому тимчасовими маркерами ідентичності, як ракові клітини 
у хворому біологічному організмі.
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Найоптимальніше розглядати, «ідентифікувати» національну ідентичність 
через психологічну призму, концепції психології як науки, адже саме психологічні 
дослідження пов’язують солідарування національної ідентичності із рисами іден-
тичності окремої особи, особистості, розвиток-старіння якої підпорядковане певним 
природним та суспільним законам і, як кожна енергетична, етично-естетична, біоло-
гічно-людська система, має більш-менш виразні стадії існування: дитинство, юність, 
молодість, зрілість, старість – із відповідними соціальними інститутами, причетни-
ми до процесу формування ідентичності на цих окремих і потенційно тяглих стадіях 
в осередках соціологізації, де у порівнянні себе з іншими особами (друзями, ровес-
никами, родичами, вчителями) формується ідентичність особи (Я-образ, Ми-образ), 
а в порівнянні себе відповідно із іншими націями, твориться ідентичність дворова, 
сільська чи міська, регіональна, національна, загальноземна (Ми-образ, Вони-об-
раз): від дитсадків, школи, вищих та інших навчальних закладів, робочих груп тощо. 
Причому сім’я як мікромодель держави залишається основним ферментуючим іден-
тифікатором ідентичності на всіх стадіях розвитку особи і нації, одним із головних 
маркерів якої виступає етнокультура, у своїй першій стадії детермінована географіч-
но, а пізніше, скажімо, у діаспорних групах, – як історично-родова пам’ять у контек-
сті існування опозицій «ми – вони», де у зіставленні себе з іншими кожен індивід і 
його етнічна спільнота формують-озмістовнюють образ, що ґрунтується на певних 
ментальних, статусних, власне етнокультурних атестаціях. І кінцева (третя) стадія 
творення національної ідентичності пов’язана, як ми вже зауважили, із формуван-
ням національної ідеології як вагомого складника держави з її духовними, еконо-
мічними, політичними, інформаційними сферами буття і про що Христос сказав: 
«Віддайте кесареве кесарю, а Богові – Боже!», а ідеологічна доктрина Радянського 
Союзу загалом проектувала потенційне зникнення націй, практикуючи етнонаціо-
нальні атрибути (танці гуцулів чи вишиванку поліщуків, приміром) як субкультурну 
ретро-атрибутику. Хоча, до слова, справжнє мистецтво, окрім консервації та модер-
нізації культу ритуальності, завжди має флер ретро навіть у стадії прогресування у 
змістоформу ретромодерну у зворотному напрямку, як кажуть філософи, до прогре-
су технічного, що універсалізує, розмиває риси національних ідентичностей (Карл 
Ясперс) і веде у підсумку до регресу всього людства як загальноземної ідентичності.

Тобто якщо на ранніх своїх стадіях (дитинство-юність-молодість) процес фор-
мування самосвідомості і самоідентифікації групи людей детермінованих певною 
територією в етнос найдинамічніший, то вже на стадії творення націй (умовна зрі-
лість, старість) та держав, націй-держав процес трансформації сповільнюється, бо 
залежить уже не так від природних умов, як від реального соціально-політичного 
контексту, практичної здатності впровадження у практику захисту та експансії, екс-
пансії-захисту наукових та науково-популярних досліджень із етнопсихології, етно-
державознавства, де закономірно національна ідентичність означується як процес 
ототожнення індивіда та групи індивидів із тією чи іншою національною спільно-
тою із виробленими ще в етнічній стадії нормами та цінностями.

Тому національна ідентичність апріорі сприймається як чинник формування 
громадянського суспільства в Україні, а етнонаціональна ідентичність солідаризу-
ється із культурно-історичними чинниками народу, крайні прояви національних 
самовиражень в ідеологічно-державницьких координатах трансформуються у націо-
налізм, а самі творці-носії національної ідентичності для того, щоби залишатися фе-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/11187/2/shaparenko.pdf
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/11187/2/shaparenko.pdf
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номеном, мають утримати динамічну рівновагу у протистоянні із технократичною 
універсальністю, тобто із викликами глобалізації – як своїм найбільшим ворогом, як 
і ворогом духовно-душевних особливостей людства загалом.

Звідси напрошується логічний висновок, що зріла нація, щоби створити-збе-
регти свою ідентичність, тобто великою мірою – себе, має зберігати-солідаризувати 
свою етнокультуру – як визначений нею самою та іншими націями (для об’єктивної 
самоідентифікації народу, як і окремої особистості, потрібно враховувати і суб’єк-
тивні зовнішні погляди-аналізи) комплекс (не розрізнені елементи) різноманітних 
ознак, які загалом притаманні й іншим етносам, але є оригінальними, своєрідно 
комбінованими у системі етично-естетичних координат кожної окремої етнічної 
групи, нації, як із тієї самої таблиці хімічних елементів Менделєєва творяться різні 
хімічні сполуки, як із тих самих атомів творені структури ДНК зовсім різних живих 
організмів.

Тому, власне, у період глобалізації особливо актуальний закон єдності і бороть-
би протилежностей у контексті етнокультурному, де кожна з національних культур 
(culture, colo, colere (латинь) – «обробіток», «обробляти»), тобто першоосновно пов’я-
зана з удосконаленням обробітку землі, землеробством, що передбачає знищення 
бур’янів, – запрограмована на гармонізацію та збереження соціуму, який лише за 
наявності культури і стає етносом та нацією – як завершеною стадією формуван-
ня того чи іншого етносу, сама будучи конгломератом розмаїтих складових та чиє 
поняття еволюціонувало разом із духовними та матеріальними, духовно-матері-
альними проявами культури, адже існує кілька сотень визначень самого поняття 
«культура», яке включає в себе науку, освіту, мистецтво (літературу, музику, танці, 
архітектуру, одяг...), світоглядні та практично-ужиткові естетику та етику певного 
соціуму (групи – етносу – нації), і вивчається цілим корпусом гуманітарних наук, 
як-от: культурологія, етнографія, історія, культурна антропологія, соціологія, пси-
хологія, лінгвістика...

Дехто означує культуру – як ставлення до могил предків, а все інше – то еконо-
міка, політика...

Хоча, на нашу думку, найпростіше і найоб’ємніше визначення терміну й понят-
тя культури належить Вільгельмові Оствальду: «Те, що відрізняє людину від тварин, 
ми називаємо культурою».

Таке ж визначення також, як і кожне порівняння, кульгає, адже, особливо в ре-
лігійній системі координат, саме ритмічно, природно-сезонно впорядковане буття 
тварин (парування, вирій тощо) називають культурним, на противагу стихійному 
людському.

Інколи синонімом слова «культура» є слово «цивілізація», але частіше – його 
антонімом: візьмімо теорію Френсіса Фукуями, який висунув гіпотезу про глобаль-
ну тенденцію кінця культури і переходу її у технократично-бездушну цивілізацію, 
символом якої можуть бути ті ж біороботи, приміром, у наш час, тобто про техноло-
гізацію духовності, творення біороботів замість людей у класичному варіанті1.

1 Заліщук, С. (2012), «Френсіс Фукуяма: Помаранчева революція була попередженням для всього 
світу», Інтерв’ю, Українська правда. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2012/07/24/107466/ 
(дата звернення: 12.05.2020).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://life.pravda.com.ua/society/2012/07/24/107466/
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Деякі дослідники культури відправною точкою її зародження у того чи іншо-
го соціуму називають виникнення писемності «і особливої верстви (страти) людей, 
для яких писання стало основним родом занять. У Шумері це приблизно 3300 р. до 
н.е., в Єгипті – 3000 р. до н.е., у Китаї – 2000 р. до н.е. Значимість писемності для 
управління (Влади) привела до зростання ролі літописців як духовної аристократії 
у суспільному житті»2.

Загалом же об′єктивно існує чотири категорії культури: матеріально-технічна, 
суспільна, ідеологічна, психічна із відповідними своєю чергою знаками, символами, 
кодами, які стають матрицями творення міфів (казок із добрим закінченням чи ле-
генд із драматично-трагічним завершенням).

Сутність же кожної культури зокрема, особливо її корінної форми – культури 
соціальної групи на етнічному рівні існування-розвитку – визначається за її специ-
фічними артефактами, тобто об’єктами матеріалізованої культури, які несуть у собі 
знаки, символи, коди, міфи про минуле, які теоретично можуть бути використані і в 
сучасності, але здебільшого репрезентують власне етнокультуру, яку кожна притом-
на нація береже і солідаризує як маркери своєї ідентичності (господарські знаряддя, 
одяг, зброя, предмети культів, релігійних ритуалів), яка за певного рівня розвитку 
(винайдення алфавіту, побудови держави) стає національною ідентичністю, яка збе-
рігає і культивує (солідаризує) етнокультуру у різноманітних музеях, іноді оприяв-
люючи її на етнофестивалях, у історичних фільмах, наукових конференціях, книгах, 
театральних постановках, релігійних ритуальних дійствах тощо.

 Виразними складниками етнокультури також є не лише археологічні матері-
альні артефакти, але й фольклор ( folk-lore, англ. – народне знання), усна народна 
творчість (художньо-літературна, музична, театральна, обрядова (ритуали весілля, 
народження, похорону, початку і кінця збору врожаю, полювання, танці, театр ля-
льок, сатирічні п’єси, усно передавані з покоління в покоління казки, пісні, прислів’я, 
приказки народу), яка була, як правило, колективною і не залишила імен творців-ін-
дивидів, адже зароджена до виникнення писемності, тому передавана власне усно – 
із певними модернізованими трансформаціями від покоління до покоління.

Власне на території Русі, нині ідентифікованій як Україна, виникнення і поши-
рення писемності, абетку якої склали брати Кирило і Мефодій і яка названа за іме-
нем одного з них – «кирилицею», практично збіглося із прийняттям християнства 
на Русі у 988 році, то реально вся етнокультура у нас дохристиянська, поганська, 
яка вже далі розвивалася із відповідними чотирьом категоріям культури ознаками: 
артефактово-матеріальними, духовно-душевно-мовними, ідеологічно-державниць-
кими артефактами-атрибутами (гімн, прапор, герб), психотипно-поведінковими – із 
комплексами поразок, травм і егрегорами знакових перемог як індивіду, так і нації: 
Чорнобиль, Голодомор, Незалежність... смерть близьких, весілля, народження, які 
мають розроблені віками відповідні сакралізовано-ритуалізовані дійства, зафіксо-
вані у фольклорі і книгах на кшталт: «Скуратівський Василь. Вінець. – К.: Вид-во 
УСГА, 1994. – 240 с.; Забуті боги предків: Оповідання. – К.: Веселка, 1994. – 79 с.; 
Українці: народні вірування, повір′я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – 640 с.; Історія 
української культури. – К.: Либідь, 1994. – 656 с.; Культура українського народу: 

2 Павлюк, І. (1997), Митець – Влада – Преса: історико-типологічний аналiз: Монографія, Над-
стир’я, Луцьк, 112 с.
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Навч. посібник. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.; Книги: Міфи України. За кн. Георгія 
Булашова «Укр. Народ у своїх легендах, реліг. поглядах та віруваннях». – К.: До-
віра, 2003. – 383 с.», де науково, науково-популярно оприявлена культура україн-
ського народу загалом та його етнокультура зокрема, про що нам самим доводилося 
писати у своїх книгах та окремих статтях на кшталт згаданого вже окнижненого 
дисертаційного дослідження «Митець – Влада – Преса: історико-типологічний ана-
ліз: Монографія. – Луцьк: Надстир’я, 1997. – 112 с.», тритомника «Інтимне дихання 
епохи: Статті, рецензії, інтерв’ю» (Чортків: Золота Пектораль, 2016-2018 рр.), книги 
«Письменники у пресі: українськомовний культурно-інформаційний простір По-
лісся, Холмщини, Підляшшя (1917-1944) та Волині 1917-2000 років: Монографія. – 
Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. – 148 с.», які самі містять аналіз 
явищ етнокультури, національної ідентичності, обширні списки літератури на цю 
тему, як-от: «Культурно-інформаційний простір України в період становлення не-
залежної держави: Стаття // Рідна мова. – Квартальник українського вчительського 
товариства у Польщі. – 2014. – №21. – С. 17-22», де у контексті заявленої теми зокрема 
зазначаємо: «Перш ніж вести мову про сучасний вітчизняний мистецько-інформа-
ційний простір та пошуки алгоритмів національної ідентичності, обов’язково варто 
згадати, що, починаючи з 20-их років ХХ століття традиційна культура нашого ет-
носу пережила не лише утиски, втрати, закономірні при окупаційній владі та зміні 
її форм, але й стреси світоглядні: на фундаментальне, тисячоліттями формоване і 
закріплене місце релігійного та релігійно-метафізичного, національно-демократич-
ного світогляду насильно, з благословення окупаційної більшовицької політичної 
влади і її ж руками насаджувався світогляд квазіпозитивістський, войовничо-атеїс-
тичний. Тобто в Україні, як і в цілому СРСР, із благословення «вождів» свідомо ни-
щилася тисячолітня крилато-коренева система сакральних вартостей, охудожнених 
міфологем націй, а на їхнє місце, як відомо, пропонувалися віруси-ідеологеми (як-от: 
замість християнських десяти заповідей – «Моральний кодекс будівника комуніз-
му», «войовничий атеїзм»), розроблені класиками марксизму-ленінізму і жорстко 
трансформовані для впровадження в життя місцевими комісарами-«безбожниками» 
з патологічною агресивністю». 

Тому, чим розвиненіша культурна цивілізація, тим вона має більшу змогу кра-
ще зберігати й солідаризувати свою етнокультуру або й повертатися до неї реально: 
скажімо, дехто повертається до «екологічно чистих», покритих очеретом чи соло-
мою глиняних домівок із кущами калини поруч і лелечим гніздом на стрісі, одяга-
ється у домотканий одяг, придбаний у старших людей, вживає просту етнічну їжу: 
вареники, борщ... Дехто іде ще далі – і відмовляється від благ цивілізації як техно-
логічних досягнень: телевізора, телефону, Інтернету, що простіше робити, ставши 
на світоглядну основу язичеської віри, «віри предків», рунвіри, адже все раннє, при-
наймні дохристиянске, доавторське, колективне мистецтво було сакралізованим, як 
оцерковленими були і пізніші досягнення світової культури: скажімо, творчість Мі-
кельаджело, Леонардо да Вінчі, Моцарта, нашого Григорія Сковороди чи пересміш-
ництво античних богів у «Енеїді» Івана Котляревського, «Мойсей» Івана Франка чи 
«Лісова пісня» Лесі Українки...

Окремо можна вести мову про фактор збереження і зміцнення етнокультурної 
солідарності окупованих народів (етносів, націй) історичними окупантами різних 
стилів окупації, скажімо, індіанців у резерваціях Сполучених Штатів Америки, ес-

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
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кімосів Аляски; народів Півночі, кримських татар, гуцулів та інших етнокультур у 
СРСР, українських меншин у інших країнах тощо, національних меншин у сучасній 
Україні.

Як зробити так, щоби не лише законсервувати-зарезервувати ту чи іншу етно-
культуру, але й сприяти її розвитку націями-колонізаторами засобами саме куль-
тур-цивілізацій, бо цивілізації як останній (деградаційній) стадії існування етно-
культури-культури не зберігають-розвивають, а постмодернізують, глобалізують її, 
щоби тенденційно спрофанувати-знищити.

Потрібним дослідженням, безпосередньо дотичним до нашого, навіть фунда-
ментально-базовим для нього, може бути праця відомого українського поета, який 
жив у еміграції, Євгена Маланюка: «Нариси з історії нашої культури», уперше на-
друкованої у Нью-Йорку в 1954 році «Організацією оборони чотирьох свобід Украї-
ни та Спілки української молоді Америки» і репринтно перевиданої в Україні у 1992 
році, де він резонно пов’язує слово «культура» з поняттям обряду («культ») і все те, 
що створене, а не зроблене механічно, людиною. У цій праці поет пропонує «щонай-
менше, дві великі істини»3, які резонно зацитувати повністю, бо вони збігаються із 
нашими поглядами на суб’єкт та об’єкт дослідження і пропонують «тяглу» інтер-
претацію:

1) Чи ми маємо на думці «культуру», чи «цивілізацію», комплекс «культуро-ци-
вілізації», як загальне правило, є єдиний-неподільний (парляменти існують по ба-
гатьох країнах, але лише в Англії парлямент є органічним складником англійської 
культури, залишаючись по інших країнах лише «ознакою цивілізованости», нерідко 
скарикатуризованою).

2) Немає культури (чи, як хто воліє, «цивілізації») без коріння, без генетичної 
лінії і без обличчя, звичайно, національного (хоч часом, але досить поверховно – «ім-
перського» чи «державного», що в більшості, остаточно, є лише псевдонімом «наці-
онального»)».

Тут же він наводить «влучні думки і концепції О. Шпенглера про культуру, як 
організм та його думку про те, що «Безнаціональної культури немає. Безнаціональ-
ною може бути, вживаючи виразу Шпенґлера, лише переймана «цивілізація», але 
й тоді треба пам’ятати, що і за паротягом, і навіть за рефреджірейтором тягнеться 
певна генетична лінія аж до «місця зродження» тих приладь».

Тобто ведемо мову про те, як цивілізація зберігає, консервує, солідаризує етно-
культуру (геокультуру, – запропонований Євгеном Маланюком термін: «Коли дума-
єш про нашу культуру, культуру нашої землі – передовсім, пригадуєш, як бурхли-
во політична історія по ній переходила і як історія періодично перетинала тяглість 
нашої культури, як унеможливлювала їй безперервний розвиток. Тому я й назвав 
тему цієї розмови «геокультура») і стає «культуро-цивілізацією» (за Є. Маланюком), 
або ж гинуть і культура, і цивілізація поодинці, адже саме із втратою культури (ду-
ховно-етичних важелів мистецтва, церкви) нація і все людство як єдиний організм, 
втрачає репродуктивно-реінкарнаційні властивості і приходить через етноцид через 
агресію інших націй-держав до просто суїциду в результаті атомної війни тощо.

Тут держава-цивілізація повинна використовувати функціональні можливості 
усіх чотирьох гілок влади: законодавчої (адекватні закони про мови титульної на-

3 Маланюк, Є. (1992), Нариси з історії нашої культури, АТ «Обереги», Київ, 80 с.
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ції та мови нацменшин), виконавчої (практичну реалізацію у соціумі цих законів), 
судової (адекватне покарання за порушення встановлених законів), засобів масової 
інформації – як «сторожового пса» попередніх владних гілок (висвітлення діяль-
ності попередніх трьох гілок влади), адже як на оптимальне зародження і повно-
кровний розвиток етнічної культури впливало огромне коло чинників, серед яких 
історична путь певної суспільної групи у боротьбі єдностей та протилежностей, со-
ціальних, економічних, екологічних, власне культурних (аж до суспільно-політич-
них, націє-державних) взаємовпливів у стосунках із сусідніми та іншими народами. 
Етнокультура при цьому ідентифікується як цілісна система, яка сформувалася в 
результаті взаємовпливів фольклорно-етнографічних субстанцій різних груп одно-
го етносу (емігрантів, асимільованих репрезентантів інших регіональних груп того 
самого етносу), інших народів із різних часопросторів.

У результаті такої соціально-біологічної дифузії виникає образ народу, марко-
ваний етнокультурними знаками, символами, кодами, міфологемами, які трансфор-
мовані в соціо- та інформаційно-культурні матриці, тобто етнокультура стає націо-
нальною культурою, культурою-цивілізацією чи перероджується у технократичну 
цивілізацію (символічну смерть культури загалом і її первинно-первісну стадію – 
етнокультуру – зокрема в розумінні того ж Френсіса Фукуями.

Етнокультура, як і кожен «ментальний конденсат», буває самодостатньою (ін-
тровертною) та експансивно-екстравертною, тобто такою, яка нав’язує свою етно-
культуру чи її окремі елементи іншим етносам у результаті різноформних воєн (як 
відкритих, так і гібридних), тому що запозичення кращих, цікавих зразків культури 
одними етносами в інших – процес природно-закономірний. Так запозичується, ска-
жімо, трансформуючись до певних меж, обчислювальна система (арабські цифри), 
алфавіт, узори вишивок чи візерунки-прикраси зброї, перекладаються пісні, казки, 
бувальщини тощо, тому в результаті різничні елементи між культурами різних етно-
сів заховані у деталях, виборі-підборі окремих компонентів, бо запозичується-адап-
товується в інших лише те, що близьке ужитково, етично чи естетично, ідейно – у 
націй-держав, що перемагає у процесі пошуків алгоритмів національної ідентичнос-
ті, змаганні-боротьбі міфологем, ідеологем, навіть релігій, адже базовою основою 
кожної етнокультури є національна релігія або трансформована-адаптована інша 
релігія, як, скажімо, християнські свята мають багато язичеських елементів етносу, 
який адаптував доктрину і ритуали релігії у свою світоглядно-духовну систему ко-
ординат, про що добре відомо етнокультурологам.

У цьому контексті національна ідентичність є дійсно необхідним фактором 
зміцнення етнокультурної солідарності, зважаючи на те, що мистецько-інформацій-
ний простір України як постколоніальної, травмованої техногенними (Чорнобиль) та 
соціогенними (голодомор, громадянська війна) країни, яка не мала власної держави, 
а отже – не могла повноцінно зміцнювати етнокультурну солідарність в деформова-
ній стадії національної ідентичності, яку в Радянському Союзі прагнули звести до 
єдності під назвою «радянський народ», забираючи в етносу-нації релігійно-етно-
культурні основи.

Найприкметніші для існування, реалізацій культури етносів, націй, етносів-на-
цій «мертві точки» переходу їх з одного стану в інший, тобто дорослішання: від 
етнокультури до національної культури, культури нації-держави, що відбувається за 
біологічно-соціальними законами і пов’язано з ними, взаємозалежно, – еволюційним 
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або ж революційним шляхом, причому іноді суспільно-політичні процеси виперед-
жають розвиток культури, а іноді навпаки; культура еліти відрізняється від культу-
ри всього населення (класовий детермінізм): одяг інтелігента, приміром, та селянина 
у ХІХ столітті виразно різнився, як і побут, хоча уже, скажімо, у ХХІ столітті ця 
різниця стерлася практично зовсім, і універсальні джинси носять як професори, мі-
льярдери, та і сантехніки та безхатьки, одягаючи на етнофестивалях тощо етноодяг 
і готуючи/вживаючи там етнострави.

Особливо знаковий перехід не від етнокультури до націокультури, а від куль-
тури до цивілізації, який виразно маркований, символізований, на нашу думку, по-
льотом людини в космос, з’явою Інтернету тощо, що супроводжене постмодерном 
у культурі, народженням «масової культури», кітчу, які розпізнавати так само важ-
ливо для збереження репродуктивних кодів культур, як і небезпечні для культури 
культвіруси-ідеологеми, якими, власне, органічно протистоять етнокоди (народна 
пісня, національна релігія, наприклад), зміцнюючи духовний імунітет нації, на-
ції-держави, «білі кров’яні тільця», кажучи мовою фізіології, етнокультурного ор-
ганізму, виліковуючи етноорганізм від вірусів тих же ідеологем, агресивно занесені 
у нього націями-загарбниками та зрадниками-пристосуванцями українцями. Так, 
національна література, як один із національних ідентифікаторів ідентичності та 
солідаризатор-консерватор етнокультури, у канонічних рамках «соціалістичного 
реалізму» мала стати «коліщатком і гвинтиком загально-пролетарської справи», що 
реально втілювалося на всіх культурно-інформаційних вертикалях та горизонталях 
функціонування репресивної системи в Радянській Україні, після курсу на україні-
зацію на початку 1920-х років, перейшовши з початку 1930-х до жорстокої дефор-
мації національних культмоделей, викорінення архетипів питомо українського мис-
тецько-інформаційного поля на користь «пролетарської культури» аж до фізичного 
знищення національних митців «розстріляного відродження».

«Про моральну деградацію літератури у 30-х роках можна говорити на тій під-
ставі, що радянська література змушена була поступово відмовлятися від послуго-
вування об’єктивними законами літературної естетики, а все більше керуватися схе-
мами і догмами соцреалізму. Література перестала писати правду про життя, вона 
все більше вдавалася до міфотворчості, створення міфів про радянське життя», – 
читаємо у статті професора Степана Костя4, погоджуючись із ним щодо згубно-де-
структивної ролі політизованих міфологем (ідеологем) у культурі та конструктивної 
ролі творення міфів-матриць за художніми законами в національному мистецько-ін-
формаційному просторі.

При цьому вся національна культура як система традицій (теоретична та техно-
логічна наука, література, музика, образотворче мистецтво, освіта, релігійно-побу-
товий устрій сімейного, суспільно-громадського буття, господарювання, ставлення 
до природи, мікро- та макросвіту, Універсуму, до збереження своєї етнокультури) 
зазнала корінних змін/втрат/деформацій, адже підпорядкування всіх духовно-ду-
шевних сил народу утопічній меті – побудові раю на землі (комунізму) – потребу-
вало квазісакральних жертв – мільйонів реальних людських життів безпосередніх 

4 Кость, С. (1992), «Літературний процес 20-30-х років: деморалізація літератури як законо мір-
ність», Українська журналістика: генезис і сучасні проблеми. Серія журналістики, Вип. 17, 
Львів. нац. ун-т, с. 79-85.
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творців нової культури і сторожів генетичного та етнокодів: священників, науков-
ців, письменників, художників, музикантів, селян із їхнім культом землі й давніми, 
перманентно трансформованими з покоління в покоління навиками, принципами її 
обробітку, збереження екосистеми.

Тобто, говорячи про культурний національний соціогуманітарний простір, ді-
агностуючи і прогнозуючи моделі створення і збереження в ньому динамічної рів-
новаги часопростору етнокультурного, нація мусить пам’ятати і про боротьбу за 
доступ до інформації та її першоджерел як окремого індивіда, так і держави в ціло-
му, культуру передачі інформації, яка у процесі глобалізації стає нині першорядним 
товаром, егрегором, бо «хто володіє інформацією, той володіє світом», – як вважав 
прем’єр-міністр Великої Британії, він же й письменник – Вінстон Черчилль. 

Ідеологічна ревізія-цензура неприродно-диктаторським методом проводилася 
протягом довгих років існування українства під колонізаторським впливом інших 
націй-держав, у межово замкнутій від загальносвітових тенденцій культурі, дозво-
ляючи відкрито демонструвати її етнозразки, що парадоксально спрощувало і ще 
швидше убивало її потенцію до розвитку-росту у всіх її формах (духовній, мате-
ріальній, соціальній, фізичній) і видах (культура особистості, культура колективу, 
культура суспільства, культура нації) буття, позбавляючи її тим самим природних 
регуляторів відновлення, збереження самоідентичності, – реверсування «до дже-
рел» (етнотрадицій), і водночас рухатися далі, паралельно із тими репродуктивними 
здоровими перспективними тенденціями-традиціями, за якими закономірно розви-
вається якщо не культурний світ із його «кінцем історії», то світ культури в лібераль-
но-демократичних формозмістах: зміну метафізичного, релігійного, релігійно-мета-
фізичного світоглядів знову на позитивістський, бо «все наближається до початку 
свого».

Із проголошенням незалежності України від СРСР, в умовах переходу від ра-
дянської планової економіки до ринкової культура у нововиниклій, змістовно невід-
форматованій у світовому культурно-інформаційному полі державі, найчутливіші 
у системі духовно-матеріальних цінностей гуманітарні інституції якої переживали 
і досі переживають (процес неприродно затягнувся) адаптаційний (посттравматич-
ний) комплекс хвороб, пов’язаних із відмиранням «старих» і народженням «нових» 
суспільно-мистецьких матриць-моделей на фоні і всередині загальної соціально-по-
літичної кризи, одні хвороби росту «протікають» спонтанно, інші пробують кон-
тролювати, гармонізувати, організовувати міністерства, що патронують культуру на 
офійно-державницькому рівні, враховуючи запити часу, розробляючи і впроваджу-
ючи основні положення національної концепції культурної політики, спираючись не 
лише на досвід розвинених країн, а й ураховуючи етнокультурні традиції, сучасний 
інформаційно-культурний стан України, самоцінність культури в координатах де-
мократичної держави у стані війни.

Але результат наразі невтішний: інформаційно-культурний простір України 
звужується, як шагренева шкіра, а його долю займають етнопростори народів-су-
сідів (в основному російський) та американсько-західна агресивна поп-культура. 
Тиражі україномовних книг упали відносно навіть радянського періоду, а масмедіа 
активно обслуговують вітчизняних олігархів у їх інформаційно-віртуальних та ре-
альних війнах між собою та ті ж експансивні чужодержавні гуманітарні проекти, 
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згортаючи етнокультурницькі програми-проекти на національному радіо та на теле-
баченні або ж пропонуючи реципієнту натомість відверту «попсу».

У такому посттравматичному, перервано-компенсаційному культурно-інфор-
маційному просторі потрібні особливі реабілітаційні механізми для того, щоби наці-
ональна ідентичність стала реальним фактором зміцнення етнокультурної солідар-
ності – і навпаки.

Тому самих лише правильних законів («Закон про пресу та інші засоби масової 
інформації», закон «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», за-
кон «Про інформацію», «Закон про мови» тощо) недостатньо, адже подані і прийняті 
на найвищих державних рівнях правильні, адекватні закони на практиці у нас ви-
являються неефективними, нефункціональними, потрібна суспільна нейрохірургія, 
мотиваційні механізми їх виконання, економічна зацікавленість у збереженні/захи-
сті, скажімо, української мови як одного із основних ідентифікаторів національної 
ідентичності, інформаційного супроводу для її експансії як мітки культурної та ге-
остратегічної території, відкриття спецфондів для адекватного заповнення культур-
но-історичних «білих плям» для своїх дослідників і паралельний захист (принцип 
меча і щита) державних таємниць від ворожих диверсій, сприянню проведенню ет-
новиставок у інших країнах, але строгому митному контролю за нелегальним ви-
везенням етнокультурних зокрема і культурних загалом артефактів за кордон, по-
вернення «додому» репресованої в СРСР етнокультурної спадщини України разом 
із реабілітацією та перевиданням/виданням художніх і наукових творів, де про неї 
писано на різних (від академічних – до науково-популярних) рівнях, як-от у працях 
Михайла Грушевського, Дмитра Донцова, Івана Крип’якевича, Дмитра Яворницько-
го, збірниках забороненого радянською владною цензурою певних сегментів фоль-
клору. 

Одна із тактичних помилок, на нашу думку, геокультурного (за Євгеном Ма-
ланюком) вітчизняного простору, допущених у перші роки Незалежності, – непро-
ведення люстрації посадової інтелігенції, яка була на реальній службі радянського 
режиму і представники якої продовжують займати знакові посади чи й очолювати 
гуманітарні інституції уже незалежної України, апріорі роблячи її залежною від ми-
нулих ідеологем, трансформованих у квазікомунікаційні матриці ліберальної свобо-
ди чи квазідемократії.

Нині потребують фінансової допомоги паперові культурні ЗМІ, як ретрансля-
тори етнокультури зокрема: наприклад, журнал «Київ», який першим опублікував 
«Спомини» того ж Михайла Грушевського, газета «Літературна Україна», часописи 
«Всесвіт», «Березіль», «Дзвін», «Народна творчість і етнографія», бо деякі із них 
уже перестали виходити (журнал «Вітчизна»), деякі перейшли у приватну власність 
(журнал «Дніпро»), але всі вони конвертовували у національний культурно-інфор-
маційний простір та експортували у світовий з «патології пам’яті» під рубриками 
на кшталт «Сторінки призабутої спадщини» імена та твори несправедливо забутих, 
репресованих діячів культури, митців української діаспори, серед яких І. Багряний, 
М. Зеров, В. Винниченко, М. Драй-Хмара, І. Костюк, М. Куліш, Б. Лепкий, П. Сав-
ченко, Г. Михайличенко, В. Стус, І. Світличний, Є. Сверстюк, Г. Чупринка, той же 
Є. Маланюк, О. Ольжич (Кандиба), Т. Осьмачка, Олена Теліга. Журнал «Україна» 
друкував мистецтвознавчі етнографічні матеріали, які замовчувала радянська влада.
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Причому для найкращого результату й уникнення нових ідеологічних маят-
никових перекосів при скасовуванні радянського законодавства потрібно створюва-
ти нову, національну законодавчу базу у сфері культури – як програму збереження 
та розвитку етнокультури і загалом національної культури як ідентифікатора на-
ціональної ідентичності в нових історичних умовах, як-от, приміром, «Закон про 
працівників культури та аматорів народного мистецтва», «Закон про бібліотеки», 
«Закон про архіви», «Закон про музеї» тощо, адже при одемократичненні суспіль-
но-політичних інституцій, закономірний прояв якого – виникнення багатопартійної 
системи, ментального плюралізму, мультикультуралізму, відродження багатовіко-
вих етнокультурних традицій, стало стихійним, що може також згубно подіяти на 
тонкі культурні взаємозв’язки у період «зламів суспільної симетрії», формування но-
вих, національних державницько-громадянських систем із їх субмоделями на межі 
суспільно-політичної та мистецько-інформаційної сфер. 

Доречно також обумовити в законі про меценатство фінансову підтримку ет-
нокультури, а в законі про засоби масової інформації – інформаційну підтримку-за-
хисту-розвитку етнокультури, ті ж квоти на українську пісню, загалом націємовний 
продукт у вітчизняних та зарубіжних/діаспорних масмедіа, підтримку етнокультури 
громадськими організацями на кшталт «Просвіти», «Союзу Українок», «Конгресу 
Української інтелігенції», налагоджуючи конструктивну співпрацю із представ-
никами молодіжних організацій України, із представниками міжнародних фондів 
«Відродження», «Євразія», фондом Аденауера, іншими грантодавчими організаці-
ями, тоді культура відіграватиме дієву роль у сфері ієрархічної, комунікативної ор-
ганізації суспільства, формуватиме національну ідентичність, адекватне мислення, 
поведінку, почуття дієвого патріотизму різних верств населення і нації загалом, де 
етнокультура може виступити чи не єдиною захисною мембраною від руйнування 
квазіпостмодерними вірусами, які тенденційно приводять до того, що справжній ар-
тефактний трипільський глечик, скажімо, підмінюють пластмасовою його імітацією 
на «колгоспному» ринку, видаючи за автентичний, тобто твір мистецтва, зокрема 
літературний, називають текстом, а у постпостмодернізмі (неомодернізмі) – media, 
деградаційно стираючи онтологічну різницю між фундаментальними поняттями 
культури та цивілізації на користь останньої, призводячи до руйнування гуманітар-
ної структури нації і, як наслідок, до її загибелі. 

У час, коли культура у цілому світі стає передовсім формою консервації-моде-
лювання та передачі гуманітарної археологічної інформації, а глобалізаційні проце-
си сприяють не лише майновій нерівності між класами та націями, вони породжують 
нерівність ціннісну, призводять до уніфікації етнокультур зокрема і національних 
культур в цілому, що є однозначною передумовою загибелі культури і (закономірно) 
націй-культур, націй-цивілізацій і загальнолюдської цивілізації загалом, яка без на-
ціонально детермінованих культурних мозаїк як органічної функціональної особли-
вості розвитку людства існувати не може.

Тобто, наголосимо ще раз, культура і її фундаментальна основа – етнокуль-
тура – як сфери національно детерміновані, але ментально інтегровані в загаль-
нолюдський культурно-інформаційний простір, прагне зберегти-законсервувати й 
одночасно розвинути в оптимальному духовному напрямку експансію своїх гума-
нітарних цінностей на основі власних культурних традицій та оптимального транс-
формативно-адаптаційного засвоєння загальнолюдських.
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Тому у контексті пріоритетів розвитку гуманітарної науки в Україні, яка апріорі 
є національною, академічні та освітні заклади мають враховувати сучасні загально-
світові тенденції: у практичному дослідженні фундаментальних культурологічних 
дисциплін потрібно використовувати як традиційні підходи (культурно-історичний, 
порівняльно-історичний, міфологічний), так і запроваджувати модерні/модернізова-
ні аналітичні стратегії – герменевтику, психоаналіз, структуралістські інтерпрета-
ційні моделі, аналітично-методологічні інструментарії суміжних із культурологією 
галузей наук: соціологію, теорію масової комунікації, політологію, навіть досягнен-
ня «точних» наук: математики, фізики, хімії, фізики, біології, при цьому національні 
інтелектуальні центри мають дієво враховувати небезпеку безоглядної співпраці із 
маркерами вбивчої для національних культур, тому для людства загалом, глобалі-
зації: Всесвітнім банком, Міжнародним валютним фондом, що може стати новим 
видом тоталітарної етнічної, національної несвободи, гальмувати самовираження 
особистості, привести до неоколоніалізму державних систем, при яких окремі над-
держави (уже, можливо, інші, ніж раніше) будуть у привілейованому становищі, а 
інші держави, «країни третього світу», до яких, на жаль, нині належить Україна, 
постачатимуть їм інтелектуалів, природну сировину, дешеву робочу силу, вичерпу-
ючи тим самим свої енергетичні ресурси, комплексно втрачаючи національну іден-
тичність.

Тим часом Україна продовжує перебувати у стані трансформації культурно-ко-
мунікаційних цінностей, які донедавна законсервувалися, а тепер реально воюють 
одні з одними – між «темним радянсько-російським минулим» і «світлим європей-
ським майбутнім», у внутрішньокультурній боротьбі та одночасній боротьбі із гло-
балізацією, яка загострює конкуренцію не лише на ринках енергоносіїв, але й на 
полях релігій, ідеологій, філософій, напівстихійно конструюючи нові ідеї та прак-
тики світобачення та світоустрою на основі тієї ж національної ідентичності, яка 
неможлива без опертя на етнокультуру. 

Просто кажучи, для України тепер разом із загрозою витіснення/заміни/за-
раження її автохтонної етнокукультури агресивним конструктором-вірусом квазі-
культури-квазіцивілізації («американським способом життя», приміром) продовжує 
реально існувати небезпека руйнації архетипних культурно-інформаційних наці-
ональних моделей через реабілітацію утопічної ідеї-вірусу «побудови комунізму», 
зросійщення, сполячення нації. Врешті, життєвонебезпечним (як і кожна крайність 
у Системі) є також доведення до практичного абсурду національної ідеї, яка в Німеч-
чині 1930-х років привела до зародження нацизму.

Тобто потрібно зберігати динамічну рівновагу із допомогою збереження жит-
тєдайних егрегорів, тенденцій і відсікання сухих, мертвих, тупикових «гілок» на 
Дереві Життя із його національно-глобалізаційними тенденціями розвитку у всій 
парадоксальній єдності протилежностей світобудови, конструктивно-реально за-
лучаючи до цього процесу «державної ваги» Національну спілку письменників 
України, інститути та інституції Національної академії наук України, Форум інте-
лігенції України, які розробляють конкретні програми розвитку культури і її місця 
у загальному державотворчому процесі, збереженні національної ідентичності як 
необхідного фактора зміцнення етнокультурної солідарності через вшанування-ре-
абілітацію всесвітньозначимих постатей української культури, підтримку, консолі-
дації, підтримку діаспори України, особливо «східної діаспори», а також чинному 
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акцентуванні на мультикультурності, духовному бутті етносів, представників нац-
меншин, які проживають в самій Україні, є її громадянами, сприянні вільному роз-
витку у різних регіонах України недержавних мистецьких організацій, як-от асоціа-
ції творчої інтелігенції «Світ культури», Центр міжнародних культурних ініціатив, 
«Артгалерея України», мистецьке об’єднання «Дзиґа», благодійних структур на 
кшталт «Український фонд підтримки культури», «Мистецьке березілля», Україн-
ський центр духовної культури, Фонд розвитку історичних досліджень, науково-ме-
тодичні та культурно-просвітницькі заклади – «Літературна світлиця», «Музична 
вітальня», літературно-музичний театр «Біля Святої Софії», сприянні організації 
дискусійних клубів інтелігенції, державного фінансування видань «Духовні скар-
би України», «Історія релігії в Україні», «Український історичний роман», «Історія 
українського національного одягу», експонуванні на світових етновиставках архео-
логічних знахідок трипільської та скіфської культури та інших, знайдених на те-
риторії України, поверненні та залученні в національний культурно-інформаційний 
простір наших артефактів, спадщини національних знакових особистостей, які через 
різні обставини проживали закордоном, праць учених, колекцій картин художників, 
предметів релігійно-церковних культів тощо із потенційним залученням зарубіж-
них інвестицій в українську етно- та модерну культуру, яка часто-густо поєднана із 
етнокультурою і зберігає останню, як національне поетичне кіно, наприклад.

Варто постійно корегувати на державницькому рівні програмні шляхи розвит-
ку культури в Україні і цивілізаційному (з урахуванням і впровадженням техніч-
них досягнень людства) збереженні (консервації-розвитку) наших етнокультурних 
зразків.

Загалом же, погоджуємось із констатацією сучасного стану культури в Україні 
у статті «Національна культура в сучасній Україні. Єдність і взаємозалежність сві-
тової та національної культур» (http://ua.textreferat.com/referat-14166.html), де, зокре-
ма, читаємо: «Багаторічні заборони пропаганди культури Заходу на пострадянсько-
му просторі спричинили інтерес до неї. Коли ця культура прийшла до нас, ейфорія 
вседозволеності «змела» моральні кордони. В Україну широким потоком полилося 
все ницісне, що поробив «вільний» світ. Змінилася культурна домінанта, економіч-
ний чинник почав переважати над етичним, «дешева» інформація почала витісня-
ти високе мистецтво, активізувалася психологічна обробка молоді через засоби ма-
скультури. Практично нанівець звівся логічний зміст пісні; начебто на рівні епатажу 
мусується теза про ницість молодого покоління. Чи може артист, який поважає себе, 
взяти псевдонім «Дурко», а співачка волати на всю державу: «мамо, я дурна». Адже 
твір мистецтва – це завжди узагальнення, що стосується явища, народу чи нації. 
Після ейфорії перших років творення держави починають вироблятися передумови 
напрацювання конструктивних моделей визначення себе у світі економіки, вироб-
ничих відносин, культурно-мистецького процесу. Останній завжди діалектичний, 
потребує певного часу для втілення. Уже сьогодні спостерігаються деякі ознаки його 
поліпшення. Критично переглядається минуле, гола декларативність відходить до 
мітингових політиків, серйозні вчені працюють над моделями реального втілення 
національного «Я», щоб народ України, відчувши свою єдність, внутрішній зв’я-
зок, вагомість історичного характеру, традиції, увів їх у свою свідомість, загартував 
волю і завдяки цьому утвердився серед інших народів». 

http://ua.textreferat.com/referat-14166.html
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Для того, щоби національна ідентичність була необхідним фактором зміцнення 
етнокультурної солідарності, потрібно й надалі переформатовувати і вмотивовано 
націоналізовувати українську освіту, поглиблювати вивчення національної історії, 
літератури, народознавства, суспільних наук загалом, українізовуючи термінологіч-
ну базу технічних наук, виробляючи економічні механізми зупинення відтоку спеці-
алістів закордон, адже, як зазначає український науковець-біофізик Олег Кришталь, 
«рівень освіти значно впав»: «Наша молодь не цікавиться таким заняттям як наука. 
Наша молодь намагається, якщо є в батьків якась копійка, утекти в закордонний вуз 
і там учитися, щоби стати громадянином світу. А ми їх губимо, губимо, губимо – 
своїх дітей для їхньої Батьківщини»5.

Саме економічні труднощі стали на перешкоді збереження і відродження наці-
ональної культури, тому потрібно протиставляти розмаїтим шоу-бізнесовим поп-по-
становкам високомистецькі етнокультурні зразки на кшталт пісенних фестивалів 
«Червона рута», «Пісенний вернісаж», «Золоті трембіти» традиції співаної поезії, 
музичним гуртам – носіям етнокультури, – серед яких «Кому вниз» (Київ), «Млин» 
(Львів), «Заграва» (Коломия), продовжувати Всеукраїнський огляд народної твор-
чості, де всі області України почергово представляють творчість своїх мистецьких, 
зокрема етнографічних колективів. 

Висновки. 
1. Нашому громадянському суспільству треба інтенсивно виробляти і запуска-

ти в дію оптимальний механізм (антивірус) протистояння ворожим внутрішнім та 
зовнішнім міфологемам – як технологічним складникам глобалізаційної ідеології, 
створюючи відповідні ефективні міфологеми-антивіруси, які би надійно захистили 
культурний національний продукт, національну ідентичність від чужорідних пара-
зитичних культматриць і допомагали примножувати та експонувати власний, на ос-
нові етнокультурної солідарності, такий, що сприяє самоусвідомленню та творенню 
позитивного культурного іміджу нації-держави перед своїми громадянами і у ціло-
му світі в стратегічному аспекті.

2. Говорячи про алгоритми культури різних сфер буття загалом і про україн-
ську зокрема, обов’язково треба мати на увазі ефект регіональної мультикультур-
ності, ознаками якої є діалектність у мові, своєрідність народної архітектури та по-
буту, вбрання – на озерному Поліссі, наприклад, та на гірському Закарпатті, тобто 
етнокультура, а також враховувати теорію про більш матеріалізовану культуру за-
ходу України і більш ідеалістично-духовну – на українському сході, які «окормлені» 
загалом навіть різними релігійними конфесіями, а також конгломератні національні 
культури в діаспорі із її одночасними тенденціями до інтегрованості і збереженням 
етнокультурної ідентичності. 

3. Окремі розділи культурологічних досліджень варто присвятити культурним 
взаємовпливам різних етносів як у координатах вільного взаємообігу, так і в моделях 
«нація-імперіал – нація-колонія», коли нація-загарбник деформує культурно-інфор-
маційний простір нації-колонії аж до втрати його культурної, а отже і життєдатної, 
життєздатної самобутності, національної ідентичності.

5 Українська правда. Життя (2013), «Робити науку як у СРСР вже не можливо: Інтерв’ю у біофізика 
Олега Кришталя взяли Галина Титиш, Анна Григораш». URL: http://osvita.ua/vnz/36561/ (дата 
звернення: 12.05.2020)
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4. Науково-дослідна робота над темою триває. Вона дає змогу виокремити за 
допомогою контент-аналітичних методів із результатів довголітніх суспільних, ака-
демічних дискусій різних рівнів «раціональні зерна» та проростити із них націо-
нально ідентифіковану філософію, психологію та ідеологію збереження і розвитку 
національного культурно-інформаційного простору, людських і природних ресурсів, 
критично переосмислити та адекватно оцінити існуючі практики їх використання у 
побудові національної держави з усіма її стратегічно вагомими складовими, субмо-
делями, які безперечно враховують етнокультурні базові стереотипи та архетипи 
національної свідомості, самобутності характеру, розмаїтості та цілісності україн-
ської національної культури, культури багатонаціональної України, на мову якої має 
бути перекладена адекватна система цінностей, що формується запитом-викликом 
постіндустріального, постмодерного, глобалізаційного часопростору, який зможе 
зберегти лише тоненька мембрана етнокультури, який, своєю чергою, має взаємно 
зберігати її.
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The article deals with the mental-existential relationship between ethnoculture, national 
identity and media culture as a necessary factor for their preservation, transformation, on the 
example of national original algorithms, matrix models, taking into account global tendencies 
and Ukrainian archetypal-specific features in Ukraine. the media actively serve the domestic 
oligarchs in their information-virtual and real wars among themselves and the same expansive 
alien humanitarian acts by curtailing ethno-cultural programs-projects on national radio, 
on television, in the press, or offering the recipient instead of a pop pointer, without even 
communicating to the audience the information stipulated in the media laws − information 
support-protection-development of ethno-culture national product in the domestic and foreign/
diaspora mass media, the support of ethnoculture by NGOs and the state institutions themselves. 
In the context of the study of the cultural national socio-humanitarian space, the article 
diagnoses and predicts the model of creating and preserving in it the dynamic equilibrium of the 
ethno-cultural space, in which the nation must remember the struggle for access to information 
and its primary sources both as an individual and the state as a whole, culture the transfer 
of information, which in the process of globalization is becoming a paramount commodity, 
an egregore, and in the post-traumatic, interrupted-compensatory cultural-information space 
close rehabilitation mechanisms for national identity to become a real factor in strengthening 
the state − and vice versa in the context of adequate laws («Law about press and other mass 
media», Law «About printed media (press) in Ukraine», Law «About Information», «Law about 
Languages», etc.) and their actual effect in creating motivational mechanisms for preserving/
protecting the Ukrainian language, as one of the main identifiers of national identity, information 
support for its expansion as labels cultural and geostrategic areas.
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У статті досліджено функціональні техніки соціальної експресії в мультимедійних 
текстах; показано ефективність образних висловів як реакцію на сучасні події в Україні 
та їх вплив на формування суспільної думки. Проаналізовано публікації журналістів, 
мовлення медіарезонерів, експертів, громадських діячів, політиків, читачів.

Ключові слова: експресія; соціальна експресія, експресивна інформація; мовлен-
нєва мімікрія; персвазія; імпресивна мова в ЗМІ.

Вступ. Головним критерієм оцінки медійного мовлення є глибина думки та 
ефективні засоби переконування. Сенека Луцій Анней свого часу зауважив, що 
«освіта людей повинна починатися прислів’ями й закінчуватися думками». Засоби 
увиразнення в мультимедійних текстах – сфера найбільш інтенсивних творчих зу-
силь журналіста. Свобода слова, суспільне чуття визначають тематичний вибір екс-
пресивних засобів мови, властивих подіям ХХІ-го століття. З’явилися нові лексичні 
комплекси в ролі емоційно-впливових чинників, мобілізовані образні ресурси укра-
їнської мови для реалізації креативної, персвазивної та інших функцій мови в ЗМІ. 
Науковий аналіз медійної експресії, дослідження специфічних технік її творення й 
характер впливу на читача, пошук найбільш ефективних способів впливу на суспіль-
ну думку мають перспективу широкого практичного застосування. 

Актуальність і постановка проблеми. Мова ЗМІ відіграє ключову роль у фор-
муванні світогляду насамперед молодої політичної еліти та активних громадян. У 
суті кожного вислову сфокусована думка, яка реагує на події у світі чи власній краї-
ні. Найпопулярнішою платформою масового інформування та соціальних взаємодій 
є мережева журналістика, для якої характерна мобільність й необмеженість у часі 
та просторі. Автори мають повну свободу висловлювати свої погляди прямою мо-
вою, у тому числі власним словотвором. Експресивне увиразнення тексту творять 
фонетичні, лексичні, фразеологічні та стилістичні засоби мови. Слово, вжите в пере-
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носному значенні, вдалий афоризм чи прислів’я, перефразований вислів тощо підси-
люють ефективність мультимедійного тексту. Особливо це важливо для заголовків, 
які одночасно інформують і впливають на погляди мільйонів читачів. З огляду на 
широкий спектр проблем, які порушує інтернет як медіум, дослідження в цій галу-
зі мають міждисциплінарний характер. Наука інформаціологія, об’єднавши мову та 
соціальні комунікації, перебуває на вершині глобальних взаємовпливів. Інтернет є 
ефективним джерелом знань та форумом вільних думок. Нелінійні тексти (гіпер-
тексти) – «тексти, які розгалужуються, або тексти, які виконують дії відповідно до 
запиту», мультимедіатексти змінюють засади збору інформації, її збереження та по-
ширення, залучаючи мільярди читачів до обговорення глобальних проблем. 

Майстерно володіти словом – непроста справа, якщо автор публікації не є на-
читаний, не є глибоко в темі, не знає психології аудиторії, для якої пише. У зв’язку з 
цим, вивчення медійного мовлення є важливим компонентом професійної підготов-
ки майбутнього журналіста. Функції мови ЗМІ вимагають від авторів правильних 
висловлювань та переконливих аргументів у тексті. Журналістська освіта – це не 
тільки знання імперативних та диспозитивних норм, але й аподиктичних. На прак-
тиці це означає, що в медійній творчості є правила, які базуються на логічній необ-
хідності. Саме аподиктичність є першою ознакою імпресивної мови на платформі 
друкованих чи електронних ЗМІ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мистецтво аргументації та мовні 
засоби переконування (персвазії) в ЗМІ зазнали суттєвих змін у новому тисячолітті. 
По-перше, у світі активно відбувається перерозподіл пріоритетів унаслідок не тільки 
міжнародного співробітництва, інформаційного взаємовпливу, але й гібридних війн, 
агресії, тиску, маніпулювання тощо. По-друге, кожна вагома подія внаслідок процесу 
медіасприйняття, медіааналізу та медіарезонансу породжує нові текстові різновиди, 
промотором яких є професійна діяльність журналістів, блоґерів, лідерів громадської 
думки. По-третє, політика глобалізації в електронну епоху зумовила потребу в новій 
мові для впливу на маси із сучасними метафорами, емоційними оцінками дійсності 
на основі «…фактів, доказів і висновків, покликаних показати позитивні наслідки 
рекомендованого спрямування дій» (Ф. Зімбардо, М. Ляйппе). Дослідження Л. Мано-
вича «Мова нових медіа» (2001) зберігає свою актуальність через «інтелектуальний 
виклик тим, хто готовий визнати, що світ, який ми бачимо навколо, не той, який 
нам видається, хоч би тому, що тепер у ньому править код – концептуальна і смис-
лова природа теперішніх цифрових об’єктів, нова метамова сучасності – гарантія 
цифрової «іншості». До компонентів сучасної освіти автор відносить: креативність, 
критичне мислення (мистецтво аналізувати), комунікацію, колаборацію (спільну ді-
яльність чи спільну працю для досягнення мети). «Я вперше дав світові книжку про 
магію переконливих текстів….» – написав В. Зінсер у вступі до своєї книжки «Текст-
пекс-шмекс. Магія переконливих текстів»1. Мистецтву усного мовлення в ЗМІ при-
свячена книга О. Сербенської «Голос і звуки рідної мови»2. 

Методологічна основа статті. Існує кілька класифікацій методів дослідження. 
З філософського погляду методи можна поділити на загальнонаукові та спеціальні. 
До загальнонаукових методів належать: спостереження, порівняння, експеримент, 

1 Зінсер, В. (2019), Текст-пекс-шмекс. Магія переконливих текстів, Наш формат, Київ, с. 8.
2 Сербенська, О. (2020), Голос і звуки рідної мови, Апріорі, Львів, 280 с.
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узагальнення, абстрагування, формалізація, аналіз, синтез, індукція, дедукція, ана-
логія, моделювання та ін. Спеціальні методи – ті, які застосовують у певній галузі 
науки. Наприклад, до спеціальних методів філологічних наук належить контент- 
аналіз текстів. Ще одним підходом до класифікації наукових методів є поділ їх на 
емпіричні (дослідні) і теоретичні. В основі такого методу – ступінь абстракції. Емпі-
ричні методи – конкретніші, теоретичні – абстрактніші. Крім того, всі методи умов-
но можна поділити на дві великі групи: перші з них використовують для збирання 
емпіричних даних – спостереження, експеримент, опитування тощо, а другі – для 
кількісного та якісного аналізу отриманих даних – статистичне опрацювання даних, 
класифікація, групування, типологізація тощо (В. Різун). Метод аналізу та синтезу 
є основним у цій статті. Спостереження за мовними процесами в ЗМІ під впливом 
соціальних чинників проведені в 2019-2020-х роках в українському сегменті мере-
жевої журналістики. Це мультимедійні тексти в інтернет-ЗМІ, які з метою ефектив-
ного впливу на читача використовували прагматично-комунікативні можливості 
експресивних ресурсів мови: емотивну експресивність, експресивність раціонально-
го характеру чи експресивність функціональну. Методом контент-аналізу з’ясовано 
змістове наповнення соціальної експресії в мультимедійних текстах. Філософський 
смисл контент-аналізу як методу дослідження полягає «у сходженні від розмаїття 
текстового матеріалу до абстрактної моделі змісту тексту».

Виклад основного матеріалу. Експресія (expression – вислів, мовний зворот, 
виразність) є переважно мовознавчим поняттям і трактується у функціонально-сти-
лістичному контексті. Це означає, що експресивність, увиразнення мови повинні 
визначатися та оцінюватися в конкретній ситуації спілкування. За Словником укра-
їнської мови, «експресія – це сила вираження, вияву яких-небудь почуттів, пережи-
вань і т. ін.; виразність»3. Наприклад, експресивними є заголовки в мережевих ЗМІ: 
«Податково-митні гойдалки: то злука, то розлука!»; «Перепис людей чи підрахунок 
поголів’я?»; «У Києві відбувається акція «Червоні лінії для ЗЕ»; «Українці, читайте! 
Книги вбивають у нас бидло!»; «Розумне, добре, бритоголове… Зупинімо!». Ці екс-
пресивні імперативи передбачають моральне веління в легкій і доброзичливій фор-
мі. Метою таких висловлювань є переконування до чогось позитивного (персвазія), 
а не маніпулювання. 

У медіамовленні маркерами експресії є переважно соціальні чинники. «Со-
ціальний (лат., товариський, громадський): 1. Пов’язаний із життям і взаєминами 
людей у суспільстві; суспільний. 2. Який має на меті зміну суспільних виробни-
чих відносин»4. Академічний тлумачний словник в 11-ти томах (1970-1980) подає 
докладніше визначення: «Соціальний – 1. Пов’язаний із життям і стосунками людей 
у суспільстві; суспільний; // Породжений умовами суспільного життя, певного се-
редовища, ладу; // Існуючий у певному суспільстві; // Здійснюваний у суспільстві; // 
Зумовлений поділом суспільства на класи»5. Таким чином, соціальна експресія в її 
розмаїтті твориться в контексті канви суспільного і політичного життя. 

3 Словник української мови (1970-1980), (в 11-ти т.), т. 2, Наукова думка, Київ. URL: http://sum.
in.ua/p/2/464/1

4 Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%D1%EE%F
6%B3%E0%EB%FC%ED%E8%E9

5 Словник української мови (1970-1980), (в 11-ти т.), т. 2, Київ, Наукова думка. URL: http://sum.
in.ua/s/socialjnyj

http://sum.in.ua/p/2/464/1
http://sum.in.ua/p/2/464/1
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%D1%EE%F6%B3%E0%EB%FC%ED%E8%E9
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%D1%EE%F6%B3%E0%EB%FC%ED%E8%E9
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Відома громадська діячка, депутат Верховної Ради України Інна Совсун, від-
гукуючись на спротив частини суспільства підвищенню балів для вступу на медич-
ні спеціальності, назвала свій коментар на ФБ «Дилеми масифікації вищої освіти»: 
«…у дискусії про вступ на вкрай конкурентні медичні факультети окремі країни пі-
лотують застосування додаткових елементів вступу, як-то тести на емпатію, оціню-
вання та вмотивованість і здатність до постійного самовдосконалення (self-regulated 
learning) тощо. Такі ідеї виходять з того, що хороший лікар  –  це не лишень людина, 
котра володіє фаховими знаннями та навичками, але й людина, здатна до постій-
ного професійного зростання, має емпатію та комунікаційні здібності. Щоправда, 
наразі немає достатньої кількості доказів про результативність застосування не-
когнітивних здібностей…»6. У вислові «масифікація вищої освіти» експресивність 
увиразнює суспільну проблему й спонукає читачів до поважного обговорення. 

Експресивні вислови є одним із чинників мистецтва мовлення. Майстерне 
поєднання творчого мислення та переконливої аргументації в поєднанні з умілим 
використанням риторичних фігур досягають максимального інформаційного впли-
ву. У ЗМІ експресивні засоби в текстах здебільшого є емоційним відгуком на пев-
ні суспільні явища. Наприклад: «Іншого виходу зелена дилетантура не має» (ФБ. 
Юрій Луценко); «Новий матюк ця влада затягла в українське суспільство. Локдаун» 
(YouTube-канал. Ірина Фаріон); «Новоросія – міф під назвою Мордор» (Петро Поро-
шенко); «Роз’єднані Штати Америки. Барак Обама про політичну культуру і Путі-
на»7; «Розділені суспільства та оптика гідності»8.

Окремий пласт експресивної медійної мови творять лідери громадської думки, 
які мають назву ЛОМи (від рос. – лидеры общественного мнения). До них належать 
«незалежні» журналісти, блогери, політологи та ін. Нове слово «порохоботи» стало 
предметом аналізу і спроб класифікації ботів – прихильників політика Петра Поро-
шенка. Серед них «боти» – особи, які створюють фейкові акаунти, щоб забезпечи-
ти значне охоплення необхідним постам, перегляди, вподобання (лайки), коментарі. 
Блогер Данило Яковлєв, який не є прихильником колишнього Президента України, 
розповідає про порохоботів так: «порохоботи працюють за відпрацьованою схемою. 
ЛОМи продукують ідею, а боти розвивають її і поширюють: просувають пости спі-
керів, створюють видимість підтримки». Більшість журналістів трактують «порохо-
ботів» як однодумців лідера «Європейської солідарності», які спільно з ним вислов-
люють відповідну громадянську позицію.

Слово «мімікрія» здебільшого вживають у переносному значенні: безпринцип-
не пристосування до навколишніх суспільних умов. Незліченні потоки інформації 
від хамелеонів є водночас джерелом маніпулятивного впливу на поведінку людей. 
Медійна мімікрія найвиразніше виявляє себе під час виборів. Справжні наміри ма-
скуються, а солодкі експресивні вислови прикривають їхню сутність. «Мімікрія» 
походить від грецького мімікос, що дослівно означає «наслідувальний». Медійна 

6 Совсун, І. «Дилеми масифікації вищої освіти», доступно за адресою: https://medium.com/@inna.
sovsun/ (дата перегляду 27 лютого 2019).

7 Абарінов, В. «Роз’єднані Штати Америки. Барак Обама про політичну культуру і Путіна», 
доступно за адресою: https://www.radiosvoboda.org/a/spohady-obamy-pro-putina/30960810.html 
(дата перегляду 20 листопада 2020).

8 Лівий берег (2020), «Розділені суспільства та оптика гідності», доступно за адресою: https://lb.ua/
culture/2020/12/25/473875_rozdileni_suspilstva_optika.html (дата перегляду 25 грудня 2020).

https://medium.com/@inna.sovsun/
https://medium.com/@inna.sovsun/
https://www.radiosvoboda.org/a/spohady-obamy-pro-putina/30960810.html
https://lb.ua/culture/2020/12/25/473875_rozdileni_suspilstva_optika.html
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мімікрія, політична мімікрія, соціальна мімікрія, мовленнєва мімікрія асоціюються 
в ЗМІ з такими поняттями, як обман, брехня, нещирість, маніпуляція, підміна істин-
них намірів. У статті «Мовленнєва мімікрія» І. Морозова використовує термін «мі-
мікрія» як «специфічний спосіб пристосування та моделювання мовлення згідно з 
бажанням мовця створити певний імідж в очах співрозмовника задля втілення влас-
ної комунікативної мети»9. Під час виборчої ЗЕ-кампанії з’явилися гасла: «Кінець 
епосі бідності!», «Усе вирішуєш Ти!», «Зробимо їх разом!» та ін., але створити довіру 
та сформувати образ непідкупного й патріотичного політика допомогла політична, 
мовленнєва і соціальна мімікрія. Насамперед у серіалі «Слуга народу», виступах 
95 кварталу, відеоканалів YouTube та Instagram. 

Результати і перспективи подальших досліджень. Науки про мову ґрунту-
ються на важливій тезі: людина – істота суспільна. І як істота суспільна, вона має 
природну потребу в контактах з іншими особами. Ці контакти вимагають насампе-
ред уміння висловлювати свої думки й переказувати їх іншим. У перші десятиліття 
ХІХ ст. В. Гумбольдт започаткував напрям досліджень, який вивчав питання зв’язку 
мови з внутрішнім світом людини. У науці він отримав назву антропоцентрично
го, що підкреслювало пріоритет етносоціологічного та психологічного елементів у 
його розбудові та концентрацію уваги на особистості як носієві та творцеві мовної 
картини світу. Антропоморфізм (грец. anthropos – людина, morphe – вид, образ, фор-
ма) охоплює всі текстові явища й віддзеркалює цілісне бачення світу крізь призму 
чуттєвого сприймання людини. Отже, креативна функція (лат. сreatio – творення, 
створення) – одна з фундаментальних функцій мови. Соціальна експресія – це поєд-
нання креативних здібностей і лінгвістичних компетенцій, які журналіст реалізує у 
своїй діяльності. Творче самовираження реалізується в сукупності багатьох важли-
вих чинників у ЗМІ: виборі теми, переконливих аргументів, логічного викладу ду-
мок і глибокої філологічної освіти. Мовленнєве мистецтво, на відміну від живопису, 
музики, скульптури, акумулює всі зорові, слухові, дотикові та емпатичні відчуття 
в універсальному знакові – слові. Вибір слова щодо відтворення чуттєвих і змісто-
вих сенсів, його грамотне використання у відповідному контексті виділяє журналіс-
та-інтелектуала з-поміж інших учасників форумів, круглих столів, аналітичних чи 
розважальних програм. 

Експресивне мовлення в ЗМІ є продуктом інтелекту (здатності мислити) усіх, 
хто пише на суспільно-політичні чи інші теми. В одній площині з ним – інтелігент-
ність (обізнаність, розсудливість), першою ознакою якої є добре знання мови. Ін-
телектуальна мова виступає важливим засобом організації журналістського тексту. 
Вона, з одного боку, логічно передає думки автора, а з іншого – спонукає читача до 
роздумів та осмислення прочитаного. Багатство мови накопичується завдяки без-
перервній самоосвіті і цікавому спілкуванню. Дослідження соціальної експресії як 
вагомого чинника впливу на формування суспільної свідомості повинні відкрити 
нові грані раціонального та емоційного медіамовлення; простежити фізичні та пси-
хологічні реакції на комунікативну мімікрію в ЗМІ.

Висновки. 1. Мультимедійні тексти – це поєднання тексту, аудіо, відео, аніма-
ції, нерухомих образів (малюнки, фото, діаграми тощо); взаємодія візуальних і ауді-

9 Морозова, И. (2015), «Речевая мимикрия как коммуникативная игра: гештальт-анализ», Записки 
з романо-германської філології, вип.1, с. 96-107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zrgf_2015_1_17
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оефектів з інтерактивним програмним забезпеченням. У таких формах найповніше 
виявляє себе соціальна експресія як інтенсивна виразність тек сту, що створюється 
фонетичними, лексичними та стилістич ними засобами мови. 2. Соціальні експресія 
в ЗМІ тісно пов’язана з емпатією, яка передбачає розуміння почуттів і потреб інших; 
глибоко й чутливо сприймає події; відчуває стан іншої особи чи груп людей. 3. В 
усному мовленні засобом експресивності часто виступає емфаза – інтонаційне ви-
ділення, підсилене повторення певної думки. Емфатичні вислови – особливо яскра-
ві (велемовні висловлення). 4. Без експресії немає імпресивної мови в медіатекстах, 
тобто такої мови, що справляє сильне враження від сказаного чи написаного. 5. Де-
які політики використовують інклюзив як експресивний засіб впливу на виборців, 
виступають від імені того, до кого говорять (обов’язково включають його в поняття 
«ми»): «ми переможемо!». 6. Експресивне мовлення – це майстерне поєднання твор-
чого мислення, переконливої аргументації та культури мови з метою ефективного 
інформаційного впливу. Воно інтегрує в собі комплекс якісних рис професіоналізму 
журналіста: глибокі знання з теорії масової комунікації, логіки, риторики, психо-
логії та інших наук. 7. Мовленнєва мімікрія як один з прийомів маскування дедалі 
частіше стає небезпечним чинником маніпулювання в ЗМІ. Мімікрія – це безприн-
ципне пристосування до навколишніх суспільних умов; одним із найвідоміших при-
кладів тварини, якій властива мімікрія (зміна захисного кольору і форми) – хамеле-
он. У переносному значенні хамелеонами називають журналістів-пристосуванців. 
Як показують спостереження, мімікрія в політиці до певної міри є видом гри, яка, як 
і кожна гра, завжди є умовною та штучною.
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The article investigates functional techniques of extralinguistic expression in multimedia 
texts; the effectiveness of figurative expressions as a reaction to modern events in Ukraine and 
their influence on the formation of public opinion is shown. Publications of journalists, broad-
casts of media resonators, experts, public figures, politicians, readers are analyzed.

The language of the media plays a key role in shaping the worldview of the young po-
litical elite in the first place. The essence of each statement is a focused thought that reacts to 
events in the world or in one’s own country. The most popular platform for mass information 
and social interaction is, first of all, network journalism, which is characterized by mobility 
and unlimited time and space. Authors have complete freedom to express their views in direct 
language, including their own word formation. Phonetic, lexical, phraseological and stylistic 
means of speech create expression of the text. A figurative word, a good aphorism or proverb, a 
paraphrased expression, etc. enhance the effectiveness of a multimedia text. This is especially 
important for headlines that simultaneously inform and influence the views of millions of read-
ers. Given the wide range of issues raised by the Internet as a medium, research in this area is 
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interdisciplinary. The science of information, combining language and social communication, 
is at the forefront of global interactions. The Internet is an effective source of knowledge and 
a forum for free thought. Nonlinear texts (hypertexts) – «branching texts or texts that perform 
actions on request», multimedia texts change the principles of information collection, storage 
and dissemination, involving billions of readers in the discussion of global issues.

Mastering the word is not an easy task if the author of the publication is not well-read, 
is not deep in the topic, does not know the psychology of the audience for which he writes. 
Therefore, the study of media broadcasting is an important component of the professional 
training of future journalists. The functions of the language of the media require the authors 
to make the right statements and convincing arguments in the text. Journalism education is not 
only knowledge of imperative and dispositive norms, but also apodictic ones. In practice, this 
means that there are rules in media creativity that are based on logical necessity. Apodicticity is 
the first sign of impressive language on the platform of print or electronic media.

Social expression is a combination of creative abilities and linguistic competencies that a 
journalist realizes in his activity. Creative self-expression is realized in a set of many important 
factors in the media: the choice of topic, convincing arguments, logical presentation of ideas 
and deep philological education. Linguistic art, in contrast to painting, music, sculpture, 
accumulates all visual, auditory, tactile and empathic sensations in a universal sign – the word. 
The choice of the word for the reproduction of sensory and semantic meanings, its competent 
use in the appropriate context distinguishes the journalist-intellectual from other participants in 
forums, round tables, analytical or entertainment programs.

Expressive speech in the media is a product of the intellect (ability to think) of all those 
who write on socio-political or economic topics. In the same plane with him – intelligence 
(awareness, prudence), the first sign of which (according to Ivan Ogienko) is a good knowledge 
of the language. Intellectual language is an important means of organizing a journalistic text. 
It, on the one hand, logically conveys the author’s thoughts, and on the other – encourages the 
reader to reflect and comprehend what is read. The richness of language is accumulated through 
continuous self-education and interesting communication. Studies of social expression as an 
important factor influencing the formation of public consciousness should open up new facets 
of rational and emotional media broadcasting; to trace physical and psychological reactions to 
communicative mimicry in the media.

Speech mimicry as one of the methods of disguise is increasingly becoming a dangerous 
factor in manipulating the media. Mimicry is an unprincipled adaptation to the surrounding 
social conditions; one of the most famous examples of an animal characterized by mimicry 
(change of protective color and shape) is a chameleon. In a figurative sense, chameleons are 
called adaptive journalists. Observations show that mimicry in politics is to some extent a kind 
of game that, like every game, is always conditional and artificial.

Keywords: expression; social expression, expressive information; speech mimicry; 
persuasion; impressive language in the media.
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The article considers memes as a short form of internet statement. Memes was discussed 
as a successor to the primary interpersonal communication in the form of rock drawings, 
pictures, pictograms, and hieroglyphs. In addition, the issue of memes as a tool of media and 
political manipulation has been described. Areas of discussion also include paid trolling and 
specialized media services to build a modern political campaign through memes. The use of 
memes as a political marketing tool was discussed.
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Levinson places the beginning of social communication with the development of traits 
of abstract thinking and expressing their thoughts, in humanoids; calling it the hard deter-
minism of the media because the development of information transfer technology through 
the development of communication carries an irreversible social effect called the develop-
ment of humanity1. It can therefore be adopt that the development of primary mass commu-
nication began with the development of the Cro-Magnon human. Rock drawings created 
around 20–10 thousand years BC were a kind of primary transmission of information, 
mammoths, hunting2, the first clumsy lines forming objects, animals or scenes from the 
lives of people of that time, were the first sources of mass communication, just like lan-
guage – the invention of speech and language meant crossing the barriers of the place of 
time and situation. The word as a symbol transfers the thought into the realm of both the 
real and imaginary world, in time and place, from the past to the future3. This word can 

1 Levinson, P. (1999), Miękkie Ostrze, Muza, Warszawa, s. 19.
2 Nougier, L–R., Joubet, P. (1991). Tak żyli ludzie. Czasy Prehistoryczne, Wydawnictwo Dolnośląskie, 

Wrocław, s. 40. 
3 Goban-Klass, T. (2004), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i 

Internetu, PWN, Warszawa, s. 16.
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be understood as a pictogram, a drawing, letters written as a word, and articulated sounds. 
Which changed its meaning over the centuries, but always carried information, creating, 
according to Levinson, individual levels of development that influenced the creation or 
invention of new ones4. From rock drawings to the first Sumerian tablets from 3300 BC5; 
through Egyptian hieroglyphs, Linear A from Crete dated around 2000 BC6, or even Az-
tec and Inca calendars carved in stone7. The change of the picture script to the alphabet is 
dated: the Sumerians changed them around 2800 BC8, the Chinese during the reign of the 
Shang dynasty9, they are considered to be the precursors of writing; but pictures, picto-
grams, picture writing have accompanied us until quite recently, and even today. The image 
of a dog in a cave on Onegda Lake is 5,000 years old10, Inca knots slightly less, sticks with 
patterns cut out as a method of communication used by American Indians were used until 
the 19th century11, but even today we meet with picture communication. With the dynamic 
development of digital technologies, pictorial communication experiencing a renaissance 
in the form of emojis, memes, countryballs and even most of the posts on the Instagram 
portal.

The icons also carried a certain message, the Icon itself gr. εἰκών means an image, 
and defines all representations of Jesus Christ, the Virgin Mary, saints and biblical events12. 
Renata Jara notes that the icon derives from secular representational portraits and has ad-
opted the idea of giving the representation a mystery–magical meaning. The denominator 
of which is the sacred function in public and private devotion13. However, they are just as 
much an element of communication, transfer of religious values and information through 
images, sometimes supplemented with short Greek or Cyrillic inscriptions. However, icons 
or pictures of saints were not only a religious element, sometimes they were meant to con-
vey short message. From 867 AD, in the apse of a Byzantine temple, under the image of 
Mary with the child, we see such an inscription: «Pictures that the slanderers destroyed, 
pious emperors restored»14, which can be thought of as some form of information conveyed 
by an image with short text. Each statement can be understood as an individual or a whole, 
any communication mode will be a word – for example a photo or a newspaper article15. 

4 Levinson, P. (1999), Miękkie Ostrze. Warszawa: Muza. s. 27–29. 
5 Fronczak, J. (2002), Fascynujące dzieje planety Ziemi, Reader’s Digest, Warszawa, s. 295.
6 Restellini, P., Caselli, G. (1991), Tak żyli ludzie. W czasach pierwszych cywilizacji, Wydawnictwo 

Dolnośląskie, Wrocław, s. 29. 
7 Nougier, L–R., Joubet, P. (1991), Tak żyli ludzie. W czasach Majów, Azteków i Inków, Wydawnictwo 

Dolnośląskie, Wrocław, s. 50. 
8 Fronczak, J. (2002), Fascynujące dzieje planety Ziemi, Reader’s Digest, Warszawa, s. 297. 
9 Restellini, P., Caselli, G. (1991), Tak żyli ludzie. W czasach pierwszych cywilizacji, Wydawnictwo Dol-

nośląskie, Wrocław, s. 33.
10 Nougier, L–R., Joubet, P. (1991), Tak żyli ludzie. Czasy Prehistoryczne, , Wydawnictwo Dolnośląskie, 

Wrocław, s. 66. 
11 Meissner, E. (1997), Co? Gdzie? Kiedy? Zdarzenia które zmieniły świat, Przegląd Reader’s Digest, 

Warszawa, s. 16. 
12 Jara, R. (2016), Ikony Z Kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, MBL, Sanok, s. 9. 
13 Ibidem, s. 9. 
14 Bizancjum. Tajemnice Starożytnych Cywilizacji. Cesarstwo Wschodniorzymskie, cz. 2, vol. 68, 

OXFORD, Poznań, s. 33. 
15 Barthes, R. (1970), Mit i Znak. Eseje, PIW, Warszawa, s. 27. 
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Memes, i.e. a picture combined with a short text – carrying certain information, in the 
current definition are associated with new technologies and media. As the above-mentioned 
communication through images is not new, it is only a modernized remake of the previous 
civilization achievements of mankind. Richard Dawkins first defined the word meme in 
1976 as relpics, mutations and evolve (memetics)16, now, however, it has changed its mean-
ing, and is associated with a schematic picture with short text shared on a large scale via 
social media. The first attempts to systematize this form of communication appeared as a 
genre of internet expression, picture message, they are divided into simple and complex 
memes, and categories such as: 

• memic reaction – reaction to an event, 
• template meme – adding one’s own statements to the created template17 consisting 

mostly of two counterfactual images. 
Compound memes are defined as informational, comic-book compositions or 

demotivators. The memes themselves gained popularity in 2005, via social media for 
example a Facebook. The division according to technology is simple memes: stencil memes, 
memic reaction, memes with idiomatic expressions; and the complex memes: anatomical 
diagram, direct statement to the recipient, comparisons / statements, comic book, verbal-
iconic game18.

Memes can be divided into thematic groups:
• Entertainment
• Political – jokes from the virtually all leading politicians in the world, marking their 

mistakes, empty promises or unrealistic ideas
• Situational – series of memes about Proboscis Monkey as shows the vices of the Polish 

nation in a crooked mirror, or a series of literary memes19 as a juxtaposition of 19th 
century Ukrainian writers with contemporaries i.e. a combination of reativity despite 
the miseries with creativity for money. And also as well as various memes combina-
tions with Pochekun Почекун20.

• Demotivating – like a photo of a sad Keanu Reeves taken in 201021 to which they are 
glued: a stuffed fox, sad Proboscis Monkey and Pochekun. 

• The form of a comment – both political, on the reality around us or mocking hypoc-
risy, such as, for example, Fighting Poland – driving a German car Polska walcząca – 
niemieckim autem jeżdżąca22 as a comment showing the hypocrisy of the owner of a 
BMW car on which he placed a sticker Death to the Enemies of the Motherland. 

16 Drawkins, R. (1989), The Selfish Gene, Oxford University Press, Oxford,. p. 192. 
17 Niekrewicz, A. A. (2016), Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych. s. 17. 
18 Jak stosować memy w marketingu treści. (2020). Westom. URL: https://westom.pl/jak-

stosowac-memy-w-marketingu-tresci/
19 Літературні меми. (2020), Twitter. URL: https://twitter.com/ukrlit_memes/

status/1264797982928535552
20 Почекай, БТР не заводиться»: у соцмережах ширяться меми про події у Луцьку. (2020). БУГ. 

URL: http://bug.org.ua/news/pochekay-btr-ne-zavodyt-sia-u-sotsmerezhakh-shyriat-sia-memy-pro-
podii-u-luts-ku-448479/

21 Мамойленко, Ю. (2020), Жінка, яка горлає на кота, та сумний Кіану Рівз: звідки походять 
найпопулярніші меми. Йод.Медia. URL: https://iod.media/article/zhinka-gorlaye-na-kota-
ta-sumniy-kianu-rivz-zvidki-pohodyat-naypopulyarnishi-memi-4304

22 Polska walcząca niemieckim autem jeżdżąca. (2020), Wiocha.pl. URL: https://www.wiocha.
pl/1644938,BMW-Polska

https://westom.pl/jak-stosowac-memy-w-marketingu-tresci/
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https://twitter.com/ukrlit_memes/status/1264797982928535552
https://twitter.com/ukrlit_memes/status/1264797982928535552
http://bug.org.ua/news/pochekay-btr-ne-zavodyt-sia-u-sotsmerezhakh-shyriat-sia-memy-pro-podii-u-luts-ku-448479/
http://bug.org.ua/news/pochekay-btr-ne-zavodyt-sia-u-sotsmerezhakh-shyriat-sia-memy-pro-podii-u-luts-ku-448479/
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• Common knowledge – eg information that the Louis le Prince made the first movie in 
history, not Edison23.

• Mocking.
By target: 

• Age groups
• Youth 
• Students
• 18–35
• 35+

By the dedicated groups and personalized ideological groups
• Nationalism
• Chauvinism
• Fans
• Women, Men, Others, etc.
• Religions and ideologies
• History, hobbies

In a short Internet statement, there are often light and non-controversial memes about 
comments on movies, computer games, and comics based on Japanese manga. The remain-
ing part, however, are memes that are far from political correctness, conventions, often also 
any kind of compassion, saturated with profanity or eroticism.

Memes as an element of marketing and manipulation
Everyone is aware of the power of the possibilities that memes bring, they are cheap, 

easy to create, they reach a really large group of recipients. Currently, outside of the enter-
tainment sphere, memes are used in marketing, ecommerce, political marketing and as an 
element of hybrid warfare.

While marketing and ecommerce do not arouse much controversy, and the use of 
popular memes e.g. the Proboscis Monkey in Poland by Xiaomi to promote new phones 
at affordable prices24, is the pinnacle of sophisticated advertising marketing, after all, the 
famous monkey named Janusz always chooses the cheapest opportunity. In case of the new 
election slogans of the currently ruling party in Poland, «We can do it25» – it wasn’t a spon-
taneous reaction of society. Brexit, Presidential campaign in the USA, Election campaigns 
in Poland or even regional elections in Ukraine, in the era of digitization, all have largely 
moved to the virtual world, today, not only television or the press are the main tools in po-
litical campaigns or propaganda. Most of all, Internet information channels, which include 
memes, have become them.

Political campaigns do not differ from each other in any country, every politician or 
party wants to win and will do everything in his / her power to make it happen. Promis-
es, scoring an opponent, looking for scandals, discredit in the eyes of voters are standard 

23 Edison. (2020), Kwejk.pl. URL: https://kwejk.pl/obrazek/3641119/edison.html
24 Sienkiewicz, J. (2018), Polski oddział Xiaomi zaadoptował nosacza znanego z memów. Nowy Marke-

ting. URL: https://nowymarketing.pl/a/19676,polski-oddzial-xiaomi-zaadoptowal-nosacza-znanego-z-
memow

25 Orłowski, M. (2015), «Damy radę» – wyborcze hasło PiS nie jest oryginalne. Przed Szydło 
byli Bob Budowniczy i warszawscy raperzy... [MEMY]. Gazeta Wyborcza. URL: https://
wyborcza.pl/1,75398,18622822,memy-po-konferencji-szydlo-damy-rade-skopiowac-obame.
html?disableRedirects=true

https://kwejk.pl/obrazek/3641119/edison.html
https://nowymarketing.pl/a/19676,polski-oddzial-xiaomi-zaadoptowal-nosacza-znanego-z-memow
https://nowymarketing.pl/a/19676,polski-oddzial-xiaomi-zaadoptowal-nosacza-znanego-z-memow
https://wyborcza.pl/1,75398,18622822,memy-po-konferencji-szydlo-damy-rade-skopiowac-obame.html?disableRedirects=true
https://wyborcza.pl/1,75398,18622822,memy-po-konferencji-szydlo-damy-rade-skopiowac-obame.html?disableRedirects=true
https://wyborcza.pl/1,75398,18622822,memy-po-konferencji-szydlo-damy-rade-skopiowac-obame.html?disableRedirects=true
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slogans that fall practically at every rally or debate in the world. A new phenomenon is 
the campaign in social media, in addition to the posts of the interested ones, we encounter 
waves of hate speech, we are inundated with endlessly shared memes whose heroes are 
politicians / parties. And it would not be surprising if it was a simple advertisement, such as 
many, but it is a message saturated with negative messages, usually an insulting messages 
aimed at a specific person. Some examples from international politics to start with: after the 
failure of the sewage treatment plant in Warsaw, there were many memes about the mayor 
of Warsaw, «Rafał Trzaskowski Warsaw chamberlain – sewer patron» «Szambelan Warsza-
wski26 – patron kanalizacji», oddly enough, they return each time Trzaskowski announces 
a conference on a new political movement bearing his name, incitement to impeachment 
against the current president Zelensky27 – converted from a visit to a school, or vulgar 
juxtapositions of the current Lviv mayor with his opponent28 – it’s a drop in the sea of hate. 
However, that the dissemination of false information in the form of a visual collage with a 
literary one has a long history. It is worth recalling the political fight of Benjamin Franklin 
with a publisher named Titan Leeds from 1733 in North America, the future US president 
released a fake news in the newspapers about the death of a popular writer and publisher 
of almanacs to take over the publishing market29, unfortunately the Titan failed to prove he 
was alive, and was still accused of not being himself, that someone is impersonating him, 
is a doppelganger. And it can be said that the actions on the human subconscious both in 
those days and now are effective, Joseph Murphy wrote that consciousness carries out all 
orders, in the form of judgments and beliefs which send her subconscious30, once people 
had read about Leeds’ death, this news it took root in their minds as the first information 
they received. Later rectifications either escaped them somewhere, or were considered fake 
by subconscious disbelief. Tom Phillips also claims that people react differently to the truth, 
they ignore it, even if they have evidence to prove it right, or they don’t want to check the 
authenticity, or they want it to be true, even if they know deep down that it is not, it is a kind 
of information vacuum31, that is why the struggle for first associations is so important in the 
means of manipulation.

In Poland, the discussion on the use of social media in a political campaign started 
5 years ago, already then, the Szefernaker in an interview stated that, together with the 
candidate for Prime Minister Beata Szydło, they considered whether the photo from the 
trips would be «memogenic» or not32. It was an example of an attempt to come into be-
ing, to be recognized through memes with a good or bad opinion, but still known. The 
initiative came from the stakeholders themselves and there is nothing outrageous about it, 
they wanted to be noticed enough to create a subliminal message in the society that only 
they exist on the political scene, and those who are not there do not count. However, in the 

26 Żart dnia: Szambelan Warszawski AD 2019. (2019). wRealu24. URL: https://wrealu24.pl/zart-dnia-
szambelan-warszawski-ad-2019/

27 Перша приватна мемарня. (2020). Instagram. URL: https://www.instagram.com/p/CE9QCY3lWos/
28 Перша приватна мемарня. (2020). Instagram. URL: https://www.instagram.com/p/CEqkEZfAyva/
29 Phillips, T. (2020), Prawda. Krótka historia wciskania kitu, Albatros, Warszawa, s. 51–57.
30 Murphy, J. (1998), Potęga podświadomości, Świat Książki, Warszawa, s. 28. 
31 Phillips, T. (2020), Prawda. Krótka historia wciskania kitu, Albatros, Warszawa, s. 44–47. 
32 Sowa, B. (2015), Paweł Szefernaker: Nie dowodzę hejterami. Moja armia jest armią pokoju. WYWIAD. 

Dziennik.pl. URL: https://wiadomosci.dziennik.pl/media/artykuly/509006,pawel-szerefnaker-o-
kampaniii-w-internecie-nie-ma-hejtu.html
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pages of Newsweek there is an article «Hejterzy bez zachamowań» in which we read that 
specialized Hate–companies will smear politicians, destroy his life and career. Everyone, 
without exception. All political parties use their services33, they advertise with the slogan 
«We create facts on the internet». Next article titled «Tak, PO miała swoją armię trolli, ale 
PiS poleciało po bandzie» states that the currently ruling party in Poland employs 50 pro-
fessional trolls, but their activities were extended by mailing; unpopular judges, journalists 
and others began receiving e-mails of slander about themselves34. SpiderWeb announced 
that the service of writing unflattering comments costs about PLN 1 for 1000 characters, 
and the monthly creation of fake comments and memes about PLN 3,00035. Crowdmedia 
analyzing hatred on the Internet and conducting interviews with the creators of the «new 
reality» states that «Why use substantive arguments that will not be understood by an al
ready wide audience. It is much easier to use non-substantive, clickable and sensational 
arguments like WE inform, THEY lie36». 

Manipulation of national values and stereotypes
The famous German philosopher and psychologist Eduard Spranger divided people 

according to the values they strive for, type: economic, theoretical, political, social, reli-
gious and aesthetic37, it aroused controversy, but no better taxonomy has been invented. 
The people included in this systematics are both the target group and the creators of media 
manipulation. Manipulating national values and stereotypes, folklore, and pop culture of 
individual nations is simple and often appears in the form of a meme. For example, the 
aforementioned Monkey Janusz or stills from films such as Taras Bulba38, they are both a 
mock commentary form national vices but also become a tool in the hands of manipulators 
and propagandists. On the Instagram page of Slavorum39, we meet both memes that praise 
and promote Slavic culture, and mocking from the quality of life in Slavic countries. In 
this website all countries are praised and stigmatized more or less equally, which is a clear 
picture of the typically entertainment use of stereotyping. Tara Swart writes that models 
of what family, love, and self mean to us are formed very early, the greatest impact comes 
from how we internalize these bonds of experience and belief and then transfer them to 
other relationships in life40. Manipulating these values has the potential to introduce con-
flict situations and tensions between different communities. Leading to a threat to security 
and public order, or spreading social antagonisms. Into activities of the media reflect all 

33 Kim, R., Lis, E. (2016), Hejterzy bez zahamowani. Newsweek. URL: https://www.newsweek.pl/
hejterzy-bez-zahamowan-jak-niszcza-politykow/sncqc3n

34 Grodecka, M. (2019), Tak, PO miała swoją armię trolli, ale PiS poleciało po bandzie. SPIDER’S WEB. 
URL: https://spidersweb.pl/2019/08/wiceminister-sprawiedliwosc-lukasz-piebiak-emilia-trolle-pisu.
html

35 Nowak, M. (2015), PO kupuje zawodowych hejterów. Sprawdziliśmy, ile kosztują tego typu usługi – 
raport Spider’s Web. SPIDER’S WEB. URL: https://spidersweb.pl/2015/06/kupowanie-komentarzy-w-
sieci-raport.html

36 Kuczyński, M. (2017), Jak PiS zbudował armię internetowych trolli? CROWDmedia. URL: https://
crowdmedia.pl/jak-pis-zbudowal-armie-internetowych-trolli/

37 Żebrowska, M. (1976), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa, s. 42–43. 
38 Я Плакаль. (2015). URL: https://www.yaplakal.com/forum28/st/25/topic1171099.html
39 Slavorum. (2020), Instagram. URL: https://www.instagram.com/slavorum_official/
40 Swart, T. (2019), Źródło, Zysk i S-KA Wydawnictwo, Poznań, s. 259–260. 
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changes in the state’s ideology41, memes with a monkey in which there is a combination 
of two images of an upset and smiling monkey with the caption: «Memes with pole mon-
key – Russian information war, Memes with Ukrainian monkey – Grażyna I can’t stand it» 
«Memy z małpom Polakiem – rosyjska wojna informacyjna, Meme z Ukraińcem – Graży-
na zaraz nie wyczymie42». On the one hand, they show the sad truth about a society that 
is even slightly aware of the existence of disinformation, on the other, it can be seen that 
this society is manipulated by stereotypes, juxtapositions in the context of ethnic divisions 
and chauvinism. The harmful actions of modern media are expressed in the manipulation 
of play, awareness using by the duplicate patterns, behaviors that control and transform the 
inner world of human43. 

That is why memes carry both entertainment and many dangers that we are often 
not aware of. However, as it turns out, this is not the only threat, according to specialists 
from Fortinet, hackers use new tools and methods of operation incl. Internet memes to help 
spread malware44. The report was the aftermath of a cyber hacker attack, therefore, like any 
other website, even simple memes can become a data leak problem, threats to public safety, 
control or destruction of many important data, documents or projects.

Conclusions
It has been concluded that the use of memes serves both entertainment (that was their 

original role). But also manipulation and media propaganda. Memes are a very popular 
and cheap method of political marketing. The subliminal message used in memes impacts 
society as much as any other marketing and advertising tool. Memes bring entertainment 
but also many dangers.
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У статті розглянуто меми як коротку форму інтернетного висловлювання, наступ-
ника первинного міжособистісного спілкування, вираженого у наскельних малюнках, 
піктограмах та ієрогліфах. Коротко узагальнено історію зображального спілкування 
від перших спроб людини з Кро-Маньйон, через розвиток піктографічного письма, до 
повернення до цієї форми спілкування у 21 столітті в умовах цифрових технологій. За-
пропоновано тематичний поділ мемів, а також окреслено групи реципієнтів, до яких він 
адресований (застосовано поділ на вікові групи та персоналізовані ідеологічні групи).

Порушено питання мемів як інструменту медійної та політичної маніпуляції. Ви-
значено роль мемів як інструменту політичної пропаганди та елемента сучасної гібрид-
ної війни в контексті національної безпеки.

Проблематика статті також включає питання платного тролінгу та спеціалізованих 
медійних послуг з метою побудови сучасної політичної кампанії за допомогою мемів. 
Обговорено використання мемів як інструменту політичного маркетингу. Для мемів ха-
рактерна проста, легка та доступна мова, іноді вона вульгарна, політично некоректна, а 
також сповнена ненависті та стигматизації різних соціальних груп.

Було зроблено висновок, що меми не зводяться до розваги, а є потужним сучасним 
інструментом маніпуляції та пропаганди. Вони здійснюють сильний вплив на форму-
вання молодого покоління, тобто людей, які перебувають у процесі формування свого 
світогляду. Аналізуючи меседж, який передають меми, переконуємося, що цифрова ре-
альність, яка нас оточує, пропонує викривлене, шаржоване відображення світу. Це, од-
нак, не забирає у мемів їхньої ролі поширення базових знань та культури, національного 
фольклору через цей спосіб висловлювання в Інтернеті.

Ключові слова: меми, комунікація, маніпуляція, медіамаркетинг, підсвідоме пові-
домлення, Центральна та Східна Європа.
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У цій статті йдеться про особливості контенту нових медіа та доповнену реальність 
зокрема. Деталізовано основні види наповнення медіаресурсів в конвергентному вимірі, 
визначено потребу у застосуванні додатків та платформ веб-сайтів для інтерактивного 
спілкування з реципієнтами. Проаналізовано приклади використання доповненої реаль-
ності у комерційній діяльності компаній та у журналістській практиці. 

Ключові слова: контент, доповнена реальність, VR/AR-технології, нові медіа. 

Постановка проблеми. Друге десятиліття поспіль веб-комунікація в мережі 
Інтернет ефективно займає місце нових медіа. Кількість сервісів, які дають змогу 
комунікувати з доволі великою за обсягом аудиторією, щодня збільшується, і вони 
наповнюють контентом медіапростір: мікроблоги, сервіси, що дають змогу спілку-
ватись на відстані та ділитись інформацією, прямі трансляції, браузерні та багатоко-
ристувацькі онлайн-ігри, соціальні мережі тощо. Видозмінюється не лише платфор-
ма для публікації журналістських матеріалів, але й форма подачі інформації – від 
лонгридів до лаконічних мемів. Швидкоплинність процесів творення та розповсю-
дження даних зумовлює зміну у вимогах і до нових медіа, і до їхнього наповнення, 
зважаючи на ключові принципи формування та поширення медіаконтенту. Тому до-
слідження вмісту та наповнення медійних ресурсів в умовах їхньої стрімкої інтенси-
фікації, вивчення ефективної взаємодії з реципієнтами вкрай потрібне та актуальне.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, пов’язані з видами й 
змістом контенту медіаресурсів, широко висвітлено в працях таких науковців, як 
О. Вартанова, Н. Виговська, О. Гойхан, А. Градюшко, В. Золяк, В. Іванов, Н. Лещик, 
М. Мамич, І. Мудра, В. Садівничий, Б. Потятиник, Г. Почепцов, В. Різун, Є. Цим-
баленко, В. Шевченко та ін. Проблеми динамічних змін у змістовому наповненні 
засобів масової інформації вимагають від дослідників постійного й детального ви-
вчення усіх форм та стилів контенту. Пріоритетного значення в змістовному напов-
ненні набувають технології інтерактивного телебачення з онлайн трансляціями, 
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використання можливостей доповненої реальності тощо. VR/AR-технології в медіа 
досліджували такі фахівці, як Р. Берінгер, О. Висоцька, К. Віслянська, Н. Гринник, 
П. Донеллі, С. Жульєр, О. Коструба, Б. Макінтайр, М. Нитка, Є. Паулєт. Відкрити-
ми залишаються питання використання AR-технологій не лише як ігрової складової 
контенту, але й як самостійного прийому створення журналістського матеріалу.

Мета дослідження – проаналізувати особливості формування та трансформації 
медійного контенту в конвергентному вимірі кросмедіа, із врахуванням можливос-
тей доповненої реальності.

Методологічна основа дослідження. У дослідженні застосовано низку загаль-
нонаукових та спеціальних методів, а саме: метод аналізу, синтезу, узагальнення, 
метод моніторингу і спостереження, проблемно-тематичний, типологічний і дис-
курсивний методи. Загалом наукове дослідження побудоване згідно з принципами 
об’єктивності, комплексності й достовірності.

Виклад основного матеріалу дослідження. До нових медіа фахівці зарахову-
ють різноманітні засоби масової комунікації, поширювані головно через Інтернет 
із застосуванням нових технологій. Їхня чимала кількість зумовила виникнення 
поняття конвергентності ЗМІ, тобто інтеграцію усіх видів медіаконтенту до єдиної 
системи збирання, обробки й поширення інформації на різноманітних платформах.

Конвергентність, за В. Шевченко, розглядають у декількох аспектах (рис. 1), що 
«перетворює їх на складний багатофункціональний механізм»1. 

Рис. 1. Різновиди конвергенції в медіа 

1 «Кросмедіа: контент, технології, перспективи : колективна моногр.» (2017), Ін-т журналістики 
Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, Київ, Кафедра мультимедійних технологій і медіадизай-
ну Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 234 с.
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Конвергенції зазнає і контент нових медіа, видозмінюючись та трансформу-
ючись під запити ринку. Новинами заповнюють ігри, віртуальна реальність стає 
атрибутом репортажу. Першою у журналістській практиці віртуальну реальність 
застосувала The New York Times (NYT), запустивши у 2015 році мобільний додаток. 
Глядачі 11-хвилинне відео про дітей війни в Україні переглядали з відчуттям при-
сутності на місці подій, з можливістю повертати камеру у різних напрямках, щоб 
оглянути все навколо. У додатку NYT VR можна переглядати відео напряму з теле-
фону і – для більшого занурення в реальність – через Google Cardboard VR. 

Комунікаційні технології медійного контенту стають дедалі інтерактивніши-
ми, а головним дописувачем стає не журналіст, а споживач / читач / користувач зі 
своїми коментарями. Як зазначає В. Різун, «на формування масових настроїв впли-
ває реальність (соціальні, економічні, політичні умови життя), яка безпосередньо 
діє на людей і змінює можливості реалізації домагань, бажань, хотінь і віртуальну 
дійсність (пропаганда, ідеологія, реклама, журналістика та ін.), яка через масову ко-
мунікацію впливає на свідомість громадян, маніпулюючи домаганнями і бажання-
ми, потребами людей»2. Сучасний журналіст повинен пристосовуватись до вимог 
нових медіа та особливостей їхнього функціонування, враховувати, що будь-який 
користувач може створювати інформацію, будь-яка історія може бути висвітлена в 
іншій тональності, будь-яка інформація може отримати реальну вартість, будь-яка 
інформація перетворюється на комунікацію.

Увесь контент створюється заради реципієнта і з урахуванням його запитів. 
Сьогодні медійним контентом, який може транслюватися на різноманітних плат-
формах, є інфографіка, аудіопідкасти, відео, фото, текст, хештеги, візуальні ефекти, 
способи інтерактивної взаємодії з іншими користувачами.

Загалом контент за формою подачі інформації можна поділити на чотири 
групи: візуальний, аудіальний, вербальний та комбінований. Візуальний контент 
містить відео, фотографії, інфографіку, карикатури, комікси, шаржі, скетчноутинг, 

чарти, таблиці тощо. Одним із найпопулярніших видів 
цього контенту є меми – «одиниця культурної інформа-
ції»3 у вигляді зображення або відеозапису гумористич-
ного характеру, що передається від одного користувача 
до іншого за допомогою імітації. Щороку колекція мемів 
поповнюється новими екземплярами, в мережі створено 
серію енциклопедій мемів, до кожної з яких точно внесено 
і «Почекуна» (рис. 2).

За результатами досліджень, проведених у соціаль-
ній мережі Facebook, більшість опитаних обрали фото і 
відеоматеріали як такі, що найбільше зацікавлюють при 
пошуку інформації. 

2 Різун, В. (2008), «Теорія масової комунікації», вид. центр «Просвіта», Київ, 260 с.
3 Вікіпедія. Вільна енциклопедія (2020), «Мем», 6 травня. URL: https://uk.wikipedia.org/

wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC (останній перегляд 25 жовтня 2020).
4 Інтернет-видання «БУГ» (2017), «Головним мемом 2017 був «почекун», хештегом – «безвіз», а 

політичним мемом – «картата_ковдра»?», 31 грудня. URL: http://bug.org.ua/news/holovnym-me-
mom-2017-buv-pochekun-heshtehom-bezviz-politychnym-memom-kartata_kovdra-205250 (останній 
перегляд 25 жовтня 2020 р.).

Рис. 2. Мем «Почекун»4

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC
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http://bug.org.ua/news/holovnym-memom-2017-buv-pochekun-heshtehom-bezviz-politychnym-memom-kartata_kovdra-205250
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Аудіальний контент містить аудіоверсії інтерв’ю, онлайн-аудіоконференції, 
статті, аудіокоментарі, аудіокниги, рекламні споти, тематичні передачі, повідомлен-
ня новин, музику тощо. Наповнення медіаресурсів аудіоматеріалами додає емоцій-
ності та контрастності, дає змогу привертати увагу та впливати на аудиторію.

На нашу думку, найважливішим у журналістиці є вербальний контент, а саме – 
його інформаційний зміст. Динамічний розвиток конвергентних медіа веде до домі-
нування в контенті зображень та відео, зростає ймовірність посилення другорядності 
текстового наповнення. Лонгриди та сторітелінг як формати вербального контенту 
давно стали окремими жанрами не лише в журналістиці. 

Враховуючи кон’юнктуру ринку, ефективним інформаційним продуктом зали-
шається комбінований контент, який поєднує текст із зображенням, таблиці із відео, 
анімацію з інфографікою тощо. Все більше нових медіа використовують додатки та 
платформи веб-сайтів для інтерактивного спілкування з реципієнтами. 

Такий формат дає змогу додати до традиційного інструментарію журналістики 
цифрові технології розширеної реальності, яка поєднує віртуальну, доповнену і змі-
шану реальності (рис. 3).

Рис. 3. Види розширеної реальності 

Можливості VR/AR успішно використовують у журналістській практиці про-
відні інформаційні агентства. У 2015 р. відео про життя сирійських біженців «Хма-
ри над Сидрою» допомогло ООН зібрати неочікувану фінансову допомогу та біль-
ше розповісти про цю проблему5. В Україні з-поміж таких проектів можна назвати 
Сhornobyl360 – мультимедійний формат, що дає змогу людям з будь-якої країни за 
допомогою VR-застосунку опинитися в зоні відчуження й побачити усі наслідки 
аварії на ЧАЕС6. 

5 Immersive Virtual Reality Documentary (2014-2016), «Chornobyl 360». URL: http://www.
chornobyl360.com/ (останній перегляд 25 жовтня 2020).

6 Інтернет-видання «MediaSapiens» (2017), «Як віртуальна реальність вплине на журналістику — 
дослідження Associated Press», 9 листопада. URL: https://ms.detector.media/mediadoslidzhennya/
post/19989/2017-11-09-yak-virtualna-realnist-vpline-na-zhurnalistiku-doslidzhennya-associated-
press/ (останній перегляд 25 жовтня 2020).
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The New York Times повною мірою для висвітлення інформації використовує 
веб-інструменти, приміром – при підготовці матеріалів про Париж (36 HoversinParis, 
RightBank) команда журналістів об’єднала текст, фото і відео за допомогою сферич-
ної зйомки (кут огляду якої складає 3600)7.

Інформаційне агентство США Associated Press, починаючи з 2015 р., провело 
декілька успішних експериментів із впровадження доповненої реальності до жур-
налістських репортажів. У проекті «Життя люкс»8 йшлося про дорогі апартаменти, 
літаки, круїзні лайнери з повною їх візуалізацією, якої було досягнуто за допомогою 
об’ємних 3D-зображень. Формат інтерактивного досвіду назвали «динамічним сто-
рітелінгом», вказавши на важливість залучення глядачів до контролю над віртуаль-
ними історіями. 

Важливим став ще один експеримент, який провели фахівці Associated Press та 
команда нейрофізіологів із нью-йоркської компанії Multimer щодо виявлення рівня 
залученості глядачів у журналістський матеріал з використанням VR-технологій. 
Користувачам було запропоновано переглянути різні тематичні сюжети на трьох 
станціях, протестувавши спеціальні костюми з технологією motion capture (захо-
плення руху), датчиком хвиль ЕЕГ (для реєстрації біопотенціалу головного мозку) 
та монітором, що показував результати вимірювання серцевого ритму. На кожній 
станції був окремий пристрій: картборд (шолом, розроблений компанією Google, в 
основі якого спеціальна конструкція з картону, лінз, магніту і смартфона з необхід-
ним ПЗ), VR-шолом та VR-кімната9. У процесі дослідження виявлено значний рівень 
залученості глядачів до побачених історій та кореляційну залежність між пристроєм 
і типом історії, чим динамічніші враження, тим більшою була взаємодія.

Розміщення журналістських матеріалів у традиційних медіа-ресурсах недо-
статнє без висвітлення у соціальних мережах. Потужну конкуренцію телевізійним 
репортажам складають стріми – у них менший рівень якості, проте вищий рівень 
інформативності й залученості глядачів10, а також менші витрати часу, кадрів, тех-
нічного забезпечення та миттєвий фідбек. Авторська журналістика за допомогою 
мобільних пристроїв активно розвивається і конкурує з професійними каналами ко-
мунікацій. Мережа Facebook активно підтримує формат відео 360, що, своєю чергою, 
стимулює журналістів продукувати новини та інші матеріали через соціальні медіа. 

Доповнена реальність стає потужним інструментом подачі інформації користу-
вачам з їхнім залученням до інтерактивного сценарію. Snapchat став першим серві-
сом, що розпочав масове використання розширеної реальності в обробці фото за до-

7 Гац, Х. (2015), «Нові інструментарії журналістики або як врятувати нудний контент», 
Часопис «МедіаКритика», 8 жовтня. URL: http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/novi-
instrumentariyi-zhurnalistyky-abo-yak-vryatuvaty-nudnyy-kontent.html (останній перегляд 25 жовт-
ня 2020).

8 The Fabricant. (2020), «Digital fashion House». URL: https://www.thefabricant.com/ (останній пере-
гляд 25 жовтня 2020).

9 Шевченко, В. (2015), «Журналістика даних та візуалізація», Bonn / Germany, Sibiu / Romania 
Schiller Publishing House, с. 92-98.

10 Коструба, О. (2015), «Мобільна журналістика : нові можливості», Європейська обсерваторія 
журналістики, 29 квітня. URL: https://ua.ejo-online.eu/2153/sfery-vysvitlennya/медіа-журналісти-
ка/мобільна-журналістика-нові-можливості (останній перегляд 25 жовтня 2020).

file:///G:/Share/MEGAsync/MyWork/Visnyky%20LNU/%d0%92%d1%96%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba-49/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b8-49/%d0%94%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8/ 
http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/novi-instrumentariyi-zhurnalistyky-abo-yak-vryatuvaty-nudnyy-kontent.html
http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/novi-instrumentariyi-zhurnalistyky-abo-yak-vryatuvaty-nudnyy-kontent.html
https://www.thefabricant.com/
https://ua.ejo-online.eu/2153/sfery-vysvitlennya/медіа-журналістика/мобільна-журналістика-нові-можливості
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помогою інтерактивних фільтрів. На сучасному етапі функцію AR-масок ефективно 
застосовують сервіси Msqrd, Instagram. 

За статистикою, щодня більш ніж 500 млн осіб користуються Instagram Stories. 
Лідери думок, бренди, блогери, інфлюенсери, політичні діячі, громадські активісти, 
медійні особи та звичайні користувачі застосовують доповнену реальність за допо-
могою масок для своїх підписників. AR-фільтри та ігри в соціальних мережах дають 
можливість будь-кому створити унікальний інтерактивний контент, який сприяє 
збільшенню цільової аудиторії, підвищенню її активності та залученості до життя 
стейкхолдера. Instagram-маски відомих брендів свідчать про те, що компанії розу-
міють потреби розважального контенту для своєї аудиторії, роблять їх частиною 
життя торгової марки, продовжують асоціативний ряд з товарами / послугами та, на 
відміну від IGTV, більш зрозумілі та адаптовані під запити користувачів11.

Відомі компанії та комерційні проекти активно застосовують AR-технології 
для т.зв. цифрового шопінгу. Успішними є приклади інтеграції доповненої реаль-
ності у AR-додатках IKEA, E-bay. За допомогою Amazon AR View користувач має 
можливість виміряти простір квартири / будинку, обрати відповідний стиль меблів, 
побачити, як вони виглядатимуть у його домівці, чи пасуватиме обраний стілець до 
столу у вітальні тощо. Такі проекції дають змогу клієнтам «відчути» товар, співпе-
режити певні емоції та підсилити важливість володіння ним.

В умовах світової пандемії, локдаунів та обмеження звичного режиму життя 
AR-технології набувають особливо актуального значення. Наприклад, покази мод 
онлайн як новий тренд пост-ковідної реальності та їх висвітлення у журналістських 
репортажах. Ще одним з варіантів digital fashion є створення віртуальних моделей, 
які не існують в офлайні, але демонстрація одягу якими дає змогу користувачам 
ознайомитись з усіма деталями колекції – у такому форматі функціонує цифровий 
будинок моди The Fabricant12. Для більшої залученості та реалістичності компанія 
пропонує глядачам завантажити своє фото, щоб віртуальна модель стала цифровим 
«Я», та обирати будь-які фасони для нього з асортименту digital couture (рис. 4).

Рис. 4. Використання AR-технологій в індустрії моди 

11 Гейзер, А. (2019), «Инстаграм маски от брендов», Geyzerrr, 11 декабря. URL: https://www.
geyzerrr.com/blog/obzor-brendovyh-masok (останній перегляд 25 жовтня 2020).

12 Granary (2019), «Imagining a digital fashion week», 12 October. URL: https://1granary.com/opinion/
imagining-a-digital-fashion-week/ (останній перегляд 25 жовтня 2020).

https://www.geyzerrr.com/blog/obzor-brendovyh-masok
https://www.geyzerrr.com/blog/obzor-brendovyh-masok
https://1granary.com/opinion/imagining-a-digital-fashion-week/
https://1granary.com/opinion/imagining-a-digital-fashion-week/
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Успішне використання доповненої реальності в сфері розваг, освітніх послуг, 
наукових досліджень, медицині, інженерії, маркетингу відкриває значні можливості 
VR/AR-технологій і для журналістики. Мета будь-якого журналістського репорта-
жу – максимально точно й об’єктивно донести до реципієнтів інформацію, спону-
каючи їх до співпереживання й емоційної співпричетності. Так званий імерсивний 
ефект із використанням VR/AR-технологій передбачає повне занурення, заглиблен-
ня зацікавленої аудиторії в суть події, що ретранслюється. Такої взаємодії можливо 
досягнути за допомогою різних типів інтерактивності VR-відео (рис. 5).

Рис. 5. Характеристика типів інтерактивності VR-відео

Одним із найважливіших результатів використання VR-контенту є просторо-
во-часове та емоційне занурення глядачів у сюжет. Реципієнт із зовнішнього спо-
стерігача перетворюється на внутрішнього, але для його постійної участі важливе 
врахування користувацьких уподобань нового контенту нових медіа. 

Фахівці виокремили такі основні фактори13, що мають вплив на вибір глядача-
ми VR/AR-наповнення:

• задоволення, яке залежить від попереднього досвіду занурення в доповнену ре-
альність;

• позитивне підкріплення, яке, власне, здатне впливати на рівень задоволення;
• емпатія та уособлення, які стимулюються VR/AR-технологіями, об’єднують 

віртуальність і реальність та підвищують довіру до історії,
• користь / утилітарна цінність, яка нероздільно пов’язана зі зручністю, доступ-

ністю, відносною дешевизною.
Результати і перспективи подальших досліджень обговорення.
1. Доповнена реальність вже не перший рік завойовує різні сфери життєдіяль-

ності, запрошуючи і в журналістиці через гаджети та спеціальні пристрої, як-от шо-

13 Кирилова, О. (2019), «Імерсивна журналістика: чинники ефективного функціонування», Com-
mu nications and Communicative Technologies, вип. 19, с. 48-55.

Типи інтерактивності VR-відео 

Фото та відео 360 Не передбачають взаємодії між глядачем та 
контентом, реципієнт не має змоги втрутитись 
в історію, єдина доступна йому опція – 
озиратися навкруги і спостерігати 

6 Degree of Freedom 

(6DoF) відео 

3 Degree of Freedom 

(3DoF) відео 

3-D тури з хот-спотами

Глядачі не мають змоги пересування у 
сценах, мають лише опцію озирання навкруги 

Глядачі мають повну свободу у пересуванні 
в доповненій реальності 

Глядачі мають можливість обирати місця і 
тривалість перебування в обраних сценах  
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ломів / окулярів доповненої реальності (наприклад, Magic Leap, Microsoft Hololens, 
Meta або Google Glass) стати учасником VR-контенту. Особистому залученню реци-
пієнтів сприяють і технічні можливості, і три «І» представлених історій з доповне-
ною реальністю (інформативність, інтрига та імерсивність).

2. Доповнена реальність стає для журналіста новим способом подачі інформа-
ції, перетворенням історії в інтерактивну розповідь-фільм за допомогою ефекту за-
нурення реципієнтів у сюжет.

3. На сучасному етапі в журналістському наповненні з доповненою реальністю 
ступінь залучення реципієнтів є частковим. Перспективними напрямами подаль-
ших досліджень вважаємо умови повної взаємодії глядачів у контенті з використан-
ням VR/AR-технологій, за яких користувачі матимуть можливість бути учасниками 
сюжетних змін.

Висновок. Кожне століття розвитку журналістики характеризувалось специ-
фікою задіяного інструментарію: від фотографії у 19 ст., кінематографу у 20 ст. і 
доповненої реальності в 21 ст. VR/AR-технології за допомогою відео формату 360. 

Використання можливостей доповненої реальності свідчать про розширення 
меж нового контенту нових медіа. Соціальні мережі давно стали частиною життя 
більшості, що зумовлює потребу пошуку нових способів задовольнити інформаційні 
потреби. Доповнена реальність наразі доступна більшості користувачів через смарт-
фон або спеціальні пристрої, проте наявні розробки технологій AR свідчать про пер-
спективність їхнього розвитку як масового продукту. 

У журналістській практиці використання імерсивного ефекту у створенні но-
вого контенту за допомогою VR/AR-технологій допомагає емоційно залучити та 
втримати увагу реципієнтів. Особливо актуальною пропозиція є для користувачів 
молодших вікових категорій, які традиційні форми отримання інформації розгляда-
ють вкрай рідко.

Ефект присутності глядача в сюжеті підвищує ефективність повідомлення жур-
наліста, розширює можливості кросмедійної дільності, створює новий вид спілку-
вання та взаємодії. У сучасних реаліях оптимальним варіантом впровадження VR/
AR-технологій в журналістику вважається формат «відео 360 °», що дає змогу реци-
пієнтам виступати в ролі пасивних спостерігачів. 

Переважання візуальної інформації над текстовою як мейнстрим у нових медіа 
зумовлює зростаючу потребу до такого способу і спілкування, і передачі інформації, 
як VR/AR-технології, а також потребу кооперації журналістів та глядачів як партне-
рів творення нового контенту для нових медіа.
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The article analyzes the peculiarities of the media content shaping and transformation in 
the convergent dimension of cross-media, taking into account the possibilities of augmented 
reality. With the help of the principles of objectivity, complexity and reliability in scientific 
research, a number of general scientific and special methods are used: method of analysis, 
synthesis, generalization, method of monitoring, observation, problem-thematic, typological 
and discursive methods.

According to the form of information presentation, such types of media content as visual, 
audio, verbal and combined are defined and characterized. The most important in journalism is 
verbal content, it is the one that carries the main information load. The dynamic development 
of converged media leads to the dominance of image and video content; the likelihood of 
increasing the secondary content of the text increases. Given the market situation, the effective 
information product is a combined content that combines text with images, spreadsheets with 
video, animation with infographics, etc. Increasing number of new media are using applications 
and website platforms to interact with recipients.

To proceed, the peculiarities of the new content of new media with the involvement of 
augmented reality are determined. Examples of successful interactive communication between 
recipients, the leading news agencies and commercial structures are provided. The conditions 
for effective use of VR / AR-technologies in the media content of new media, the involvement 
of viewers in changing stories with augmented reality are determined. The so-called immersive 
effect with the use of VR / AR-technologies involves complete immersion, immersion of the 
interested audience in the essence of the event being relayed. This interaction can be achieved 
through different types of VR video interactivity.

One of the most important results of using VR content is the spatio-temporal and emotional 
immersion of viewers in the plot. The recipient turns from an external observer into an internal 
one; but his constant participation requires that the user preferences are taken into account. 
Factors such as satisfaction, positive reinforcement, empathy, and value influence the choice of 
VR / AR content by viewers.

Keywords: content, augmented reality, VR / AR-technologies, new media.
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У статті проаналізовано феномен медіатизації мистецтва на прикладі віртуальних 
музеїв, які завдяки новітнім технологіям функціонально перетворюються на ЗМІ. На 
основі комунікаційного аналізу ідентифіковано й схарактеризовано чинники і функції 
медіатизованої музейної інституції як комунікаційної системи. Вказано на такі ознаки 
інтерактивних музейних практик, як імерсивність та партисипативність.

Ключові слова: медіатизація, музейні інституції, комунікаційна система, мас-медіа.

Постановка проблеми. Диджиталізація соціокультурного простору, вплив ме-
діапрактик майже на всі сфери життєдіяльності суспільства, постмодерні уявлення 
про естетичне спричинили суттєві технологічні зміни в галузі мистецтва. Значно 
розширилися рецептивні можливості цільових аудиторії мистецького продукту, 
змінилася функціональність художньої творчості, було переглянуто естетичні па-
раметри мистецької діяльності. Медіатизація як метапроцес сучасності позначився 
на всіх чинниках комунікаційної системи сучасного мистецтва. Змінилися статус-
но-рольові параметри адресанта, рецептивний простір адресата, способи кодифіка-
ції повідомлення. Набули особливого значення контекстні знання аудиторії, вони 
стали передумовою для адекватного сприйняття експериментальних арт-об’єктів 
концептуального мистецтва. Разом із новітніми артефактами медіатизація охопи-
ла і соціокультурні інституції, котрі представляють об’єкти класичного мистецтва. 
Йдеться передовсім про художні музеї, які у боротьбі за увагу аудиторії переходять 
на медіарейки. Віртуалізуючись, музеї набувають мас-медійних ознак, функціональ-
но перетворюються на ЗМІ. 

Медіатизації музейного простору великою мірою сприяла і масштабна самоі-
золяція, зумовлена пандемією нового коронавірусу. Карантинні обмеження змусили 
митців, кураторів експозицій, реципієнтів, мистецтвознавців шукати нові канали й 
майданчики для плідної взаємодії.
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Дослідження медіатизованих форм комунікації музеїв із відвідувачами, на-
прямків перетворення їх на медіа, безумовно, становить інтерес для наукової галузі 
«Соціальні комунікації», характеризується актуальністю та науковою новизною. 

Мета цієї розвідки – з’ясувати комунікаційні характеристики медіатизованих 
соціокультурних інституцій. 

Завдання розвідки:
• розкрити теоретичне підґрунтя вивчення феномену медіатизації мистецтва;
• визначити характер змін, яких зазнають музейні інституції внаслідок медіати-

заційних впливів;
• схарактеризувати віртуальні музеї як ЗМІ. 

Теоретичне підґрунтя. Медіатизацію як процес проникнення медіа у різні 
сфери суспільних практик досліджували комунікативісти Н. Луман, М. Маклюен, 
Дж. Томпсон. Зокрема, М. Маклюен вказував на рецептивні «розширення» людини, 
яких вона набуває завдяки медіа. Подібних трансформацій зазнає і медіатизоване 
мистецтво, якісно та кількісно розширюючи і аудиторію, і її можливості у сприй-
нятті арт-об’єктів. Дж. Томпсон, презентуючи медіатизацію, доповнює свою типо-
логію видів людської взаємодії новою сучасною формою опосередкованої інтерак-
тивної взаємодії. За словами дослідника, «цей новий тип передбачає розтягування 
соціальних відносин в просторі і часі і певне звуження діапазону символічних не-
вербальних сигналів»1. Дослідник уважає, що медіатизована комунікація зазвичай 
відбувається у форматі «багато-до-багатьох» і має діалогічний (ми б назвали це по
лілогом) характер. У контексті медіатизації мистецтва це означає розширення твор-
чих меж для митців, зокрема й за рахунок виходу на різні сегменти поціновувачів 
мистецтва. 

Дослідники Ф. Кротц2, С. Хьярвард3, К. Хікетхір4 розвивають уявлення про 
медіатизацію як мегатренд сучасності. Вони вказують на часопросторові розши-
рення учасників мистецької комунікації; здійснення низки інтеракцій онлайн, а не 
оффлайн; вплив медійної логіки на позамедійне середовище; синтез комунікаційних 
функцій на платформах нових медій. 

Вивчаючи феномен віртуальних музеїв, дослідники послуговуються концеп-
том «медіа». Він стає змістотвірним підґрунтям для визначення основних функці-
ональних характеристик музейних інституцій віртуального типу. Варто зазначити, 
що поняття «віртуальний музей» уперше згадується в документі Міжнародної кон-
ференції з гіпермедіа та інтерактивності в музеях, що був опублікований у 1991 році. 

1 Reviglio M.-C., Raimondo Anselmino N. (2018). «Social Media and the Public Sphere. An Interview 
with John B. Thompson», Inmediaciones de la Comunicacion. vol. 13. № 1: URL https://www.re-
searchgate.net/publication/326152375_Social_Media_and_the_Public_Sphere_An_Interview_with_
John_B_Thompson (accessed date 12.10.2020).

2 Krotz, F. (2007), «Kultureller und gesellschaftlicher Wandel im Kontext des Wandels von Medien und 
Kommunikationhttp. Texte zur Geschichte und Theorie von Medien & Gesellschaft». URL: www.
medien-gesellschaft.de/html/krotz.html (accessed date 12.10.2020).

3 Hjarvard, S. (2008), «The mediatization of society: A theory of the media as agents of social and 
cultural change», Nordicom Review, vol. 29 (2), p. 105-134.

4 Hickethier, К. (2010), «Mediatisierung und Medialisierung der Kultur», Die Mediatisierung der 
Alltagswelt. № 2. s. 85-96. 

https://www.researchgate.net/publication/326152375_Social_Media_and_the_Public_Sphere_An_Interview_with_John_B_Thompson
https://www.researchgate.net/publication/326152375_Social_Media_and_the_Public_Sphere_An_Interview_with_John_B_Thompson
https://www.researchgate.net/publication/326152375_Social_Media_and_the_Public_Sphere_An_Interview_with_John_B_Thompson
http://www.medien-gesellschaft.de/html/krotz.html
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Зокрема, у ньому зазначалося, що музейні інституції такого типу будуть експонува-
ти віртуальні артефакти у віртуальному середовищі завдяки Інтернету5.

Дослідниця Т. Максімова пропонує потрактовувати віртуальний музей як 
форму видавництва, орієнтуючись на значний масив контекстної літератури і фо-
нових матеріалів, які продукують організатори і модератори музейних експозицій 
для ефективної комунікації з віртуальними відвідувачами6. Означений ракурс доз-
волив нам розглянути віртуальні музеї у контексті їхньої нової функціональності, 
розширеної за допомогою технологій та актуальних суспільних очікувань. Дослід-
ники С. Дедов, А. Фокін вказують на те, що у сучасному медіатизованому музеї іс-
нує не тільки «простір фізичних об’єктів, але і специфічний віртуальний простір, 
що містить як інформаційно-візуальну, так і програмно-сервісну компоненту»7. Це 
означає, що поціновувачі мистецтва, які звертаються до віртуальних мистецьких 
скарбниць, можуть формувати свої персональні музеї згідно із естетичними смака-
ми та уподобаннями. 

Методи дослідження. Окрім низки загально-наукових методів аналізу, син-
тезу, узагальнення, ми скористалися також методом комунікаційного аналізу, що є 
спеціальним методом для наукової галузі «Соціальні комунікації». Комунікаційний 
аналіз дав змогу розкрити функціонування музею як системи, що відображає спів-
відношення інституціоналізованого комуніканта, масового комуніката та ситуації 
їхньої взаємодії, локалізованої певним експозиційним простором. 

У підґрунтя аналізу було покладено класичну схему Р. Якобсона. Окрім того, 
було визначено ті додаткові чинники та функції, що виокремилися у ході комуніка-
ційно-технологічних трансформацій мистецтва. Притаманний мистецтву діалогіч-
ний характер дав змогу розглядати його повідомлення як закодовані у певній семіо-
тичній системі дискурси, що транслюються реципієнтам та декодуються ними. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В контексті медіатизації мисте-
цтва широко досліджують віртуалізацію музеїв. Серед протоформ медіатизованих 
музейних інституцій називають «музей без стін» Андре Мальро, «музей обсесій» 
Харальда Зеемана та «антимузей» Йоханеса Кладерса. Усі вони змінюють онтоло-
гію музею, віддаючи належне реципієнтам як ключовим персонам у музейній ко-
мунікації. 

Медіатизований арт-простір набуває ознак живого діалогу з відвідувачами, що 
ґрунтується на розумінні їхніх естетичних смаків та художніх пріоритетів. З’явля-
ється феномен «партиципаторного музею»: пасивна рецепція експонатів заступа-
ється живими партисипативними практиками. мережеві музеї, які можна відвідати 
лише в Інтернет-просторі. Виникають віртуальні музеї, засновані приватними осо-
бами, зокрема у соціальних мережах та блогосфері. Процес медіатизації мистецтва 
на платформі музейних інституцій розкриває Б. Гройс: «Музей у наші дні відмов-
ляється бути місцем споглядання і замість цього стає місцем події. Сучасний музей 

5 Дзюба, Д. (2016), «Классификация виртуальных музеев: структура и динамика», Международ
ный научно-исследовательский журнал, вып. №5 (47), ч. 2, с. 97-100.

6 Максимова, Т.Е. (2012), Виртуальные музеи как социокультурный феномен: типология и функ
циональная специфика, Автореферат кандидатской диссертации (культурология), Моск. гос. 
ун-т культуры и искусств, Москва. 28 с.

7 Дедов С., Фокин А. (2010), «Виртуализация музейного пространства». URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/virtualizatsiya-muzeynogo-prostranstva (дата звернення 12.10.2020 р.).
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влаштовує не тільки кураторські проекти, а й лекції, конференції, читання, кінопо-
кази, концерти, екскурсії… Ми стежимо за активністю музею у мережі частіше, ніж 
відвідуємо сам музей. В інтернеті музей функціонує як блог»8. Ототожнення «му-
зей – блог» щонайповніше передає сутність медіатизації мистецтва, яка трансфор-
мує його функціональні і змістові характеристики. Медіатизовані музеї органічно 
входять до сфери соціальних комунікацій. Найчастіше перехід на медіарейки стає 
для них єдиним ефективним способом боротьби за увагу масового адресата у кон-
куренції із традиційними та онлайновими ЗМІ. Щоб забезпечити собі перебування 
у центрі уваги, місце у комунікаційних процесах суспільства, а також відповідати 
аудиторним очікуванням і впливати на формування художніх потреб, музей як со-
ціокультурна інституція перетворюється на медіа, що спричиняє зміни у характері 
взаємодії між глядачами, митцями, кураторами, творами мистецтва тощо.

Ще один важливий аспект медіатизації музеїв пов’язаний з релевантністю і вза-
ємодоповнюваністю творів мистецтва і фонових матеріалів, що їх супроводжують. 
Завдяки новим технологіям та підходам шедеври мистецтва доповнюються текстами 
мемуарного, епістолярного, довідкового жанрів.

Медіатизовані музеї ґрунтують свою роботу на принципі «імерсивності», що 
постає як сукупність прийомів технологічного і комунікаційного впливу на реципі-
єнта, забезпечує ефект занурення його у художній простір, спонукає до взаємодії з 
об’єктами експозицій, що перетворює глядача на користувача, тобто активного ре-
ципієнта. Імерсивність варіюється від повного занурення у віртуальне експозиційне 
середовище за наявності спеціальних технічних пристроїв до умовної ігрової інте-
ракції з елементами доповненої реальності, коли екскурсоводом, наприклад, є голо-
грама. Широко практикують віртуальні музеї і технологію перегляду «відео 360°». 

На сьогодні існує понад сто віртуальних музеїв світу. Їхня кількість швидко 
зростає, що свідчить про величезний попит на медіатизовані продукти художньої 
творчості. Крім того, карантинні заходи 2020 року сприяли поширенню саме такого 
виду дозвілля та художнього пізнання, в тому числі й для мистецького напрямку.

Розглянемо найвідоміші музейні інституції в аспекті їх медіатизації.
Лувр, Париж, Франція 
Сайт Лувру – це спеціалізований ЗМІ, який на постійній основі інформує пу-

бліку про події, пов’язані з музеєм. Зокрема, серед інформаційних вкладок на сай-
ті можемо побачити такі: activities & tours (діяльність/ тури), exhibitions & events 
(виставки/ події). Фонові знання віртуальні відвідувачі музею отримують з рубрик 
collection & louvre palace (колекція і Луврський палац), learning about art (вивчення 
мистецтва). Чільне місце на сайті посідають он-лайнові тури, які дають змогу відві-
дати виставкові зали та галереї музею, а також подивитися на фасади Лувру. 

Варто вказати на комерційний елемент медіатизації мистецтва: організатори 
віртуальних турів зазначають, що спонсором онлайнової екскурсії Лувром є ТМ 
Shiseido. На момент перегляду сайту кількість запропонованих віртуальних турів 
становила 7 тематичних екскурсій, зокрема: «Поява художника», «Тіло у русі», «За-
снування міфів: від Геракла до Дарта Вейдера» тощо. Кожна екскурсія передбачає 
можливість автономного руху віртуального відвідувача по залах експозиції, опцію 
360°, можливість отримати інформацію про кожен експонат. Коментарі та анімація 

8 Гройс, Б. (2018), В потоке, Ад Mаргинем Пресс, Москва. 208 с.



211
Бутиріна М., Ривліна В.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2021. Випуск 49

надають відвідувачам широкий історичний та соціокультурний бекграунд експо-
зиції. 

Сайт Лувру також пропонує низку рубрик, контент яких зорієнтований на різні 
аудиторні сегменти. Зокрема, серія коротких відео «Одна хвилина в музеї» розрахо-
вана на дитячу аудиторію. Вона дає змогу побачити окремі експонати музею очима 
мультиплікаційних персонажів. Мета таких роликів – заохотити дітей до реального 
та віртуального відвідування експозицій музею. 

Сайт також надає трибуну блогерам-аматорам, заохочуючи їх до персоналізо-
ваного потрактування мистецтва: вони записують короткі відео про свої враження 
від музею і виставляють їх на сайті.

Завдяки цифровим технологіям, які використовує сайт, можна побачити най-
більш знакові експонати у гіпернаближенні: це уможливлює розгляд найдрібніших 
деталей картин – реалізується технологія «a closer look», інтерактивний мультиме-
дійний модуль, прийнятний лише у віртуальному експонуванні живопису. 

Британський музей мистецтв
Сайт Британського музею мистецтв містить рубрику «Блог», яка за формаль-

но-змістовими характеристиками функціонує як повноцінне медіа. Тут подаються 
матеріали кураторів, критиків та дослідників мистецьких практик, що підсилює 
посередницьку ланку в комунікації мистецьких закладів із широким загалом. Озна-
чені категорії блогерів позиціонуються на сайті як ключові комунікатори, які спри-
яють тому, щоб віртуальні відвідувачі повно і комплексно опановували мистецькі 
дискурси. Вони виконують металінгвістичну функцію у мистецькій комунікації, 
уможливлюють адекватне декодування меседжів, які містять представлені експо-
нати. 

Дописувачі рубрики «Блог» при створенні своїх матеріалів оперують соці-
ально значущими інформаційними приводами: наприклад, Прайд-2020 подається 
у розрізі 8 релевантних мистецьких об’єктів, що представляють ЛГБТІ-спільноту 
(ЛГБТІ-тур)). Підрубрика «Куточок куратора» надає історії мистецтвознавців у їхній 
взаємодії з експонатами музею, розповідає про персональні відкриття й здобутки 
ключових комунікаторів у галузі мистецтва.

Варто у цьому зв’язку вказати на особливу функціональність кураторів: це 
особи, які не просто влаштовують виставки, організують роботу музею і створю-
ють арт-проєкти. Куратори визначають поточну актуальність творів мистецтва, 
взаємодіють з авторами, допомагаючи їм втілювати ідеї та проєкти. Куратори та-
кож піклуються про коректне витлумачення повідомлень, які містяться у творах 
мистецтва.

Рубрика «Блог» також містить підкасти з історіями про явища та об’єкти куль-
тури (наприклад, аудіопрограми «Надихаючись Сходом», «Історія Трої», «Сила ман-
ги» тощо). 

Сайт пропонує віртуальні екскурсії усіма залами музею. Детальна структуро-
ваність цієї пропозиції дозволяє відвідувачам обрати відповідну до цілей і очікувань 
віртуальну кімнату і відвідати її. 

Отже, сайт сполучає основну функціональність віртуального музею (надання 
онлайнових експозицій) із функціями засобу масової інформації, завдяки якому вір-
туальні відвідувачі отримують масив відомостей про музей як такий і про широке 
поле побутування мистецтва й культури у соціумі.
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Національний Музей Нової Зеландії, Веллінгтон
Сайт музею характеризується високим рівнем інтерактивності. Він «облад-

наний» засобами зворотного зв’язку, що передбачають активне комунікування із 
відвідувачами з метою вивчення їхніх естетичних смаків, потреб і очікувань. Сайт 
фіксує віртуальне відвідування певної колекції і у віконці, що спливає, пропонує 
поділитися враженнями та мотивацією щодо свого візиту (Наприклад, «Для чого 
ви сьогодні відвідали колекції Te Papa Online?») Пропонується відвідувачам і таке 
питання: «На основі сьогоднішнього візиту, як би ви оцінили загальний досвід вико-
ристання цього веб-сайту?». Організаторів цікавлять мотиви відвідувань, якими ке-
руються віртуальні реципієнти, коли користуються онлайновою колекцією: творчий 
проект / вища освіта / виховна функція / персональні дослідження / професійні нау-
кові дослідження / професійні гуманітарні дослідження / генеалогічні дослідження 
/ створення виставки. Наведений варіативний перелік рецептивних характеристик 
свідчить про багатофункціональний потенціал віртуального музею. 

Отож, комунікаційна модель віртуального музею включає такі складники: ко-
мунікант (музейна установа, фахівці в галузі мистецтва, куратори), проміжна ланка 
в комунікації (аматори у галузі мистецтва, блогери), канал комунікації (віртуальний 
музей), повідомлення (твір мистецтва, фонові відомості щодо нього, медіаінформа-
ція), комунікати (територіально розпорошена віртуальна аудиторія).

Наратив, який супроводжує сприйняття експозиції, поєднує різнокодові еле-
менти, що сприймаються як єдине ціле. Віртуальні музеї застосовують технологію 
панорамного сприйняття, що забезпечує демонстрацію об’ємного простору. Запро-
понований кутовий розріз у 360° відтворює візуальне сприйняття, характерне для 
рецепції просторової картини. Перебуваючи у віртуальній реальності музею, від-
відувач може озирнутися навколо, наблизити чи віддалити від себе експонат, здійс-
нити рух в обраному напрямку. Такі технологічні можливості забезпечують ефект 
присутності. 

Комунікативно ефективною є і технологія активних зон, яку застосовують у 
віртуальному музейному просторі. Натискаючи на таку «активну зону», відвідувач 
опиняється в іншій віртуальній кімнаті або отримує фонові знання щодо експоната. 

Кожен сайт пропонує засоби зворотного зв’язку: його можна зреалізувати, звер-
нувшись до соціальних мереж і залишивши свій коментар на сторінці віртуального 
музею. 

Результати та обговорення. Згідно із теоретичними уявленнями М. Маклюе-
на, рецептивна сфера людства трансформувалася відповідно до технологічних зру-
шень. До появи писемності панувала усна епоха, яку представляла «людина, що 
слухає». Другу епоху репрезентувала «людина, яка спостерігає», адже написане й 
надруковане слово взяли гору над словом, що сприймається аудіально. Третю епоху 
представила «людина, яка і слухає, і спостерігає», адже такі її когнітивно-рецептив-
ні можливості забезпечили електронні медіа, насамперед, аудіовізуальні ЗМІ.

Наразі ми є свідками становлення четвертої епохи, спродукованої цифровими 
технологіями і, як наслідок, зовсім іншим типом взаємодії з інформацією. На наш 
погляд, її доцільно назвати епохою «людини, що перебуває усередині того, за чим 
спостерігає», «людини, що занурена у медіареальність». Імерсивність і партисипа-
тивність є тими визначальними ознаками, якими характеризується медіаспоживан-
ня, що поширюється на майже всі без винятку суспільні сфери, адже медіатизація 
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як метапроцес впливає на суспільство загалом. Справедливим є цей висновок і для 
віртуальних музеїв, які забезпечують відвідувачам онлайнове відчуття присутності 
у музейній залі. 

Культурні інституції починають функціонувати як медіа, вони перебирають на 
себе риси медійних структур, що створюють комунікаційне середовище, локалізова-
не функціями комунікантів та очікуваннями аудиторії. 

У такий спосіб функціонують музеї, які поряд із реальним мистецьким просто-
ром утворюють віртуальний простір, що занурює реципієнтів у реальність експози-
цій на засадах принципу імерсивності. 

Висновки. Медіатизація мистецтва, яку ми можемо спостерігати на прикладі 
віртуальних музейних інституцій, дає змогу говорити про: розширення перцептив-
них можливостей аудиторії; удосконалення експозиційної функції медіатизованих 
музеїв за рахунок інтернет-технологій; інтерактивність музейних експозицій; на-
дання широких контекстних фонових знань, необхідних для глибокого розуміння 
змісту творів мистецтва; можливість відкладеного перегляду творів мистецтва; від-
сутність тематичних і часо-просторових обмежень; можливість комунікації між від-
відувачами; величезну потенційну цільову аудиторію. 
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The research is devoted to the study of the phenomenon of mediatization of art on the 
example of virtual museums.

Main objective of the study is to give communication characteristics of the mediatized 
socio-cultural institutions. The subject of the research is forms, directions and communication 
features of virtual museums.

Methodology. In the process of study, the method of communication analysis, which al-
lowed to identify and characterize the main factors of the museum’s functioning as a communi-
cation system, was used. Among them, special emphasis is put on receptive and metalinguistic 
functions.

Results / findings and conclusions. The need to be competitive in the information space 
determines the gradual transformation of socio-cultural institutions into mass media, which is 
reflected in the content and forms of dialogue with recipients. When cultural institutions begin 
to function as media, they take on the features of media structures that create a communication 
environment localized by the functions of communicators and audience expectations.

Museums function in such a way that along with the real art space they form a virtual 
space, which puts the recipients into the reality of the exhibitions based on the principle of 
immersion. Mediaization of art on the example of virtual museum institutions allows us to 
talk about: expanding of the perceptual capabilities of the audience; improvement of the expo-
sition function of mediatized museums with the help of Internet technologies; interactivity of 
museum expositions; providing broad contextual background knowledge necessary for a deep 
understanding of the content of works of art; the possibility to have a delayed viewing of works 
of art; absence of thematic, time and space restrictions; possibility of communication between 
visitors; a huge target audience.

Significance. The study of the mediatized forms of communication between museums 
and visitors as well as the directions of their transformation into media are certainly of interest 
to the scientific field of “Social Communications”.

Key words: mediatization, museum institutions, communication system, mass media.
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У статті проаналізовано способи просування, які використовували українські ви-
давці під час карантину в соціальній мережі Facebook. Зафіксовано важливість саме цієї 
соціальної мережі для просування книг. Акцентовано на форматах, які найчастіше вико-
ристовували для публікації, типах контенту, а також контекстах.

Ключові слова: просування книг, Facebook, українська книга, видавнича справа.

Постановка проблеми. Просування товарів та послуг через соціальні мере-
жі – не нове рішення для світового ринку. Серед усіх інших Facebook лишається 
найбільшою соціальною мережею планети1. Відповідно до розвитку та оновлення 
цієї та інших соціальних мереж, змінюються та з’являються нові методи просуван-
ня. Швидкість таких змін набагато вища за друк освітньої літератури, тож фахівці 
в галузі цифрових комунікацій працюють з такими джерелами інформації, як-то: 
щорічні звіти аналітичних організацій, курси додаткової освіти (і онлайн, і офлайн), 
тематичні медіа (які публікують експертні матеріали), а також опубліковані прак-
тичні проєкти з результатами, тобто case study.

Проте на українському ринку просування видавництвами своїх товарів – не 
популярна тема для обговорення. Ця проблема настільки очевидна, що в одному з 
випусків програми «Телебачення Торонто» навіть жартували про «інноваційність» 
використання інтернету в просуванні книг у 2020 році, тобто висміювали тих грав-
ців на ринку, хто цю інноваційність не зміг прийняти2.

Карантинні обмеження навесні 2020 року, які повною мірою не зникли й досі, 
цікаво вплинули на книжковий ринок: видавництва, незалежно від їхніх розмірів та 
фінансових можливостей, змушені були перейти на (або й згадати) промоцію себе та 
своїх книг у цифровому просторі, зокрема в соціальній мережі Facebook. 
1 DataReportal (2020), «Digital 2020: October Global Statshot», доступно за адресою: https://datare-

portal.com/reports/digital-2020-october-global-statshot (дата перегляду 20 жовтня 2020).
2 Телебачення Торонто (2020), «Борат-2, Валерій Ананьєв, Тищенко, ганьба Трампа та Байде-

на, дельфіни: #@)₴?$0 з Майклом Щуром #5», доступно за адресою: https://www.youtube.com/
watch?v=3qKzPseDJnE (дата перегляду 20 жовтня 2020).
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Повноцінне дослідження книжко-
вого ринку України почалося відносно нещодавно, за ініціативи Українського Інсти-
туту Книги. Останнє дослідження Інституту проведене в співпраці з Центром кон-
тент-аналізу. З наукових праць, що аналізують можливості видавництв у цифровому 
просторі мережі інтернет, треба згадати такі праці, як «Промоція книжкових видань 
у мережі Інтернет» О. Каньшиної, «Соціально-комунікаційний аспект формування 
інтересу до книги за допомогою Інтернету» А. Бессараб, «Цифрові трансформації 
видавничої галузі» М. Женченко, «Конвергентні медіа як платформа для промоції 
та просування книг на сучасному українському ринку» (2019 рік) О. Скібан, «Ін-
новаційні технології просування книжкової продукції: український та зарубіжний 
досвід» (2019 рік) К. Варбанської, «Сайт як комунікаційний формат просування ком-
панії в соціальних мережах» А. Єремко. 

Окрім того, у спробі застосувати кількісні методи для аналізу промоції книж-
кових видавців у мережі Facebook як елемент роботи був проведений контент-аналіз 
із подальшим аналізом залученості аудиторії для case study «Стратегія просування 
цифрового видавництва на прикладі «Тотемного Видавництва» (творчий проект)» 
(І. Шарова). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Просування видавництв у соці-
альних мережах чи не найефективніше серед інших3. Адже серед 40,9 мільйонів (за 
різними оцінками – від 23,2 до 40,9 мільйонів) українців-користувачів мережею ін-
тернет понад 13 мільйонів є користувачами Facebook4. Окрім того, другим серед усіх 
запитів, що робили українці у 2018 році, було «купить» російською мовою5. Очевид-
но, що інтернет як мережа збуту товарів – приваблива та зручна. Особливо, якщо до 
потенційного покупця можна «дотягнутися» в неформальний спосіб.

Серед аудиторії, що зацікавлена читанням та книгами, про домінуючу роль 
соцмережі Facebook свідчить також останнє дослідження Українського Інституту 
Книги разом з Центром контент-аналізу6. Дослідники зауважують, що ця мережа 
«лишається основною для обговорення книжок», де «представлені всі можливі типи 
контенту, на відміну від більш нішевих конкурентів». Дослідники також підсумо-
вують, що «просування власних книжок як статусного модного продукту методами 
масового ринку може допомогти збільшити прибутки і вивести ринок з кризи»7. Від-
так постає питання, які, власне, існують способи просування книжок. 

Соціальна мережа Facebook дає змогу публікувати майже всі доступні формати 
контенту: текст, візуальна статична ілюстрація, gif анімації, відео (із звуком чи без-
звучне caption-відео, горизонтальне чи вертикальне тощо), прямі ефіри, покликання 
на зовнішні ресурси, опитування, карусель, інтерактивні кнопки чи сторінки това-
рів, сторіз тощо. 

3 Остапенко, Г. (2013), «Комунікація та комунікативна активність суспільства в добу інтер-
нет-технологій: соціальний аспект», Вісник Книжкової палати, вип. 9, с. 47–50.

4 DataReportal (2020), «DIGITAL 2019: UKRAINE», доступно за адресою: https://datareportal.com/
reports/digital-2019-ukraine?rq=ukraine (дата перегляду 20 жовтня 2020), с. 23, 29.

5 Там само, с. 26.
6 Центр контент-аналізу (2020), «Читання в контексті медіаспоживання: Вплив карантину на чи-

тацьку поведінку українців», доступно за адресою: https://drive.google.com/file/d/15eZw4iK-ldrX-
ewQLFQ63el_8nBE-GFqU/view (дата перегляду 20 жовтня 2020), с. 10.

7 Там само, с. 58.
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Якщо зважати на активність видавництв від початку карантинних обмежень 
в березні 2020 року, то складно виділити спільний патерн поведінки. Одні одразу 
вдалися до активної промоції через прямі ефіри, проте сил для такого «марафону» 
забракло вже під кінець квітня8. Деякі видавництва включилися в комунікацію через 
соціальні мережі тільки в травні9. 

Першим ефектом від карантинних обмежень, який ми спостерігали, було збіль-
шення онлайн-трансляцій та проведення подій онлайн. Тут варто згадати безпре-
цедентний досвід видавництва «Видавництво», яке від початку карантинних обме-
жень вийшло в ефір 22 рази, переважно в період березня-квітня, останній ефір на цей 
момент відбувся 17 вересня 2020 року. Сукупна кількість переглядів складає понад 
16 000, окремий ефір зібрав найбільше – 1700 переглядів. 

Окрім того, свої події в онлайн-формат перенесли «Книжковий Арсенал» та 
«Book Forum». Наприклад, частина професійної програми «Книжкового Арсеналу», 
а саме – спеціальний проєкт «Література на експорт», пройшла повністю онлайн. 
Один з промоційних відеороликів був опублікований в мережі Facebook («Ukrainian 
Non-Fiction: Why Is It Interesting?») та зібрав 3 800 переглядів. 

Програма цьогорічного «BookForum» відбулася повністю онлайн. Офіційний 
пост-реліз звітує про сукупну кількість переглядів 187 928 всіх подій (окрім про-
фесійної програми та подій Бібліофоруму) на таких майданчиках, як Facebook та 
Youtube10. Для порівняння, одна з найпопулярніших за кількістю переглядів подій 
«Щоденники ув’язнення: розмова з Олегом Сенцовим» зібрала 199 переглядів в 
Youtube проти понад 7 800 переглядів в мережі Facebook. Таке співвідношення спра-
ведливе й для інших трансляцій подій. Тобто сукупну кількість переглядів забезпе-
чили трансляції саме у мережі Facebook.

Також нещодавно «BookForum» опублікував результати свого онлайн-опиту-
вання «Анкета перепису населення», кількість респондентів 1500, заповнити анкету 
міг кожен охочий, тож вибірка не є репрезентативною11. Навпаки, оскільки інформа-
ція про цю анкету була складовою промоції, участь в ній взяли активні представ-
ники читацької аудиторії. З них понад 60% відвідували культурні події під час ка-
рантину онлайн. А також з-поміж усіх опитаних 28,8% відвідували події (онлайн та 
офлайн), пов’язані із книжковою галуззю, за останні півроку.

Попри певну віральну особливість прямих ефірів у Facebook, найуживанішим 
форматом контенту лишається звичайний допис зі статичною ілюстрацією. Напри-
клад, серед проаналізованих контент-стратегій трьох видавництв («Видавництво», 
«Дім Химер» та «Вавилонська бібліотека») у Facebook за квітень 2020 року понад 

8 Шарова, Ірина (2020), «Стратегія просування цифрового видавництва на прикладі ‘’Тотемного 
Видавництва’’ (творчий проект)», доступно за адресою: http://er.ucu.edu.ua/handle/1/2338 (дата 
перегляду 20 жовтня 2020), с. 31.

9 Центр контент-аналізу (2020), «Читання в контексті медіаспоживання: Вплив карантину на чи-
тацьку поведінку українців», доступно за адресою: https://drive.google.com/file/d/15eZw4iK-ldrX-
ewQLFQ63el_8nBE-GFqU/view (дата перегляду 20 жовтня 2020), с. 57.

10 BookForum (2020), «Постреліз 27 Львівського міжнародного BookForum», доступно за адресою: 
https://bookforum.ua/p/1324 (дата перегляду 20 жовтня 2020).

11 BookForum (2020), «Результати соціологічного опитування “Анкета перепису населення”», до-
ступно за адресою: https://www.instagram.com/p/CGmkDoIl5c8/ (дата перегляду 27 жовтня 2020).
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80% опублікованого контенту становили саме текстові дописи із зображенням12. До 
такого висновку доходить дослідження Українського Інституту Книги, адже серед 
проаналізованих соціальних мереж Facebook, Youtube, Instagram та Telegram «абсо-
лютна більшість контенту щодо читання поширюється у текстовому вигляді і без 
зовнішніх лінків»13. 

Публікація дописів із покликанням на зовнішній ресурс почасти лишаються 
непомітними для аудиторії Facebook. Такий тип допису можна втілити у два спосо-
би: 1) опублікувати будь-який формат контенту, в тексті якого залишити текстове 
покликання на зовнішній ресурс; 2) опублікувати покликання як клікабельну обкла-
динку (сторінку, на яку веде покликання, якщо у сторінки немає обкладинки, допис 
схожий на клікабельний блок з індексованими заголовком та основним текстом сто-
рінки). Проте, такі дописи мають нижчий рівень охоплення аудиторії14, 15.

Цікаво, що серед проаналізованої Українським Інститутом Книги та Центром 
контент-аналізу вибірки 21% всього контенту належить до категорії «читацький від-
гук»16. Іншими словами – це контент, створений споживачем книжкової продукції, 
тобто читачами, в загальновживаному значенні цей контент називають UGC (user 
generated content). Такий тип контенту означає, що взаємодія із продуктом чи ком-
панією була настільки глибокою, що споживач вирішив залишити відгук, добрий 
чи поганий; своєю чергою бренди прагнуть, аби їхні споживачі самостійно генеру-
вали схожий контент. Адже «думки споживача, виражені онлайн, можуть бути дов-
гостроковими та далекосяжними, також ці враження можуть демонструвати вплив 
на вибір покупки»17. Тобто видавництва можуть «робити продажі» своїх наймену-
вань, якщо книги виявилися достатньо цікавими потенційній аудиторії настільки, 
що вони лишають власні книжкові відгуки в доступних для них мережах. В серед-
ньому, активно включені у літературний процес люди (не автори) пишуть 2-3 дописи 
про книжки на місяць18.

Окрім того, републікація читацького контенту на сторінку видавництва вирі-
шує дві проблеми: 1) підвищує лояльність читачів, чий відгук «помітили»; 2) під-
вищує активність сторінки видавництва у соціальних мережах. Наприклад, видав-

12 Шарова, Ірина (2020), «Стратегія просування цифрового видавництва на прикладі “Тотемного 
Видавництва” (творчий проект)», доступно за адресою: http://er.ucu.edu.ua/handle/1/2338 (дата 
перегляду 20 жовтня 2020).

13 DataReportal (2020), «DIGITAL 2020: OCTOBER GLOBAL STATSHOT», available at: https://
datareportal.com/reports/digital-2020-october-global-statshot (accessed 20 October 2020).

14 Шарова, Ірина (2020), «Стратегія просування цифрового видавництва на прикладі “Тотемного 
Видавництва” (творчий проект)», доступно за адресою: http://er.ucu.edu.ua/handle/1/2338 (дата 
перегляду 20 жовтня 2020), с. 34.

15 Центр контент-аналізу (2020), «Читання в контексті медіаспоживання: Вплив карантину на чи-
тацьку поведінку українців», доступно за адресою: https://drive.google.com/file/d/15eZw4iK-ldrX-
ewQLFQ63el_8nBE-GFqU/view (дата перегляду 20 жовтня 2020), с. 4.

16 Там само. с. 6.
17 Graham, J. and Havlena, W. (2007), «Finding the ‘Missing Link’: Advertising’s Impact on Word of 

Mouth, Web Searches and Site Visits», Journal of Advertising Research, vol. 47(4), pp. 427-435.
18 Центр контент-аналізу (2020), «Читання в контексті медіаспоживання: Вплив карантину на чи-

тацьку поведінку українців», доступно за адресою: https://drive.google.com/file/d/15eZw4iK-ldrX-
ewQLFQ63el_8nBE-GFqU/view (дата перегляду 20 жовтня 2020), с. 47.
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ництво «Дім Химер» активно републікує відгуки на свої книжки та різноманітний 
UGC (наприклад, фото читачів з книгою чи з татуюванням за мотивами книг). 

Варто припустити, що коректна робота із книгою на етапі додрукарської під-
готовки, якісне візуальне та рекламне оформлення, можуть підвищити обсяги UGC. 
Залишається також відкритим питання «яйця та курки»: чи лояльне ставлення до ви-
давництва породжує читацькі відгуки на книжки видавництва, чи зацікавлення кон-
кретною книгою мотивує написати про неї відгук (та лишити відповідну кришмітку 
чи відмітку видавництва, щоб відгук був помічений).

Серед контекстів, в яких згадують книжки під час карантину, можна виокре-
мити два загальних: контекст здоров’я та контекст суспільних цінностей. Контекст 
здоров’я є ситуативним під час карантину, видавці, вочевидь, не здатні повторити 
цей інфопривід для актуалізації книжок. Контекст суспільства свідчить про згадки 
книг в розрізі теми патріотизму та соціальних проблем. Цікаво, що за обсягами охо-
плення ці два контексти в період карантину є співмірними19. 

Ситуативний контент є одним з інструментів промоції, проте доволі склад-
ним. Такий спосіб просування дає змогу бренду (видавцю) цікаво та оригінально 
позиціонувати себе для цільової аудиторії. Окрім того, ситуатив – це інформацій-
ний привід, що вже здобув увагу аудиторії. Бренд тільки має адаптувати себе під 
такий привід. Гарним прикладом є контент Facebook групи «ВРАЖЕННЯ UA (кни-
ги, фільми...)», адміністратор якої, письменник Олександр Гнатюк, адаптує контент, 
пов’язаний з книжками, в форму мемів та різних жартів. Завдяки такій стратегії ця 
група стала однією з найбільших та найактивнішою: щодня користувачі соцмережі 
публікують тут десятки відгуків, а видавництва проводять тут розіграші та анон-
сують нові книжки20. Такий жартівливий віральний, тобто вірусний, контент також 
часто публікує видавництво «Дім Химер», з яким залюбки взаємодіють користувачі.

Інший ситуатив у контексті карантину – додавання цифрових версій книг до 
своїх крамниць. Березень та квітень були наповнені інфоприводами, що видавни-
цтва активно розробляють цифрові версії своїх книг. Цікаво, що досі не всі видав-
ництва адаптували свої книги під такий формат. Наприклад, видавництво «Vivat» 
тільки готує цифрову версію книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса. Збірка 
документів з архіву колишнього КДБ УРСР»21. Книга вийшла друком ще у травні 
2019 року, проте ми спостерігаємо надзвичайний попит на неї після рішення Дар-
ницького районного суду Києва 19 жовтня 2020 року, який вже назвали «ефектом 
Медведчука»22. Цікаво, що це рішення суду так само є ситуативом, який широко 
поширився в соціальних мережах. 

19 Центр контент-аналізу (2020), «Читання в контексті медіаспоживання: Вплив карантину на чи-
тацьку поведінку українців», доступно за адресою: https://drive.google.com/file/d/15eZw4iK-ldrX-
ewQLFQ63el_8nBE-GFqU/view (дата перегляду 20 жовтня 2020), с. 28.

20 Центр контент-аналізу (2020), «Читання в контексті медіаспоживання: Вплив карантину на чи-
тацьку поведінку українців», доступно за адресою: https://drive.google.com/file/d/15eZw4iK-ldrX-
ewQLFQ63el_8nBE-GFqU/view (дата перегляду 20 жовтня 2020), с. 52.

21 Видавництво Віват, відповідь на коментар Олени Кузько (2020), доступно за адресою: https://
www.facebook.com/vivat.book.com.ua/posts/2652557791674749 (дата перегляду 20 жовтня 2020).

22 BBC News (2020), «“Стус знову під забороною”. Соцмережі лютують через вирок суду на ко-
ристь Медведчука», доступно за адресою: https://www.bbc.com/ukrainian/news-54602277 (дата 
перегляду 20 жовтня 2020).
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У контексті суспільних цінностей можна виділити також тему бібліотек. Чи-
тання, промоція, підтримка бібліотек має свою аудиторію, тематичні групи та за-
ймає значну частку всього книжкового дискурсу23. Окрім того, бібліотеки ведуть 
свої сторінки переважно в Facebook, що дає змогу взаємодіяти з цією аудиторією в 
межах одного майданчика24.

Серед інших активностей, які використовували для промоції книг, можна зга-
дати розіграші книг, партнерство з блогерами, рекламу, роздачу безоплатних циф-
рових версій книг (наприклад, ініціатива від видавництва «Новий формат»), участь 
в активностях в обмін на книжки, сертифікати тощо. Проте оцінити ефективність 
таких засобів промоції без внутрішньої інформації неможливо. 

Висновок. Під час карантину модель промоції книг змістилася майже повністю 
в онлайн формат. Відповідно, соціальні мережі стали одним з небагатьох майданчи-
ків для спілкування між людьми. І так само соцмережі залишилися одним з небага-
тьох засобів для комунікації між видавцем та покупцем-читачем. 

Доки карантинні обмеження не завершаться, видавництва змушені адаптувати 
свою комунікацію із аудиторією. Використовувати нові формати контенту, заохочу-
вати аудиторію генерувати UGC самостійно, використовувати ситуативні інфопри-
води та цікаві для аудиторії контексти, а також проводити свої заходи онлайн, аби 
інформаційний простір не пустував. Актуальним залишається питання оцінки ефек-
тивності таких промоційних заходів. Для висвітлення цих тем найкраще надається 
формат case study.

Робота із соціальними мережами – базова навичка, потрібна також і майбутнім 
видавцям. Системна робота із соціальними мережами має стати повсякденною та 
зрозумілою, а промоція книги в соціальних мережах має стати такою ж рівнознач-
ною складовою, як і промоційні тури.
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WAYS OF PROMOTING UKRANIAN PUBLISHING HOUSES  
ON FACEBOOK DURING QUARANTINE
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The article reviews and analyzes the promotion of Ukrainian publishing houses on 
Facebook during quarantine in 2020.

The study’s main objective is content and its types, which were used for representing on 
Facebook. We found out that going live and posting a text with a picture was most popular. 
The phenomenon of live video is tightly connected to the quarantine phenomenon. Though, 
not every publishing house was able to go live permanently or at least regular. However, simple 
text with a picture is the most uncomplicated content to post and the most popular. Ukrainian 
publishers also use UGC (User Generated Content), situational content, and different contexts. 

The biggest problem for Ukrainian publishers is continual strategic work with social media 
for promotion. During quarantine, social media became the first channel for communication 
with customers and subscribers. Therefore promotion on the Internet and in social media indeed 
should become equivalent to offline promotion.

Key words: book promotion, Facebook, Ukranian publishing houses, quarantine.
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КОМУНІКАТИВНА СИНЕРГІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ЦІННОСТЕЙ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
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Схарактеризовано українські національні цінності, національні інтереси і націо-
нальні цілі. Наголошено, що національні цінності є концептуальними, ідеологічними 
основами, консолідуючими чинниками, важливими життєвими орієнтирами на шляху 
ефективного захисту України від російської агресії та розбудови демократичної, собор-
ної української держави. Проаналізовано функціонування засобів масової інформації 
в контексті просвітницької пропаганди індивідуальних, суспільних і державних цін-
ностей.

Ключові слова: цінність, національна цінність, національні інтереси, національні 
цілі, засоби масової інформації, просвітницька пропаганда, маніпулятивна пропаганда.

Постановка проблеми. Наукова, політична, медійні сфери відродженої неза-
лежної Української Держави наповнилися частим використанням термінів «цінно-
сті», «ціннісні орієнтації», «моральні цінності», «духовні цінності», «національні 
цінності», «національні інтереси», «національні цілі», «національна безпека», «цін-
нісно-світоглядна позиція». Яка їхня змістовна сутність?

В одинадцятому томі «Словника української мови» зазначено: «Цінність – це 
те, що має певну матеріальну чи духовну вартість»1. «Поняття «цінність» функці-
онує у філософській та психологічній науках, і в його основі лежить наявність у 
певних предметах, явищах, довколишній природі ознак і властивостей, які відобра-
жають їхню значущість для людини чи суспільства, тобто якість і властивість пред-
метів, явищ, котрі становлять актуальну потребу особистості, – стверджує Тетяна 
Полухтович. – Категорія «цінності» дуже тісно пов’язана з категорією «потреба», 
«інтерес», адже потреби, інтереси, цінності пронизують усі галузі суспільного жит-

1 Словник української мови… С. 237.
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тя, з їх допомогою можна відповісти на запитання «Що потрібно людині?», «У чому 
вона зацікавлена?», «Що для людини дороге?»2.

Олег Картунов дав таке визначення національним цінностям: «Це – матеріальні 
й духовні цінності, які нація отримала у спадщину від своєї «етнічної сировини», 
тобто цінності тих етнічних та/чи расових спільнот, які об’єднались у націю, а також 
всі цінності, які були вироблені й накопичені всіма її членами впродовж спільного 
існування. Це, передовсім, власна територія, держава чи державне утворення, спіль-
ні економічні, соціальні й політичні здобутки, національний генофонд, спільна на-
ціональна мова і культура (її називають «високою»), спільний спосіб життя, спільні 
інтереси й цілі, спільна свідомість, психологія, характер, спільні звичаї й традиції, 
спільна історична пам’ять, спільні міфи й легенди, спільна воля і бажання жити ра-
зом, спільна назва»3.

Актуально підкреслити, що корені українських національних цінностей ся-
гають давньоукраїнської держави Русь. Відомо, що князь Роман Мстиславович, по 
суті, об’єднав усі українські землі від Карпат і Дунаю до Дніпра (за винятком Чер-
нігівського князівства) і став сюзереном всієї Русі. «Це дало підстави українському 
історику С. Томашівському назвати Романа «творцем першої національної Україн-
ської держави», – цитуємо Юрія Терещенка. – Галицько-Волинська держава фак-
тично зберегла незалежність у внутрішній і зовнішній політиці й після татаро-мон-
гольської навали. Яскравим підтвердженням того було коронування князя Данила 
Галицького королівською короною в 1253 р., що стало ще одним важливим кроком 
України у напрямку до Європи, акцентування її суспільно-культурних цінностей»4.

У нинішній період гібридної війни Російської Федерації проти України саме 
«національні цінності є певними концептуальними, ідеологічними основами, консо-
лідуючими чинниками, важливими життєвими орієнтирами на шляху ефективного 
суспільного розвитку»5. Цінності набувають все вагомішого соціального, держа-
вотворчого сенсу. Тому увага має бути зосереджена на тому, щоби засоби масової 
інформації створювали наративи, які би сприяли порозумінню, консенсусу щодо 
найголовніших цінностей об’єднання українського суспільства у єдиний держав-
ницький, морально-духовний, соборний, національний організм. Директор «Центру 
досліджень політичних цінностей» Олесь Доній на засіданні першого національного 
круглого столу «Культура діалогу» назвав три основних завдання програми засі-
дань круглих столів, які мають безпосередній стосунок до функціонування засобів 
масової інформації, – «єдність нації, ментальний спротив російської агресії, а також 
пошук і просування прогресивних світоглядних цінностей»6.

Отже, місійне покликання журналістів орієнтувати читачів, глядачів, слухачів 
на сенсожиттєвий вибір базових національних цінностей, на засадах яких українські 
громадяни незалежно від національності об’єднано подолають зовнішню москов-
ську та внутрішню агресію проросійської п’ятої колони, доб’ються справедливого 

2 Полухтович, Т. (2013), Моральні цінності в житті людини,.. С. 54.
3 Картунов, О. (1999), Вступ до етнополітології… С. 160.
4 Терещенко, Ю. (2020), Мета – самостійність…
5 Гай-Нижик, П., Чупрій, Л. (2014), Національні інтереси, національні цінності та національні 

цілі… С. 469.
6 Ткачук, М. (2020), Засідання першого національного круглого столу «Культура діалогу»…
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миру, повернуть загарбані кремлівськими імперіалістами українські території і у 
порозумінні, злагоді будуть розбудовувати українську Україну.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні, теоретичні, кому-
нікативні аспекти дослідження категорій «національні цінності», «національні ін-
тереси», «національні цілі» в історичному та сучасному контекстах простежують-
ся у працях О. Богуславського, М. Боришевського, С. Вовканича, П. Гай-Нижника, 
В. Горбуліна, І. Дзюби, М. Житарюка, Я. Калакури, А. Качинського, В. Качкана, 
І. Крупського, Т. Мельничук, Б. Парахонського, Т. Полухтович, А. Погрібного, О. Ро-
манчука, А. Ручки, В. Сабадухи, Г. Ситника, Л. Сніцарчук, Л. Чупрія, Д. Юсипа та 
інших авторів.

В. Горбулін і А. Качинський слушно наголошують, що «система національних 
цінностей утворює правову, філософську та етичну основу для забезпечення подаль-
шого існування держави. Їх втрата може привести до знищення нації як самостійно-
го суб’єкта міжнародних відносин»7. Глобалізаційні процеси та підступно розв’язана 
Кремлем війна, яка триває уже сьомий рік, є надзвичайно небезпечним викликом 
стосовно формування, утвердження системи національних цінностей, української 
ідентичності, гуманістичних державотворчих процесів. У цьому контексті потрібно 
у ЗМІ привертати увагу до нової фази Української Національної Ідеї: консолідувати 
націю на розбудову держави європейського типу з наданням людині економічних, 
політичних, правових, культурних можливостей для інтелектуальної і духовної 
самореалізації. Акцентувати на значущості національних і загальнолюдських цін-
ностей: повазі до людської особи, особистій свободі у поєднанні з відповідальністю 
перед Богом, власною нацією, збереженні культурної і мовної самобутності. Степан 
Волковецький і Ярема Петрів наголосили: «Українська Національна Ідея з її орієн-
тацією на особистісні, суспільні й державні цінності робить її привабливою і відпо-
відає потребам та інтересам представників інших націй та етносів. Це підтверджує 
Революція Гідності, московська агресія, коли Українська Національна Ідея згурту-
вала навколо українців грузинів, вірмен, євреїв, білорусів, росіян, людей інших на-
ціональностей у боротьбі за свободу, незалежність, вільний розвиток. Особистісні 
цінності Української Ідеї близькі іншим націям і в цьому її сила і привабливість»8.

Водночас триває потужний наступ зловорожих сил на українські національ-
ні цінності, які об’єднують індивідуальні цінності, цінності суспільства і держави, 
щоби їх знівелювати, позбавити морально-духовної сутності, збурити у суспільстві 
безцеремонні суперечки, хаос, світоглядну кризу, тобто підірвати загальну націо-
нальну безпеку і, зокрема, в гуманітарно-психологічній сфері, створивши умови 
для реалізації головної мети російських імперіалістів – знищення незалежної, де-
мократичної, соборної Української Держави і перетворення українців у послушну 
біологічну масу. Тому дуже важливо, щоби засоби масової інформації допомагали 
громадянам України розрізняти справжні, високі національні цінності від хибних, 
«антицінностей» (Т. Полухтович).

Мета статті. Схарактеризувати особливості просвітницької пропаганди укра-
їнських національних цінностей в умовах гібридної війни Російської Федерації проти 
України та проаналізувати функціонування медіа стосовно впливу на формування 

7 Горбулін, В., Качинський, А. (2009), Засади національної безпеки України… С. 105.
8 Волковецький, С., Петрів, Я. (2020), Духовний закон нації…
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оціночних суджень, набуття цінностей соціального сенсу, ціннісної морально-духов-
ної орієнтації у розбудові української України.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовано такі ме-
тоди дослідження: історико-теоретичний метод застосовували для вивчення літера-
тури про національні цінності, національні інтереси, національні цілі; комплексно- 
аналітичний метод використовували для осмислення та оцінки суспільно-політичних 
процесів і змістового наповнення телевізійних програм; порівняльно-логічний метод 
дав змогу схарактеризувати взаємодію національних цінностей, інтересів, цілей та 
їх завдання щодо створення безпекових умов для розвитку морально-духовного, гу-
маністичного, українського національного суспільства; за допомогою спостережен-
ня вивчали професійний рівень, національно-громадянську позицію журналістів; 
концептуально-системний метод став базовим для осмислення принципів діяльно-
сті окремих телеканалів України. Для розкриття теми статті скористалися описовим 
та методом узагальнення.

Виклад основного матеріалу. Найновіші наукові дослідження дають підста-
ви стверджувати, що національні цінності є концептуальними, ідеологічними ос-
новами, консолідуючими чинниками, духовно-психологічними, морально-грома-
дянськими, сенсожиттєвими орієнтирами, особистісного, суспільного і державного 
розвитку.

За результатами опитування у листопаді 2005 р. Національний інститут страте-
гічних досліджень розташував основні національні цінності за таким порядком: до-
бробут (46,5%), справедливість (44,3%), стабільність (40,9%), права людини (37,4%), 
порядок (36,1%), рівність перед законом (30,2%), свобода (18,1%), духовність (14,6%), 
патріотизм (13,1%), взаємодопомога (10,1%), ефективність (4,1%)9. Як бачимо, у сві-
домості опитаних людей найважливішою потребою є матеріальна цінність, з якою 
тісно пов’язані моральні цінності – справедливість і стабільність. Оціночні суджен-
ня про цінності відображають ціннісні орієнтації, які набувають соціального сенсу і 
можуть бути реалізовані під час суспільного порядку, забезпечуються правами лю-
дини, рівністю перед законом.

Безперечно, ціннісні орієнтації залежать від суспільно-політичної, соціаль-
но-економічної, політико-ідеологічної ситуації в країні. Яскравим свідченням цьо-
го судження є результати ґрунтовного дослідження цінностей різних народів, яке 
у 2010 р. здійснювали Європейські соціологічні інституції, зокрема, The European 
Social Survey. Основними рисами типового українця дослідники назвали: стурбо-
ваність власною безпекою, прагнення до самоствердження (влади, статусу, багат-
ства), невміння самостійно приймати рішення, насторожене ставлення до змін, сла-
бо виражене прагнення радіти життю10. Думки аналітиків і спостереження автора 
цієї статті дають підставу зазначити, що ці ознаки українців в основному породжені 
невпевненістю у завтрашньому дні. Мають рацію П. Гай-Нижник і Л. Чупрій, які 
стверджують, що в «цьому громадяни України радикально відрізняються від жите-
лів більшості європейських країн з багатолітньою демократією, низьким індексом 
корумпованості органів управління і стабільною економікою – наприклад, від скан-

9 Гай-Нижник, П., Чупрій, Л. (2014), Національні інтереси, національні цінності та національні 
цілі… С. 470.

10 The European Social Survey, доступно за адресою: https://www.europeansocialsurvey.org/

https://www.europeansocialsurvey.org/
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динавських держав (Данії або Швеції) чи від країн північного заходу континенту 
(як-от Голландія, Бельгія, Франція, Німеччина)»11.

Розв’язання проблеми розбудови суверенної української соборної держави на 
кшталт високорозвинутих європейських країн у прямій залежності від усвідомлення 
всіма громадянами сутності національних цінностей, національних інтересів, наці-
ональних цілей та наповнення ними сенсу життя, доброчинної суспільно-політичної 
діяльності. У цьому контексті заслуговує на інтелектуальну увагу структурована 
система цінностей (цінності індивіда, суспільства і держави), здійснена вченими 
В. Горбуліним та А. Качинським, які розглядають існування української нації і дер-
жави крізь призму її ціннісного ядра, що консолідує суспільство: це – патріотизм, 
соціальна справедливість, духовне надбання, добробут, система міжнародних зв’яз-
ків, національна безпека12. Науковці П. Гай-Нижник і Л. Чупрій до вище означеної 
системи цінностей додали ще такі індивідуальні цінності: моральність, релігійність, 
взаємотерпимість, миролюбність, доброзичливість, працелюбність, сімейні цінно-
сті, які завжди були притаманні українцям і відображають сутнісні засади україн-
ського національного характеру13. 

У нинішній період загострення протиборства цивілізаційної української та 
імперської російської ідентичностей переросло у гарячу загарбницьку військову 
агресію, яку розв’язав зловісний Кремль проти сакрального золотоверхого Києва, 
надзвичайно важливе експертне опитування щодо визначення домінуючих націо-
нальних цінностей здійснили П. Гай-Нижник і Л. Чупрій. За даними експертного 
опитування до ядра домінуючих цінностей українського народу вони відносять па-
тріотизм, права і свободи людини, соціальну справедливість, матеріальні та духовні 
надбання українців, національну безпеку, природні ресурси, конституційний лад14.

Ці ключові національні цінності є міцним морально-громадянським стрижнем, 
життєдайним цементом, сенсостверджуючою синергією, які на засадах гомогенно-
сті скріплюють нинішнє українське суспільство з пращурами та їхньою багатовіко-
вою матеріальною і духовною спадщиною. Найновіші дослідження львівських вче-
них: професора Ігоря Бойка і доцента Ольги Щодри документально засвідчують, що 
давньоукраїнська держава Русь була уже відома в європейському та арабському світі 
838 року – на декілька століть раніше, ніж у 1277 р. постала Московія як князівство з 
дозволу золотоординського суверена, і була вона звичайним усулом, підвладним ди-
настії Чингізидів. Московські князі родичалися з татарськими вельможами, у полі-
тиці вдавалися до брехні або напівправди, лицемірства, хитрощів, безпринципності, 
наклепів, інтриг, дворушності, хабарництва, підкупів, шантажу, вигадок, підступно-
сті. Постулат «мета виправдовує засоби» був звичайним і буденним принципом усіх 
наступних поколінь московських владників аж до новітнього часу15. Всі ці засоби в 
політиці використовує нині Путін і його кліка не лише стосовно України, а й у євро-

11 Гай-Нижник, П., Чупрій, Л. (2014), Національні інтереси, національні цінності та національні 
цілі… С. 470.

12 Горбулін, В., Качинський, А. (2005), Стратегія національної безпеки України… С. 13-27. 
13 Гай-Нижник, П., Чупрій, Л. (2014), Національні інтереси, національні цінності та національні 

цілі… С. 471.
14 Гай-Нижник, П., Чупрій, Л. (2014), Національні інтереси, національні цінності та національні 

цілі… С. 472.
15 Півторак, Г. (2015), Історична правда проти імперської облуди…
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пейському цивілізаційному просторі. Ефект ілюзії правди переповнює московську 
та проросійську маніпулятивну пропаганду в Україні, в основі якої паплюження, 
зневажання, знищення українських національних цінностей.

Доброчесний науковий аналіз сукупності різних джерел – літописних, архео-
логічних, лінгвістичних, антропологічних беззаперечно свідчить, що українці і ро-
сіяни – це два різні народи, які сформувалися у різний час, у різних природно-гео-
графічних середовищах на основі різних племінних і етнічних субстратів. На жаль, 
тривалий період бездержавності, колоніальної роз’єднаності українських земель, 
цілеспрямованих асиміляційних процесів призвели до нівелювання національних 
цінностей у свідомості значної частини українців. Досі кровоточить зранене україн-
ське серце від російського царського та московського комуністичного режимів, які 
знищували українську національну еліту, отруювали національну ідентичність, со-
борницькі почуття, під гаслами інтернаціоналізму нав’язували фальшиве розуміння 
братерської єдності білорусів, росіян та українців, формували нову безнаціональну 
людину, яка сліпо, бездумно виконувала московські імперські зазіхання.

Наслідки минулої і сучасної зловісної антиукраїнської московської політики 
гостро відчуває українське суспільство, бо досі відсутня належна консолідація на 
основі національних цінностей. Різні суспільні групи, партії мають свої містечкові 
інтереси, спрямовують бурхливу діяльність для досягнення своїх дріб’язкових ці-
лей, залишаючи на маргінесі загальноукраїнські національні інтереси і державниць-
кі національні цілі. Це призводить до антагонізму, ворожнечі, які філігранно вико-
ристовує Москва у своїх загарбницьких цілях.

Питання згуртування, консолідації українських громадян на засадах люди-
но-націєцентризму у полі комунікації газет «День», «Українська літературна газета», 
«Слово Просвіти», «Літературна Україна», «Галичина», журналу «Дзвін», суспіль-
ного телебачення і радіомовлення, львівського радіо «Незалежність», телеканалів 
«Прямий», «Еспресо», «5-й канал», телерадіокомпаній «Люкс», «Перший Західний» 
та деяких інших медійних інституцій. Директор ТРК «Перший Західний» Ольга Цап 
висловила дуже актуальну думку: «Один із найскладніших і найважливіших прин-
ципів діяльності ТРК – ціннісно висока планка щодо моральної і етичної сторін жур-
налістики. Шок, сенсація, «блискавка» – це зовсім не 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 дезінформацією, картинка, яка контрастує з текстом, а сама новина відси-
лає 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»16.

Отже, жодну інформацію не потрібно сприймати без тестування на відповід-
ність морально-духовній місії людини, основоположним цінностям українського 
етносу, поклавши національні цінності українців в основу державного будівниц-
тва. Можна довіряти інформації тих медій, принципи діяльності яких засновані на 
загальнолюдських і національних пріоритетах: 1) гуманізм, розуміння людини як 
найвищої цінності; 2) верховенство прав людини, захист гідності особи, її свобо-

16 Цап, О. (2019), Телеканал позитивних змін… С. 135-136.
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ди та розвитку; 3) патріотизм і розуміння впливу будь-яких явищ на розвиток своєї 
країни; 4) відданість Україні, любов до свого народу, гордість за надбання духовних 
і матеріальних цінностей. Тобто, брати до уваги контент тих ЗМІ, які послідовно, 
тривалий час протидіють російським наративам, захищають національні цінності, 
українську ідентичність від дезінформуючої, маніпулятивної пропаганди. Адже ро-
сійська маніпулятивна пропаганда разом з антиукраїнськими ЗМІ в Україні атаку-
ють: «Українці – нацисти», «Війна в Україні – це внутрішній конфлікт» тощо. «Со-
ціальні мережі перетворилися на «глобальний телевізор» і стали чудовим знаряддям 
для маніпулятивної пропаганди. Соцмережі дають змогу скерувати певну інформа-
цію точно на чутливу групу. Швидко і недорого, – зазначила американська консуль-
тантка з питань політики і безпеки, спеціалістка з протидії російській пропаганді 
Моллі МакКю (Molly McKew). – Водночас, вони відсікають все те, що пасувало би 
знати громадянинові: журналізм, аналітику, професіоналів, експертів»17.

Кремлівські ідеологи майстерно експлуатують історію довготривалого перебу-
вання України в колоніальному лоні Російської імперії – царської і совєтської. Тво-
рити антиукраїнське отруйне вариво допомагають московським маніпуляторам ме-
дійні працівники телеканалів «НАШ», «ZIK», «112», «NewsOne», «Інтер», «Україна», 
«Україна-24», «1+1», які вільно функціонують в Україні. Зрозуміло, що дезінформа-
цію вони поширюють не за правилами, а протистояти їм потрібно відповідно до пра-
вил, встановлених демократією. І цим часто користуються Бондаренко, Бужанський, 
Герман, Добкін, Дубінський, Єгорова, Королевська, Лазарєв, Лукаш, Медведчук, 
Мураєв, Новінський, Рабінович, Червоненко, Шуфрич та інші, коли потрактовують 
антиукраїнську дезінформацію як свободу слова, а обмеження поширенню неправ-
дивих посилів, повідомлень називають страшною цензурою. Не зупиняє ворожу ан-
тиукраїнську пропаганду Національна рада України з питань телебачення і радіо-
мовлення. Мабуть, не розуміють, або не хочуть розуміти, Президент В. Зеленський, 
голова Верховної Ради Д. Разумков, що інформаційно-гуманітарний простір України 
має бути національним. Цікаву симптоматичну думку висловила Моллі МакКю: «Я 
не брала би на себе відповідальності давати поради, довкола чого варто будувати 
свою ідентичність українцям. Єдине: не варто будувати свою ідентичність на Росії. 
Не залежить, чи ви за Росію, чи ви проти Росії. Українська ідентичність мусить бути 
українською ідентичністю»18.

Безперечно, українську ідентичність потрібно утверджувати тільки на націо-
нальних цінностях, а журналісти покликані усним, писемним словом та відеозобра-
женням сприяти відродженню у кожного українця родової, правдивої історичної на-
ціональної пам’яті, формуванню у кожного громадянина України державницького, 
патріотичного мислення, об’єднуючих національно-духовних сенсів життя, мораль-
но-громадянських, соборних українських ціннісних орієнтирів. Адже досі у будні 
та під час проведення офіційних урочистих заходів бачимо, відчуваємо ціннісний 
розрив між минулим, сучасним та уявленням про майбутнє України. 

Хіба не гнітюче враження викликала офіційна церемонія святкування 29-ї річ-
ниці відродженої Незалежності України у тих, хто сподівався на глибокий, змістов-
ний аналіз суспільно-політичної ситуації у країні, повноцінний український патріо-

17 Моллі МакКю (2020), Колос дезінформації…
18 Моллі МакКю (2020), Колос дезінформації…
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тичний та естетичний зміст концерту? Натомість – після популістської промови 
Президента святість держави Україна розчинилася в стриптизерсько-одаліскових 
вихилясах напівоголених поп-співачок і танцівниць, ще й на сцені, покритій синім 
і жовтим кольором, що символізували державний прапор України, топтався Прези-
дент В. Зеленський, задоволено кивав головою і періодично ритмізував псевдо-тан-
цювальні конвульсії горішньою частиною тіла в такт мелодії.

Засоби масової інформації заледве витримали шквал полярних оцінок святко-
вого дійства на Софійському майдані. Гострою була дискусія у соціальних мережах 
про сутність високих, духовних, національних цінностей та хибних, антицінностей, 
які призводять до деградації глядачів, слухачів, читачів, бо формують нігілістичне, 
а то й вороже ставлення до змістовної, високо естетичної української національної 
культури, мови, моральних звичаїв і традицій. 

Викладач Києво-Могилянської Академії Валерій Пекар слушно наголосив, що 
«будь-яке свято є символом цінностей. День відродження Незалежності України 
став де-факто символом боротьби з російською агресією – отже, днем шани героям, 
ветеранам, волонтерам… Дуже важливо, де і з ким знаходиться Верховний головно-
командувач. Він може бути із зайцями 364 дні на рік (у високосний навіть 365 днів), 
бо їх більше, вони дають рейтинг і голоси на виборах. Але один день на рік він має 
бути з воїнами. Так само як і зайці можуть робити що завгодно, але один раз на рік 
мусять вклонитися тим, завдяки кому вони мають право вільно співати на площі та 
розмахувати синьо-жовтими прапорцями»19.

Зухвале порушення ключових національних цінностей владною промосков-
ською верхівкою в Україні, яку очолювали регіонали В. Янукович, М. Азаров, зокре-
ма прав і свободи людини, її безпеки, соціальної справедливості й призвело до сту-
дентського протесту. Не без відома перших владних осіб держави «правозахисники» 
жорстоко побили і розігнали юнаків і дівчат з майдану Незалежності о 4-й годині 
вдосвіта 30 листопада 2013 р., які мирно вимагали від Президента підписати Уго-
ду про асоціацію з Європейським Союзом. Після цієї драматичної події Прем’єр-мі-
ністр М. Азаров безпардонно заявляв закордонним дипломатам, мовляв, на майдані 
були лише підготовлені провокатори. Насправді серед молодих українських патріо-
тів були також студенти факультету журналістики та інших факультетів Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка.

1 грудня 2013 р. беркутівці у відповідь на цілеспрямовані провокації, організо-
вані зовнішніми (московськими) та внутрішніми україноненависниками, влаштува-
ли криваве побоїще мирних мітингувальників на вул. Банковій. Громадяни України 
назвали дні приниження української національної гідності, ціннісних орієнтирів 
«кривавою суботою» і «кривавою неділею». Беркутівці та міліціонери також проли-
ли кров українських патріотів вночі 11 грудня під час штурму майдану Незалежнос-
ті. Це була – «чорна середа». На мітингу під назвою «Збережемо Україну» 14 грудня 
2013 р. депутат Верховної Ради України з «Партії регіонів» Григорій Смітюх спону-
кав присутніх з подякою скандувати «Путін!», «Путін!», «Путін!» Більшість учасни-
ків цього мітингу «Партія регіонів» та її васали-урядовці змусили приїхати до Києва 
з Криму, Донбасу та Півдня України, щоби підтримувати антиукраїнську промос-

19 Іщенко, Н. (2020), Зайці vs. Герої…
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ковську політику владних структур. Кожному «підтримувачу» аморальної, кримі-
нальної влади виплачували криваві срібняки – по 200-300 гривень на добу. 

Після протиправного, цинічного, без дотримання регламенту прийняття Вер-
ховною Радою України і підписання Президентом В. Януковичем «диктаторських 
законів», які суттєво обмежували права і свободи людей, відбулися масові протести 
громадян в обласних центрах України, на вул. Грушевського і майдані Незалежності 
м. Києва проти чорної владної кліки. Беркутівці та міліціонери цілеспрямовано стрі-
ляли у мітингувальників, жорстоко били, катували, що призвело до загибелі україн-
ських патріотів. Тільки за те, що працівники ЗМІ розповідали Правду про причини 
конфронтації, протистояння, конфлікту між національно свідомою українською гро-
мадськістю і корумпованою, кримінальною владою, 136 з них за період з 30 листо-
пада 2013 р. по 29 січня 2014 р. постраждали («правоохоронці їх побили, понівечили, 
покалічили). Поранили також понад 20 медичних працівників. 

Жодним словом не згадуючи про жорстокі протиправні дії беркутівців, міліціо-
нерів і різних провокаторів-тітушок та антиукраїнську політику і практику владних 
структур в Україні, депутати Верховної Ради Олена Бондаренко, Ганна Герман, Ва-
дим Колесніченко, Олександр Кузьмук, Володимир Олійник, Олег Царьов, Михайло 
Чечетов, Нестор Шуфрич та інші особи, що виступали на Європейській площі перед 
звезеними до Києва громадянами України, паплюжили національну і морально-ду-
ховну чесність учасників Революції Гідності. Письменник, публіцист Юрій Вин-
ничук справедливо наголосив, що «Революція Гідності – це дуже чітке визначення 
процесу. І це наша перемога, тому на цьому прикладі потрібно вчити нові покоління 
українців. Йдеться передусім про гідність українців, які не дозволили знущатися 
над своїм дітьми і прийшли на захист тих цінностей, які найважливіші»20.

20 лютого 2014 р. було оголошено Днем жалоби за загиблими під час масових 
акцій протестів в Україні. Але того дня (четвер) з відома В. Януковича, М. Азарова, 
В. Захарченка, А. Клюєва, А. Портнова та інших рабів, підніжок, грязі Москви снай-
пери цинічно, по-звірячому вбили і поранили десятки мирних громадян. За три міся-
ці протестів від зброї ворогів-нелюдів загинуло майже сто українських патріотів із 
різних областей України, тисячі поранено, покалічено, викрадено. Убієнних бійців за 
правову, соборну, незалежну, демократичну Україну громадськість нарекла «Небес-
ною Сотнею». Автор цих рядків у 2014 році писав: «Найважливіше надалі – не лише 
пам’ятати Героїв України, а й належно допомагати їхнім дітям, дружинам, матерям, 
сім’ям. Морально-духовне завдання, – щоби всі жителі України зрозуміли: кілька-
надцять людей із силових структур загинуло і постраждало тільки з вини Януко-
вича, його злісного оточення, Партії регіонів, комуністів, а не від якихось міфічних 
екстремістів «оголтелых буржуазных националистов» чи бандерівців»21.

Нинішні кремлівські посіпаки з «Опозиційної платформи – За життя»», «Партії 
Шарія», «Партії Пальчевського», частина «Слуг народу» В. Зеленського намагають-
ся спаплюжити, принизити, звинуватити мужніх, чесних Героїв «Небесної Сотні» у 
тому, що вони, мовляв, здійснили переворот, розпочали російсько-українську війну. 
Наприклад, 15 жовтня 2020 р. на телеканалі «ZIK» Качний, Лесик, Червоненко, Го-
рошинський разом із ведучими Тереховою і Сухачовим, яким «підспівувала» Сав-

20 Винничук, Ю. (2017), Національна ідея спрацювала саме тепер… С. 72.
21 Лизанчук, В. (2014), Шевченкове Слово…С. 154.
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ченко, цинічно ганьбили, виливали помиї на учасників Майдану, героїв Революції 
Гідності. Мляво захищали українські національні цінності Луценко і Мусій.

На жаль, досі український патріот, вояк УПА, бандерівець постає у сприйняті 
не лише пересічного росіянина, а й змосковщеного українця на підсвідомому рівні 
як свого роду «антиідеал України», на відміну від ідеалу доброї України-Малоросії, 
що перебуває під цілковитим політичним і духовним контролем Москви, незалежно 
від формального статусу чи то провінції Росії, чи то протекторату її, чи то «само-
стійної держави», рівень самостійності котрої визначається тією-таки Москвою22.

Ще треба докласти досить багато інтелектуально-просвітницьких, диплома-
тичних зусиль, щоби розвіяти не лише в Україні, а й у деяких зарубіжних країнах 
створений московськими, антиукраїнськими, комуністичними політиками, істори-
ками, засобами масової інформації негативний образ Української Повстанської Ар-
мії, дивізії «Галичина», усіх учасників національно-визвольної боротьби. Найнові-
ший негативний приклад: посольство Ізраїлю в Україні оприлюднило ноту протесту 
щодо відзначення у нашій державі пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році. Голова Ор-
ганізації Українських Націоналістів, історик і публіцист Богдан Червак наголосив: 
«Це не тільки безпрецедентне втручання Ізраїлю у внутрішні справи України, а й 
відвертий прояв зневаги до української нації… Фактично Посольство держави Ізра-
їль вчиняє в гірших традиціях комуністичної, радянської і московської пропаганди, 
яка всупереч історичним фактам паплюжила й паплюжить наших героїв…»23, укра-
їнські національні цінності. У цьому зв’язку привертаємо увагу до дуже актуальної 
книжки Віктора Тимченка «Час націоналізму. Стратегія виживання в глобалізовано-
му світі», яку він подарував заслуженому журналісту України Андрієві Нечитайлу. 
Віктор Тимченко колись працював у газеті «Молодь України», тепер живе у Німеч-
чині. Андрій Нечитайло опублікував в «Україні молодій» незначно скорочений роз-
діл «Тероризм і білі рукавички».

Віктор Тимченко зазначив, що серед націоналістів чимало терористів, але не 
для особистого збагачення чи зведення рахунків, а з ідейних міркувань, проти по-
літичного ладу… Як і в будь-якому питанні ідеологічного протистояння, у підході 
до націоналістичного тероризму «світова спільнота» застосовує двоїсті мірки. На-
ціоналістів або ж ототожнюють із терористами, котрі переслідують свої «ірраціо-
нальні» цілі, або ж подають як героїв. Часто народ, який зумів позбутися іноземного 
гноблення і здобув незалежність, ушановує терористів, які за неї боролися, і менше 
переймається методами цієї боротьби, бо кожному зрозуміло, що вириватися з нево-
лі не можна в білих рукавичках.

Автор розгорнуто оповів про сіоністські терористичні організації, які очолюва-
ли Іцхак Шамір, Менахем Бегін, колишній радянський комсомолець Абрам Штерн. 
Менахем Бегін 1977 р. став прем’єр-міністром Ізраїлю, а 1978 р. отримав Нобелівську 
премію миру. Бегін сам називав себе терористом і нічого поганого в цьому, очевид-
но, не вбачав. Прем’єром Ізраїлю і лавреатом Нобелівської премії миру став інший 
ізраїльський терорист Іцхак Рабін. Прем’єр-міністром Ізраїлю був терорист на пріз-
висько «Кілер» Іцхак Шамір, а також – терорист Аріель Шарон. Серед євреїв було 

22 Лосєв, І. (2001), Явище «бандерофобії» у російській свідомості…
23 Нечитайло, А. (2020), Що зробив Бандера такого, чого не робили ізраїльські, польські та інші 
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чимало й дрібніших, менш відомих терористів. Приміром, убивця Гіннеса двадця-
тирічний Еліяху Хакім був затриманий і засуджений до страти. Він і його напарник 
Еліяху Бейт-Цурі заявили в залі суду: «Ми боремося за свободу… Якщо ми взялися 
за зброю, то тільки тому, що іншого виходу не було». Повісили їх у Каїрі, але 1975 р. 
вдячний ізраїльський народ переніс прах терористів, вважаючи їх героями, до Єру-
салиму і поховав обох на одному з найпочесніших місць у країні – на горі Герцля. 
Їхніми іменами названо вулиці.

За свободу польського народу боролися брати Пілсудські – Броніслав і Юзеф. 
1887 р. разом з Броніславом, членом терористичної фракції партії «Народна воля», 
Юзеф був причетний до замаху на російського царя Олександра ІІІ. Броніслава було 
засуджено до страти. Але помилувано і відправлено на 15-річну каторгу на Саха-
лін. Нині в Польщі його відзначено на поштовій марці та на спеціальних монетах. 
Юзеф отримав п’ять років сибірських таборів. Згодом Юзеф Пілсудський очолює 
уряд вільної Польщі, яка після поразки 1919 року Західноукраїнської Народної Рес-
публіки і загарбання західноукраїнських земель перейменувала Східну Галичину 
в Східну «Малопольщу», припинила фінансування українських шкіл, репресувала 
інтелігенцію, полонізувала українців. Проти національного визиску повстала укра-
їнська молодь, яка мала небагатий вибір методів боротьби: підпалювала польські 
маєтки і врожай на полях, нищила телеграфні лінії. Мета: знову порушити «укра-
їнське питання» у світі, а також показати хисткість Польщі і реальну можливість 
побудувати незалежну Україну. 

Аналізуючи суспільно-політичну ситуацію, Віктор Тимченко розповів, що 1 ве-
ресня 1930 р. польський уряд на чолі з Юзефом Пілсудським ухвалює рішення про 
«пацифікацію» (умиротворення) українських земель. До каральних акцій, які трива-
ли два з половиною місяці, у 450 населених пунктах 16 районів Галичини залучили 
16 рот поліції, полки уланів, полк кінних стрільців. Поляки оточували села, про-
водили обшуки та допити українців, «екзекутували» арештованих за складеними 
списками: збирали в гурти, били нагаями, примушували лаяти Україну, прославля-
ти Юзефа Пілсудського, співати польський гімн. Особливо потерпали від каральних 
загонів місцеві активісти, вчителі, священики Української греко-католицької цер-
кви. Таких побитих набралося, за даними Віктора Тимченка, близько півтори тисячі, 
серед них 93 школярі. Ще 1739 осіб, переважно студентів та учнів, було заарештова-
но, понад 40 жінок зґвалтовано. Громади кожного села сплатили контрибуцію поль-
ській поліції й армії продовольством. Загалом терор проти цивільного українського 
населення, по суті, був карою за нелояльність до польської влади цілого краю.

Одним з організаторів нещадних погромів на українських землях був Броніслав 
Пєрацький, міністр внутрішніх справ Польщі – уособлення насильства над укра-
їнцями. Саме його застрелили оунівці за наказом Степана Бандери. Поляки зааре-
штували багатьох керівників ОУН і влаштували їм судовий процес у Варшаві. Там 
Степан Бандера заявив, що він український громадянин (!) і не підлягає польським 
законам. Інші підсудні вітали суд словами «Слава Україні!» й відмовлялися давати 
свідчення польською мовою. Суддя штрафував їх на величезні суми, але вони по-
лишали зал, вигукуючи гасла «Слава Україні!», «Хай живе українська національна 
революція!», «Хай живе Україна!»

На процесі Бандеру було засуджено до страти, але, з огляду на амністію, її за-
мінили довічним ув’язненням. Понад п’ять років він сидів у тюрмах. У 1939-му році 
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вийшов на волю. Оунівці на чолі зі Степаном Бандерою шукають способу побачити 
Україну вільною від більшовицького СРСР і Польщі. Назрівала Друга світова війна. 
Німецька армійська контррозвідка «Абвер» висуває перед Бандерою вимогу: якщо 
українці хочуть вільної України, то треба братися до зброї і воювати проти СРСР. 
Степан Бандера такий підхід поділяє і дає згоду. З цією метою було створено ба-
тальйони «Роланд» і «Нахтігаль», які мали вести бойові дії на українській землі в 
тилу ворога. Степан Бандера і його друзі сподівалися, що гітлерівська Німеччина 
сприятиме відродженню незалежної України. 30 червня 1941 р. 330 вояків «Нахті-
галю» ввійшли до Львова, де заступник Бандери Ярослав Стецько, поки німецької 
адміністрації ще не було, проголошує українську незалежність.

До оповіді Віктора Тимченка додаємо, що у надзаголовку газети «Самостійна 
Україна» за 7 і 9 липня 1941 р. великим кеглем набрано повідомлення: «На визволе-
них українських землях Організація Українських Націоналістів (О.У.Н) будує Укра-
їнську Державу під проводом Ст. Бандери. Слава Україні! – Провідникові Слава!». У 
числі за 7 липня опубліковано «Маніфест» проводу ОУН, в якому підкреслювалося, 
що українці підносять прапор боротьби за свободу народів і людини; борються за те, 
щоб кожний поневолений Москвою міг вповні користуватися багатствами своєї що-
денної праці. Але у нацистів були свої зловорожі плани. Вони не хотіли самостійної 
України. Розігнали уряд Української Держави, проголошеної у Львові 30 червня 1941 
р., вчинили масові арешти українських патріотів; і гестапо, як і до війни комуністич-
не НКВС, розгорнуло жахливі екзекуції щодо непокірних оунівців, декого розстрі-
люють, інших кидають у концтабори. Вже 6 липня 1941 р. заарештовують Степана 
Бандеру. У концтаборі Заксенгаузен тримають його до грудня 1944 року. Двох братів 
Василя та Олександра замучила в концтаборі Освєнцім польська таборова служба. 
«Катували вирафінованими способами: кидали в кипуче вапно, били залізними пру-
тами, казали підкладати спину під дошки, що по них в’язні возили тачки з різними 
тягарами»24. Трьох сестер С. Бандери «совєти» запроторили в сибірські табори. Бать-
ка Андрія Бандеру комуністи розстріляли.

Навчені й озброєні вояки «Нахтігаля» і «Роланда» не хочуть відстоювати 
примарні цілі Гітлера і домагаються звільнення Степана Бандери. Нацисти не по-
годжуються, вимагають, щоби обидва батальйони присягнули на вірність Гітлеру. 
Українські патріоти відмовляються та ідуть в ліси, склавши ядро Української Пов-
станської Армії. Німецькі загарбники в обмін на визволення з концтабору Заксен-
гаузен пропонували Степанові Бандері анулювати Акт проголошення незалежної 
України. Не погодився. А згодом рекомендували, щоби УПА разом з власівцями во-
ювала проти СРСР. Бандера навідріз відповів: «Ні-ко-ли!»25. Українська Повстанська 
Армія героїчно боролася на три фронти – проти німецьких, російських і польських 
поневолювачів. 5 березня 1950 р. в селі Білогорща біля Львова героїчно загинув від 
московсько-комуністичних окупантів Голова Генерального секретаріату військових 
справ УГВР, Головний командир УПА, Голова проводу УПА Роман Шухевич («Тарас 
Чупринка»). Останню криївку енкаведисти знищили в Івано-Франківській області 

24 Яшан, В. (1989), Під брунатним чоботом… С. 73.
25 Нечитайло, А. (2020), Що зробив Бандера такого, чого не робили ізраїльські, польські та інші 
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1957 р. Останній борець – Ілько Оберишин («Стецько», «Кобзар», «Охрім») родом із 
села Потік на Рогатинщині вийшов із підпілля 3 грудня 1991 р. 

Що сталося такого, що євреї не хочуть простити Бандері? Віктор Тимченко роз-
повів, що 30 червня 1941 р. у Львові розпочався, як гадають багато істориків, вміло 
відрежисований німцями погром – антирадянський і антипольський. Водночас від-
чутною мірою – антиєврейський. Чим він викликаний, які його рушійні сили, хто 
кого громив. Яка роль була в ньому українців, поляків і німців – про це існує багато 
протилежних версій. Самого Бандери у Львові не було, але тут був зосереджений 
«Нахтігаль» (командир Роман Шухевич), була націоналістична міліція. Виходить, у 
всьому, що трапилося, винуватий Степан Бандера… Щонайпізніше з того часу він 
для євреїв – антисеміт. Донині.

Після того, як Президент України присвоїв Степанові Бандері звання Героя, 
проти цього указу з одностайним обуренням виступили єврейські організації й цен-
три. Віктор Тимченко запитує: що зробив Бандера такого, чого не робили єврейські 
і польські борці за свободу Штерн, Бегін, Шамір, Рабін, Шарон, брати Пілсудські, 
африканець Мандела та сотні інших терористів, яких громадськість планети із ча-
сом полюбила і про їхню терористичну діяльність забула? «Ми в жодному разі не 
виправдовуємо тероризм як такий, але сприйняття його масовою свідомістю аж 
надто вже розбіжне. Одні терористи – герої, варті наслідування. Інші – злочинці, – 
зазначив Віктор Тимченко. – Скажімо, Європарламент наголосив, що присвоєння 
високого звання Бандері не сумісне з європейськими цінностями, і додав, що Україна 
у своїй історії повинна переглянути роль Бандери, якщо думає про членство в ЄС. 
Така резолюція поставала шантажем. Її ініціатор поляк Павел Залевські, вочевидь 
«забув» про братів Пілсудських, особливо про терориста Юзефа Пілсудського, бага-
тометрові пам’ятники якому «стовбичать у Польщі…»26

Отож, якщо єврейські і польські терористи застосовували найвишуканіші ме-
тоди боротьби за свободу свого народу, то так можна, то вони є носіями національ-
них цінностей своїх народів, вони – герої, за це їм шана, визнання, а українським 
націоналістам у будь-який спосіб боротися за свою незалежність – зась, то злочин, 
то, мовляв, зневага до загальнолюдських морально-духовних цінностей. Така дво-
їста оцінка правомірної чи неправомірної збройної боротьби проти поневолювачів є 
безмежним лицемірством!

Віктор Тимченко слушно, аргументовано підсумував: «Як доводить історична 
практика, боротьба за національну незалежність часто не обходиться без терору, без 
жертв, без крові… Але ми повинні перестати ділити націоналізм на кращий і гір-
ший, тип паче, ділити на кращих і гірших жертв збройної боротьби. Усякий націона-
лістичний тероризм починається там, де нація, яка прагне державності, суб’єктивно 
не бачить легітимних способів здобуття незалежності або таких способів об’єктивно 
не існує»27.

Українські патріоти вже сьомий рік воюють з «наймерзеннішим терористом 
сучасності Путіним» (А. Нечитайло), а його нікчемні прихвосні взялися його ряту-

26 Нечитайло, А. (2020), Що зробив Бандера такого, чого не робили ізраїльські, польські та інші 
національні провідники…

27 Нечитайло, А. (2020), Що зробив Бандера такого, чого не робили ізраїльські, польські та інші 
національні провідники…
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вати – пропонували вручити «Нобелівку миру». 6 жовтня 2020 лідер «Опозиційної 
платформи – За життя», народний депутат Віктор Медведчук вже вкотре зустрічався 
у Москві з Президентом Російської Федерації. Телеканал «ZIK» десятки разів пока-
зував, як «доброчинець» Путін під час розмови з «добродійником» В. Медведчуком 
обіцяв допомогти «братньому» українському народові «російською вакциною від 
COVID-19». Медведчук улесливо сказав, що він зі своєю сім’єю у Криму уже випро-
бував цю вакцину.

Невже приязна бесіда кумів про «вболівання» за долю українців засліпила очі, 
видула з голови Медведчука, працівників телеканалу «ZIK» гірку правду? Навіть в 
ООН відомо, що з людожерного веління Путіна Росія розв’язала війну проти Укра-
їни. Уже загинуло понад 14 тисяч українських громадян – військових і цивільних, 
старшого покоління і дітей, тисячі поранено, покалічено, морально знівечено, зруй-
новано, спалено російськими загарбниками десятки сіл, промислових і сільсько-
господарських підприємств, затоплено багато шахт. Це – кривавий результат «миро-
любно миротворчої» політики і діяльності Путіна та його рашистського оточення. І 
він ще з цинічною усмішкою обіцяє продати вакцину для «братнього» народу, нехай 
тільки влада України принизливо попросить.

16 жовтня 2020 р. телеканал «ZIK», отруюючи свідомість глядачів, транслював 
прес-конференцію під орудою одіозного журналіста В’ячеслава Піховшека, яка була 
перенасичена жовчними маніпуляціями Медведчука про минуле і сучасне став-
лення Московії до України. Він жодним словом не згадав про жертви українських 
громадян, спричинених російською агресією. Натомість Медведчук у цинічній арії 
оспівував тисячолітню «дружбу» українського і російського народів, у яких, мовляв, 
одна історія, культура, мова і нікому не вдасться її розірвати, бо Росія і Україна на-
віки разом.

Довготривала антиукраїнська політика кремлівських «братів» (читаймо – 
«деспотів») та їхніх вірнопідданих васалів-малоросів призвела до того, що серед 
громадян України є, на жаль, чимало таких, які вважають себе освіченими інтелі-
гентами, займають високі крісла у законодавчій, виконавчій, судовій владах і навіть 
у науково-педагогічних інституціях, хвацько виступають по радіо, хизуються на 
телевізійних ток-шоу, працюють у засобах масової інформації, але з дуже обмеже-
ними знаннями про українські духовні, моральні, соціальні, національні цінності, 
національні інтереси, національні цілі, про справжню, а не сфальшовану ворогами 
історію України. 

Такі люди в іудаїзмі підпадають під визначення «вкрадені діти». В Україні 
«вкрадених» чужою російською владою і політикою дітей досить багато. «Наша 
проблема полягає в тому, що значна частина етнічних українців розуміють, що вони 
народжені в Україні, але при цьому не приймають українську мову, культуру, звичаї 
і традиції, часом зневажають їх і водночас ототожнюють себе з усім російським, – 
підкреслює кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу 
шевченкознавста Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України Рокса-
на Харчук. – І якщо у ХІХ ст. це була російська ідентичність, втілюючись у типі 
українця-малороса, то в ХХ ст. – та ж російська ідентичність, але під машкарою 
ідентичності радянської, овіяної флером соціальної справедливості й інтернаціона-
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лізму, що витворила тип українця-гомосовєтикуса»28, який нині, у ХХІ столітті, є 
головною антиукраїнською особиною у ворожій проросійській п’ятій колоні.

Про те, як московські колонізатори зросійщували, змінювали ментальність 
українців Запорізького краю переконливо розповіла в інтерв’ю Ганна Черкаська. 
Вона понад 30 років пропрацювала вчителькою української мови та літератури, а 
також журналісткою та радіоведучою. Захоплення історією України давало сти-
мул для неперервного підвищення правдивих знань. Дослідниця багато років вела 
програму «Історичний календар» на Запорізькому обласному радіо винятково про 
українські події, зустрічалася з нащадками видатних родів, а також багато подоро-
жувала республіками колишнього Радянського Союзу та відвідала музеї, пов’язані 
з українством. Ганна Черкаська цікаво оповідала про історичні події на запорізьких 
землях, наголосила, що росіяни у Запоріжжі і зараз не вивчають української мови. 
Чому? Відповіла так: вони гидують, їм огидно. Оцю цілковиту ментальну різницю, 
ці абсолютні відмінності називали ще Микола Костомаров та Дмитро Чижевський.

Коли український запорізький край загарбали росіяни, «то перший наказ По-
тьомкіна був: «прислать всякой сволочи да поболее», щоб заселити їх на нашій тери-
торії, – зазначила Ганна Черкаська. – Тоді й почалося велике будівництво. Українцям 
було дозволено селитися лише по той бік річки Московки – там, де вже не було міста. 
У 1913 р. проводився перепис населення, який засвідчує, що на той час у нашій міс-
цевості було 95,5% селян. Українських дворян у нас було мало, й геть не було помі-
щиків аж до приходу росіян. Урбанізацію здійснювали росіяни, українцям було за-
боронено оселятися в містах. Відтак не існувало жодної української школи та жодної 
української церкви. Хочеш, щоб твоя дитина вийшла у світ? Роби з неї росіянина»29.

Уже 29 років відродженій незалежності Української Держави, але й досі різни-
ми методами і способами проросійські блудники і блудниці, тобто «вкрадені діти», 
які через шпаринки позаймали ключові інформаційні, гуманітарні, освітні, управ-
лінські позиції і тепер намагаються з українських дітей робити росіян. 14 вересня 
2020 р. Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) дозволив майбутнім 
абітурієнтам не складати тести з української літератури. Уповноважений із захисту 
державної мови Тарас Кремінь стурбовано написав, що «вилучення української літе-
ратури як обов’язкового навчального компоненту з тестових випробувань вступни-
ків – це одна з найбільших загроз як щодо освітньої реформи, так і загалом держав-
ної гуманітарної політики»30. «Українська література є фундаментальним засобом 
формування особистості громадянина з високим рівнем національної свідомості та 
культури, – наголосила Вчена рада Національного університету «Острозька акаде-
мія» у листі до Міністерства освіти і науки. – Виховний потенціал літератури має 
універсальний характер, завдяки чому виробляє моральні пріоритети, національні 
ціннісні орієнтації і естетичні критерії. Література є незамінною комунікативною 
платформою для зростання мовної особистості окремого школяра та колективної 
свідомості нашого народу»31.

28 Чадюк, М. (2020), Як українці створили власного колонізатора…
29 Стукалова, М. (2020), Погляд «всеукраїнської народної вчительки»…
30 Кремінь, Т. (2020), Відкрите звернення до Прем’єр-міністра України…
31 Салімонович, Л. (2020), Класика за бажанням? Науковці-практики проти виключення українсь-

кої літератури зі списку обов’язкових предметів ЗНО…
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Свідома маргіналізація української літератури унеможливлює засвоєння мови 
на кращих зразках спадщини національних геніїв і таким чином знецінить саму 
мову, яка буде позбавлена одного з найважливіших пластів духовної комунікації, 
зумовить розрив генерацій. Новітні асимілятори навіть намагаються пропхати у 
Верховній Раді законопроект, щоби іноземці, які здобувають вищу освіту в Україні, 
навчалися не українською, а російською мовою. Мета зрозуміла: позбавити майбут-
ніх фахівців можливості бути доброчинними українськими послами у своїх країнах, 
створювачами позитивного образу України.

Академік НАПН України Георгій Філіпчук підрахував, що за останні 25 років 
Україна втратила більше 3 млн дітей. Це втрати не лише фізичні, а – найстрашніше – 
національно-духовні. Лише у 21% українських вищих навчальних закладах студенти 
отримують освіту державною мовою. А майже 80% – мовою російською. Нинішні 
«вкрадені діти», на жаль, не розуміють, що наполовину бути і вільним, і рабом не-
можливо. У такій морально-психологічній ситуації надзвичайно важливо, щоби всі 
мас-медіа арґументовано, виважено, переконливо доносили до «вкрадених дітей» 
Правду, що «українська мова – це той енергетичний вал, який захищає народ від ви-
родження» (Катерина Мотрич), це – синонім життя, код української душі, який єднає 
його з Богом. В одних народів мова служить для консолідації нації, для її стверджен-
ня серед інших народів. Таке розуміння у національно свідомих українців стосовно 
сутності української мови. «У Росії мову вирішили використовувати як інструмент 
для агресії, як таран для проникнення в інші суспільства. Замість класової бороть-
би – боротьба за російську мову. На цьому дуже люблять спекулювати народні де-
путати від ОПЗЖ, – наголосив історик-міжнародник Руслан Гарбар. – Послухаєш 
їх, то складається враження, що скоро на вулицях Києва будуть відловлювати всіх, 
хто розмовляє російською. А отже, всі носії російської мови повинні бути захищені, 
просять вони про це чи ні, хочуть вони цього чи ні. Бо ж проголошено: «Русский мир 
там, где звучит русская речь». І тому немає меж геополітичним апетитам Кремля32.

Насичений московською блекотою блогер Анатолій Шарій схвалив звернення 
членів своєї партії із Донецька, Запоріжжя та інших областей до поліції із заявами 
відкрити кримінальні справи проти журналістів та керівників львівського телека-
налу НТА за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Насправді отруйну злість 
російського телебачення, а також «Партії Шарія», осередок якої є навіть на Львівщи-
ні, викликало політичне ток-шоу «Говорить Великий Львів», контент якого безком-
промісний, українськомовний, патріотичний. Блогер Шарій лякає свою аудиторію, 
що галичани «готови убівать за язик», бо вони, як неодноразово казав Шарій, укра-
їнськомовні «рагульйони, полукровкі», а значить тупі, примітивні селюки, а він – 
російськомовний елітарій33. Тому підтримує Путіна, який, мовляв, захищає «руско-
язичноє населеніє» від українських націоналістів, бандерівців, фашистів. «Немає 
такого населення. Є зросійщені українці, – категорично, обґрунтовано заявляв про-
фесор Олександр Пономарів. – Тому потрібно повсюдно – «від Сяну до Дону» підви-
щувати рівень мовно-національної свідомості українського народу». 

32 Гарбар, Р. (2020), Уроки «фінської»…
33 Бачинська, К. (2020), На інформаційній війні, як на війні. Чому блогер Шарій вчепився у львівський 

телеканал НТА…
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Нагадуємо, що «рускоязичноє насєлєніє», до якого належить Шарій, російсько-
мовність – це не юридична, а політична категорія, що згубно прив’язує Україну до 
її колоніального минулого і є знаком підлеглости українців Росії. Саме російсько-
мовність стала політичною основою для Путіна розпочати війну проти України під 
приводом захисту «рускоязичного насєлєнія».

Маніпулюючи історичною правдою, сповідуючи ідеологію «русского мира», 
депутати Верховної Ради України Бужанський, Волошин, Дубінський та інші уже не 
приховують свого схвалення московської імперської політики щодо України. О. Во-
лошин з ОПЗЖ волає, що ніякого суверенітету в Україні нема. Такий відступ від 
ключових засад функціонування Української Держави є вульгаризацією соборності, 
загальнополітичним ідіотизмом на догоду кремлівським імперіалістам. Депутат від 
«Слуги народу» Д. Гетманцев, схвалюючи антиукраїнський мовний законопроект 
М. Бужанського, назвав «фашистами» тих, хто захищає Закон «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної». Громадський діяч Сергій Стернен-
ко так порадив Д. Гетманцеву: «…Береш Бужанського, ще можна Дубінського взяти, 
або когось із ОПЗЖ. Купуєте квитки на Москву, сідаєш і їдеш з України і більше 
ніколи не повертаєшся!»

Новітні зросійщувачі українців через засоби масової інформації нав’язують 
думку, що «російська мова в Україні – це великий історичний здобуток». Насправді, 
російська мова в Україні запанувала тому, що за часів царської і совєтської імперій 
було наплоджено 480 циркулярів, указів, постанов, ухвал, розпоряджень тощо про 
заборону української мови і культури, закриття українськомовних шкіл, підвищення 
на 15% зарплати російським словесникам, викладання російською мовою майже усіх 
предметів у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, що призвело до 
тотального зросійщення мільйонів українців. Відродження функціонування укра-
їнської мови в усіх клітинах державного і суспільного організму, тим паче на радіо і 
телебаченні, у соціальних мережах – це природне право українців. Адже плід серця, 
плід розуму, почуття, емоції, краса – закодовані для українців в українському слові. 
Діти національних меншин в Україні, до яких належать також росіяни, мають повну 
можливість вивчати рідну мову, розвивати свою культуру. Але, живучи в Україні, 
покликані заради свого блага знати, шанувати українську мову, бо без володіння 
державною мовою вони не зможуть бути повноцінними громадянами, реалізувати 
свої інтелектуальні здібності в Україні. 

«П’ятиколонники» та деякі «нові обличчя», свідомість яких імперсько-москов-
ська та малоросійська, спекулюють «Європейською Хартією міноритарних мов або 
мов меншин», істотно змішують сенсні акценти, по суті, обдурюють зросійщених 
громадян, щоби вони підтримували «Опозиційну платформу – За життя», «Партію 
Шарія», «Партію Пальчевського» та інших промосковських блудників. У преамбу-
лі мовної Хартії чітко написано, що «охорона і розвиток регіональних мов або мов 
меншин не повинні зашкоджувати офіційним (тобто державним – В. Л.) мовам і 
необхідності вивчати їх». Це зовсім не на шкоду болгарам, грекам, євреям, поля-
кам, росіянам, румунам, угорцям та іншим національним меншинам, а навпаки – є 
доброчинним кроком до виконання Європейської мовної Хартії, де окреслено «важ-
ливість міжкультурного діалогу і багатомовності», бо саме у розмаїтті мов, культур, 
звичаїв, традицій краса світу. Щоби краса світу була привабливішою, насиченішою, 
то не треба слухати слуг московської тьми, не знищувати чудову українську мову, 
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яка дана Богом. Божим даром є мова кожного народу – багаточисельного і малочи-
сельного.

Вірні Кремлю лакузи і блюдолизи, що з олігархами Ахметовим, Коломойським, 
Медведчуком, Пінчуком, Фірташем висмоктують з української землі все здорове, 
п’ята колона з «Опозиційною платформою – За життя», всі блудниці і блудники че-
рез промосковські телевізійні й радіоканали, у соціальних мережах, у Верховній Раді 
України, зібрані безглуздям помиї виливають на Петра Порошенка, «Європейську 
Солідарність». Навіть дійшло до того, що ведучі телевізійної програми на «ZIKу» 
Анастасія Дайнод і Ростислав Сухачов звинувачували Петра Порошенка, «Європей-
ську Солідарність» за те, що вони приватизували поняття «патріотизм». Хіба, мов-
ляв, їм годиться бути патріотами, національно свідомими українцями, борцями за 
незалежну, демократичну, правову державу? Ще й постійно наголошують, що Укра-
їна має бути соборною, українською за духом! Невже таке можна допустити? 

Про щасливу долю українців дбають «патріоти» з «Опозиційної платформи – 
За життя» разом з російськими «братами», які вже показують приклад «господа-
рювання» в анексованій Автономній Республіці Крим, на частині загарбаної Доне-
цької і Луганської областей. Ведучі Анастасія Дайнод і Ростислав Сухачов мовчки і 
словесно підтримують дії різних промосковських Бужанських, Дубінських, Качних, 
Скориків, Лазарєвих, які замість того, щоби допомогти дітям, онукам, правнукам 
зросійщених батьків, бабусь і дідусів, прабабусь і прадідусів повернутися до етніч-
ного джерела національної гідності, вимагають надання російській мові в Україні 
статусу офіційної=державної. Це, мовляв, порятує «рускоязичноє насєлєніє» від пе-
реслідувань. Чимало інших маразматичних аспектів московської маніпулятивної 
пропаганди Анастасія Дайнод і Ростислав Сухачов тиражують в телеефірі, що су-
перечить стандартам журналістської творчості, дисонує з українським професійним 
патріотизмом. Тим часом протистояти маніпулятивній пропаганді, дезінформації 
потрібно відповідно до норм, встановлених демократією. І цим часто користуються 
на телеканалах «НАШ», «ZIK», «112», «NewsOne», «Інтер», «Україна», «Україна-24», 
«1+1», коли фейкову інформацію називають свободою слова. Нагадую: свобода 
слова – це не свобода антиукраїнської маніпулятивної пропаганди, дезінформації 
в інтересах російських загарбників, які ведуть проти України, європейських країн 
та світу гібридну війну. Свобода – одна з найвищих морально-духовних цінностей 
має сприяти реалізації національних інтересів і цілей, подоланню кризи української 
ідентичності, а не нав’язуванню чужої – російської.

Президентські радники, різні порадники, як-от Єрмак, працівники «ZIKу» та 
інших промосковських каналів, спекулюючи свободою слова, безвідповідально мов-
чать, не б’ють на сполох, що на окупованих територіях Донецької і Луганської облас-
тей російські загарбники та сепаратисти, у яких руки по лікті від крові українських 
патріотів, заборонили дітям навчатися українською мовою, щоби вони виростали 
україноненависниками, формувалися як слухняна кремлівська біологічна маса. Ви-
даючи російські паспорти жителям так званої ОРДЛО, насильно роблять їх грома-
дянами Російської Федерації. Для чого? Створюють потрібні передумови для того, 
щоби замилювати європейській і світовій громадськості очі, мовляв, ми захищаємо 
своїх, російських громадян, від українських націоналістів. 

У вересні 2020 р. на телеканалі «ZIK» розпочали транслювати ток-шоу «Ми всі 
УКРАЇНЦІ». Ведучі Тетяна Терехова і Ростислав Сухачов 24 вересня претензійно, на 
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весь голос заявили, що «це – перше ток-шоу, яке буде нас об’єднувати». Безперечно, 
така місія шляхетна, адже громадяни України прагнуть жити в українському, спра-
ведливому, доброзичливому, гуманістичному суспільстві, де панують порозуміння, 
злагода, мир, висока духовність, добробут. Однак обнадійливий промінь тут же згас, 
бо ведучі (модератори) Сухачов і Терехова одразу вдалися до звинувачення, мов-
ляв, націоналісти заволоділи гаслом «Слава Україні!», вивищують українськість над 
усім і усіма. Чому б не казати «Слава Шевченкові!», «Слава Патону!»? Ці, наповнені 
іронізмом, слова миттєво викликали сум’яття, застережливі запитання. Пронизала 
думка: хіба хтось заперечує, що такі Постаті, як Шевченко, Франко, Леся Українка, 
Ліна Костенко, Павличко, Патон, Корольов, Глушко, десятки, сотні, тисячі найви-
датніших синів і дочок України варті найбільшого пошанування, уславлення, як і 
нинішні герої-захисники української землі від московських загарбників?!

Але шановні ведучі не захотіли хоч трішечки бути чесними перед собою, бо хіба 
можна знецінювати святе гасло «Слава Україні!», «Героям Слава!», улесливо мані-
пулювати ним, зводити його до сірості. Гасло «Слава Україні!», «Героям Слава!» ок-
роплене кров’ю українських патріотів, воно є визначальним символом українського 
національного духу, як Державний Прапор України, Державний Гімн України, Дер-
жавний Герб України, а також, додаємо, Українська Мова. І ток-шоу «Ми всі УКРА-
ЇНЦІ» мало би сприяти відродженню історичної правди, формуванню, утверджен-
ню у свідомості глядачів шани і поваги до української мови і культури, але понад 
90% його учасників виступали російською мовою. Олександр Качура, Олена Лукаш, 
Світлана Крюкова, Андрій Деркач, Микола Скорик, Євген Червоненко вивищували 
російську мову над українською. По-різному знеславлювали носіїв українськості, 
а ведучі програми замість того, щоби спрямовувати дискусію в україноцентричне 
русло, їм толерували, не мотивували глядачів об’єднуватися на засадах національ-
них цінностей, національних інтересів і національних цілей. «Білою вороною» серед 
запрошених учасників цього ток-шоу, які нігілістично ставилися до державної мови 
й висловлювалися лише російською, був Володимир Омелян, бо спілкувався тільки 
українською мовою, захищаючи національні інтереси України.

У наступному ток-шоу «Ми всі УКРАЇНЦІ» Олена Бондаренко і Олександр Ла-
зарєв за схвального сприяння ведучих Тетяни Терехової і Ростислава Сухачова бе-
зупину критикували закон «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної», цькували національно свідомих українців за те, що вони захищали при-
родне право функціонування української мови в усіх клітинах освітньої, наукової, 
бізнесової, інформаційної, політичної, суспільної сфер розбудови національної дер-
жави «Україна». Водночас ведучі та учасники шоу схвалювали, що повсюдно в Росії 
панує російська мова, у США – англійська, у Німеччині – німецька, в Угорщині – 
угорська, у Франції – французька, у Японії – японська… Але щоби всі діти, молодь 
здобували освіту в Україні українською мовою то – зась! Їхній маніпуляції стосовно 
функціонування української мови в Україні не було меж. Цинізм, брехня переповню-
вали студію. Але ведучі Тетяна Терехова і Ростислав Сухачов на це не звертали уваги. 

Наукові дослідження засвідчують, що «люди найчастіше обирають ті новини, 
які відповідають їхньому світогляду»34, – зазначила керівниця аналізу з гібридних 

34 Чадюк, М. (2020), Комунікація (не) за правилами. Як не втрапити в тенета дезінформації та як 
навчитися її викривати?...
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загроз Українського кризового медіа-центру Любов Цибульська. На жаль, у бага-
тьох читачів, глядачів, слухачів відсутнє прагнення у фейковому, дезінформаційно-
му потоці з’ясовувати, шукати правду. Таке психологічне явище в умовах російської 
інформаційної агресії особливо небезпечне. Тому «інформаційний простір України 
повинен бути очищений від деструктиву і стати провідником національних орієн-
тирів, – слушно наполягає Володимир Ференц. – Якщо очищення українського ін-
формаційного простору терміново не зробити головним орієнтиром, суспільство не 
зможе протистояти загрозам світу і остаточно програє змагання за успішну цивілі-
заційну перспективу. Відчужений інформаційний простір не допустить поширення 
національних орієнтирів у суспільстві і фальшуватиме їх чи підмінятиме другоряд-
ними цілями35. 

Висновки. Щоби подолати загрозливу небезпеку для українського суспільства, 
захистити Державу від зовнішніх і внутрішніх ворогів, ефективно її розбудовувати, 
то в усіх сферах життєдіяльності потрібно впевнено спиратися тільки на українські 
національні цінності, які є надійним, стійким, міцним життєдайним фундаментом 
для гармонізації і задоволення потреб, інтересів усіх громадян України. Цілеспря-
мовану національну, гуманітарно-інформаційну політику мають забезпечувати усі 
державні та громадські інституції. Важливе місце в процесі правдивої стратегічної 
комунікації стосовно українського національного державотворення має займати На-
ціональна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Доцільно фінансово забезпечувати ефективне функціонування українськонцен-
тричних медіа, які покликані всеохопно подавати правдиву, соціальну та естетично 
важливу інформацію про українське минуле, сучасне і концептуально прогнозувати 
майбутнє ствердження української України. Закон про функціонування приватних 
(комерційних) засобів масової інформації, який повинна ухвалити Верховна Рада, 
має ґрунтуватися тільки на домінуючих національних цінностях українського наро-
ду. Такий ідеологічно-політичний підхід щодо освітньо-інформаційного задоволен-
ня інтелектуально-розважальних потреб сприятиме розширенню свідомості, фор-
муванню у людей морально-духовних, національних, громадянських переконань. 

Отже, всі журналісти, користувачі різних інтернет платформ покликані свідо-
мо, професійно, патріотично, цілеспрямовано комунікувати, бути чесними провід-
никами читачів, глядачів, слухачів у насиченому фейками інформаційному просторі, 
допомагати реципієнтам не потонути в улесливій, медоточивій олжі українофобів, а 
глибоко розуміти сутність, мету кожної інформації=новини, кожного виступу полі-
тиків, депутатів, службовців, громадських діячів, кожного інтерв’ю, ток-шоу. Щоби 
спиратися, сповідувати моральні, духовні, соціальні, естетичні цінності, виважено, 
раціонально, аргументовано мислити, діяти, то згадаймо імператив: «Думаю, отже 
живу» (Декарт). Але цього замало. Невідкладно вчімося правильно думати, адже 
«правильно думати – це морально етична норма» (Паскаль).

Для журналістів в умовах російської гібридної війни і глобалізації «правильне 
думання» – це українськоцентричне мислення, українськоцентрична позиція, укра-
їнськоцентричні вчинки, це – українськоцентрична творчість, суть якої в утверджен-
ні найважливішої людино-націєцентричної цінності – соборної української України 
в органічній єдності з дбайливістю, справедливістю і громадянською відповідальні-

35 Ференц, В. (2020), Дещо про національні орієнтири…
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стю за свою родину, морально-духовний розвиток суспільства, держави, самоствер-
дження національної ідентичності.

Надзвичайно важливо, щоби журналісти почули, всім серцем і розумом сприй-
няли Тараса Шевченка: «Нема на світі України, // Немає другого Дніпра…», «В своїй 
хаті своя й правда, // І сила, і воля…», «І чужому научайтесь, // Й свого не цурайтесь». 
І нині Іван Франко просить кожного студента добре вчитися, журналіста – творчо пра-
цювати, викладача – сумлінно навчати, «щоб ґаздою, не слугою перед світом стати».
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COMMUNICATIVE SYNERGY OF UKRAINIAN NATIONAL VALUES 
IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN HYBRID WAR

Vasyl Lyzanchuk
Ivan Franko National University of Lviv,
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The author characterized the Ukrainian national values, national interests and national 
goals. It is emphasized that national values are conceptual, ideological bases, consolidating 
factors, important life guidelines on the way to effective protection of Ukraine from Russian 
aggression and building a democratic, united Ukrainian state. 

Author analyzes the functioning of the mass media in the context of educational 
propaganda of individual, social and state values, the dominant core of which are patriotism, 
human rights and freedoms, social justice, material and spiritual wealth of Ukrainians, natural 
resources, morality, peace, religiosity, benevolence, national security, constitutional order. 
These key national values are a strong moral and civic core, a life-giving element, a self-
affirming synergy, which on the basis of homogeneity binds the current Ukrainian society with 
the ancestors and their centuries-old material and spiritual heritage. Attention is focused on 
the fact that the current problem of building the Ukrainian state and protecting it from the 
brutal Moscow invaders is directly dependent on the awareness of all citizens of the essence 
of national values, national interests, national goals and filling them with the meaning of life, 
charitable socio-political life.

It is emphasized that the missionary vocation of journalists to orient readers and listeners 
to the meaningful choice of basic national values, on the basis of which Ukrainian citizens, 
regardless of nationality together they will overcome the external Moscow and internal 
aggression of the pro-Russian fifth column, achieve peace, return the Ukrainian territories 
seized by the Kremlin imperialists and, in agreement will build Ukrainian Ukraine.

Key words: value, national value, national interests, national goals, media, educational 
propaganda, manipulative propaganda.
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