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ОБРАЗ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО В ІНТЕРНЕТ-МЕМАХ

Храбан Т.Є.
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

У статті розглянуто репрезентацію українського військового в інтернет-мемах як замисел учасників ін-
тернет-спільнот для визначення образу «свого». Базою для моделювання образу признано конфлікт на 
сході України. Визначено проекції образу українського військового в інтернет-мемах, що створені учасни-
ками українських інтернет-спільнот. Окреслені основні категорії, що формують семантичне поле образу.
Ключові слова: інтернет-спільноти, інтернет-меми, семантичне поле, образ українського військового.

Постановка проблеми. Варіативність ви-
користання в інтернеті засобів графіч-

ного та композиційно-просторового оформлен-
ня, а також можливість використання в різних 
значеннях і в різних комунікативних ситуаціях 
дали поштовх до широкої генерації та розповсю-
дження інтернет-мемів. Вони «часто становляться 
певними смисловими кодами покоління актив-
них користувачів інтернету» [2, с. 63] і представ-
ляють безсумнівний інтерес як соціолінгвістичні 
та культурологічні феномени мови інтернету. За-
цікавленість мемами викликана також пошуком 
інструментарію для ведення інформаційних війн 
«не в теоретичному плані, а безпосередньо в ма-
совій свідомості» [6]. Л. Павлюк розглядає війни 
в інтернет-комунікації як «активний дискурсив-
ний супровід реальних конфліктів, який охоплює 

елементи артикуляції претензій, формулювання 
ідентифікаційних визначень, виголошення цілей 
і пропозицію практичних розв’язок конфлікту. 
Однак, використання маніпулятивних лінгвістич-
них ресурсів може бути і відносно автономним, 
коли «наступальні» чи «оборонні» операції розгор-
таються переважно чи виключно у віртуальному 
просторі» [5, с. 221]. В цьому контексті створення 
інтернет-мемів виступає як протиборство в сфері 
наративів й ідей. Сконфигуровані особливим об-
разом на основі концентрації емотивних елемен-
тів та акцентуванні різких контрастів позицій, 
такі інтернет-меми сприяють формуванню кон-
цептуально-мовного простору учасників інтернет-
спільнот та спрямовані на дискредитацію чужих 
і захист власних ідей й символів. Протистояння 
у віртуальному просторі, що пов’язано із уявлен-
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нями українців про національну гідність та гео-
політичну ідентичність, відображено у інтернет-
мемах, які присвячені українським військовим.

Аналіз досліджень. Вивчення інтернет-ме-
мів відбувалося на перетині провідних напрямів 
сучасної науки – культурології, дискурсології, 
інтернет-лінгвістики, когнітивістики, психоло-
гії, соціології, що зумовило звернення до на-
укових праць О. Змазневої, Н. Ісаєвої, Г. По-
чепцова, C. Bauckhage, J. Berger, А. Chesterman, 
P. Davison, R. Dawkins, R. Finkelstein, R. Guadagno, 
D. Johnson, K. Milkman, S. Murphy, B. Okdie, 
D. Rempala та інших.

Мета статті – аналіз образу українського вій-
ськового в інтернет-мемах, що створені під час 
російсько-українського конфлікту. Ця мета кон-
кретизується в таких завданнях: 1) визначити 
проекції образу українського військового в ін-
тернет-мемах; 2) окреслити основні категорії, що 
формують семантичне поле образу.

Матеріалом послужили меми, які розміщені 
на сторінках інтернет-груп «За Україну» (по-
над 32 тисяч учасників), «Збройні сили України» 
(майже 30 тисяч учасників), «Брутальні війна» 
(понад 12 тисяч учасників).

Виклад основного матеріалу. Соціальні мережі 
у дедалі ширших масштабах стають полем бит-
ви ідеологічних позицій. Ця тенденція особливо 
властива українсько-російським інформаційним 
війнам. На спроби обмежити свободу самоіденти-
фікації з боку Російської Федерації українське 
інтернет-суспільство відповіло високим рівнем 
конфронтативності національного дискурсу і ак-
тивним формуванням інтернет-спільнот, які ба-
зуються на створенні бінарної опозиції «свій» – 
«чужой»: «За Україну», «Збройні сили України», 
«Брутальні війна», «Цинічний бандера», «ВАТА 
ШОУ» тощо. Широкого розповсюдження образи 
«свого» і «чужого» набувають в інтернет-мемах, 
що стають «одиницями популярної культури, які 
поширюються, імітуються та трансформуються 
окремими користувачами інтернету, створюючи 
спільну культуру в цьому процесі» [8]. Жанрові 
особливості інтернет-мемів пов’язані із постійни-
ми відсилання до різних культурних цінностей, 
свободою у формуванні персонального репрезен-
тативного набору символів, креативним підходом 
до інтерпретації смислів, зменшенням викорис-
тання традиційного тексту, який заміщається на-
очним і ефективним набором зображень. Мова 
інтернет-мемів, в якому переважає іконічний 
знак, дозволяє створювати різні набори марке-
рів культурної і соціальної ідентичності, довіль-
но пов’язаних між собою за бажанням автора.  

Всі перераховані моменти дозволяють розглядати 
репрезентацію українського військового в інтер-
нет-мемах як замисел учасників інтернет-спіль-
нот для визначення образу «свого». Базою для 
моделювання образу українського військового 
є конфлікт на сході України. Військова експансія 
Москви на Донбасі активізувала боротьбу україн-
ського народу за незалежність, відновила процес 
національного самопошуку та самоствердження. 
Такі події були сприйняти користувачами інтер-
нету, які почали створювати інтернет-спільноти 
патріотичної спрямованості та скерували свій 
творчий імпульс на створення інтернет-мемів, де 
образ українського військового постає як гарант 
незалежності України, приклад героїзму та жер-
товності в боротьбі за суверенітет і територіальну 
цілісність України. Звідси увага учасників спіль-
нот до дієвого плану мемів: протистояння і фізич-
не знищення ворогів. У візуальної складової мемів 
актуалізуються опорна точка боротьби – зброя, 
яка має додаткове навантаження – формування 
й репрезентація образу домінуючої мужності вій-
ськового, атрибуту «справжніх» чоловіків (рис. 1).

Ключовою для розуміння ідеологічного напо-
внення інтернет-мемів стає текстова складова: 
Україна – це не тільки вишиванки; На коліна пе-
ред Україною! Ми – велика нація! Пам’ятай про 
це, вражена!; Нехай ворогів моєї країни прощає 
Бог, а моя справа проста – зробити так, щоб 
вороги України і Бог зустрілися якомога швид-
ше; Дякую Богу, що я – не москаль! Дякуйте, 
москалі, що я – не Бог!; Коли сусіди приходять 
до тебе з війною – залишайся добрим і бажай їм 
миру і спокою… Вічного спокою; Київська Русь 
Московію породила – Київська Русь Московію 
і погубить; Це – мій край, і нікуди не відступа-
ти; Армія – гарант незалежності та терито-
ріальної цілісності України; В своїй хаті своя 
й правда, і сила, і воля; Я вбиваю ворогів не тому, 
що люблю вбивати! А тому, що люблю Украї-
ну!; Коли я піду – прийдуть інші. Це страшна 
сила – любов до України! В наведених прикладах 
мужність українських військових позиціонується 
як «мудра упорність в здійсненні цілей вічного 
розуму, яка здійснює ідею вічного блага, це – по-
долання перешкод, що стоять на шляху до благої 
мети, потребуючих зосередженості, концентрації 
душевних, фізичних і духовних сил» [2]. До ідео-
логічного циклу проекцій образу українського вій-
ськового слід також віднести інтернет-меми, що 
репрезентують таки психологічні характеристи-
ки, як нескореність (Українці ми, і нехай на вік 
запам’ятає ворог, що лише тоді стаємо на колі-
на, коли цілуємо український прапор), відданість 

Рис. 1. Мілітаризований образ українського військового 
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(Благословенна та держава, що має відданих 
синів!); вільнолюбство (Українець – отже віль-
ний; Воля! Гідність! Справедливість!), щирість 
(З Україною можна товаришувати – вона добро-
душна! З Україною можна співпрацювати – вона 
чесна! Україну можна попросити – вона щедра! 
З Україною не можна воювати – вона непере-
можна!), хоробрість (Безстрашні, чудові україн-
ські військові) (рис. 2).

Окрім визначення мотиваційних (захист не-
залежності та територіальної цілісності України) 
та психологічних характеристик мужності (ка-
тегоричність, рішучість, агресивність, домінант-
ність, наполегливість, відвага тощо) найсуттєві-
шим елементом образу українського військового 
в інтернет-мемах стає зображення внутрішнього 
світу людини, що «поєднує в собі і спрямованість 
у трансцендентне, і нематеріальну (творчу) ак-
тивність людини, і людське єство, «людяність» як 
здатність співчувати й переживати, і самосвідо-
мість особистості як самоповагу, саморозбудову 
в людині стійкого смислового осердя, що здатне 
протистояти світові» [4, с. 9]. Увагу авторів ін-
тернет-мемів привертає вже не зовнішньо-атри-
бутивний, а внутрішній вимір українського вій-
ськового, чий образ трансформується – він вже 
не воїн зі зброєю в руках, а звичайна людина. 
Зміна функціональної ролі образу українського 
військового просліджується у вербальній скла-

довій інтернет-мемів (Сильний духом слабкого 
не образить). Візуальна складова інтернет-ме-
мів, що підкреслюють гуманізм, душевну добро-
ту українського військового, містить зображення 
домашніх тварин (котів і собак). Часто на фото-
графіях люблячих родин присутні домашні улю-
бленці, тому інше смислове навантаження цих 
мемів – підкреслити приналежність військових 
до родинного кола «своїх», бо кішки – це сво-
єрідний символ домашнього вогнища, а собака 
уособлює такі добрі якості як вірність, прихиль-
ність, щирість. Крім того, собака, що у міфоло-
гії пов’язана з богами війни, може бути образом 
хороброго і рішучого воїна, символізувати силу, 
мужність і активну увагу (рис. 3). 

Надання російсько-українському конфлікту 
іміджу і мотиву сакральної війни стало причи-
ною позиціювання українського військового як 
світомоделювальної категорії: Воїни Світла, вої-
ни Добра (рис. 4).

Боротьба за незалежність та територіаль-
ну цілісності України постає в інтернет-мемах 
як споконвічна битва космічних сил Добра і Зла. 
Апелюючи до міфології, містиці, релігії, учасники 
досліджуваних інтернет-спільнот використову-
ють символ «меч» як розпізнавчий знак вільної 
людини, сили (меч відомий як символ життєвої 
сили), гідності, вищої справедливості [1, с. 112]: 
За тебе, Рідна Україно, свята земленько моя. 

Рис. 2. Психологічний образ українського військового

Рис. 4. Сакралізація образу українського військового

Рис. 3. Інтернет-меми з тваринами
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Ми в бій підемо і вмремо гідно, з любов’ю віддамо 
життя! Хай Воїн – Лицар кров’ю оросить свій 
меч на захист Батьківщини, хай клич до бою 
в серці зродить «НАВЕКИ СЛАВА УКРАЇНІ»!!! 
Слід звернути увагу, що в інтернет-мемах меч зо-
бражується поверненим вістрям вниз, а не вгору, 
що асоціюється більшою мірою з мечем правосуд-
дя ніж з бойовим мечем. Сакралізація війни при-
зводить до тотальної героїзації своїх військових: 
боротьба за незалежність розглядається як наслі-
дування шляху Христа, що втілено в реальному 
житті як свідомий і добровільний вибір особистос-
ті, який продиктований її моральними цінностя-
ми: Пам’ятай, тільки двоє погодилися віддати 
життя за тебе: Ісус Христос вмер за тебе, щоб 
спасти твою душу; український солдат вмер, 
щоб врятувати твою свободу! (рис. 5).

Відповідно до другої проекції інтернет-мемів, 
образ українського військового містить у себе 
частину історії, коли історична пам’ять «постає 
як одне з джерел національної ідентичності, тоб-
то того почуття причетності до певної спільноти, 
яка, як раз завдяки характерним для неї загаль-
ним місцям і міфам, впізнає себе у загальному 
минулому – і, отже, загалом, у сьогоденні» [7]. 
Учасники досліджуваних інтернет-спільнот чер-
пають необхідний матеріал для створення патрі-
отичних символів із історії України з її числен-
ними реальними і міфічними проявами героїзму 
і жертовності, а творчий підхід до історичної 
спадщини українського народу дозволяє поєдна-
ти в інтернет-мемах образи козацтва і сучасного 
військового: Я – нащадок козака! Я – воїн! Я за-
хищу свою землю! (рис. 6).

Потреба в емоційному контакті і почуття, що 
позиціонуються в інтернет-мемах учасниками 
інтернет-спільнот, сприяють ідентифікації укра-
їнських військових як членів цих груп та визна-
чають систему цінних координат користувачів 
інтернету. Емоційне ставлення учасників інтер-
нет-спільнот до українських військових немож-
ливе лише як розсудливе, безпристрасне, воно 
стає суб’єктивно важливим та включає таки по-

чуття: співпереживання, турбота (Хай мати не 
побачить смерті сина, хай дівчина не плаче за 
коханим, хай батько зможе виростить дити-
ну, хай прийде мир на нашу Україну; Сил на-
бирайся, рідний солдате, сили потрібні будуть 
тобі! «Спокійної ночі!» – хочу сказати, але чи 
бувають такі на війні?; Україна завжди в моє-
му серці! Воїни завжди в моїх молитвах!; Нехай 
благословить вас Божа Мати. Вертайтесь з пе-
ремогою, солдати!; Нехай ваш ангел завжди буде 
поруч; Тримайтесь, хлопці! За вас молиться вся 
Україна! З вами Бог! За вами Україна і ваш на-
род!; Підтримай свою армію сьогодні, аби не го-
дувати чужу завтра!; Я за тебе молюсь, укра-
їнський солдат, я за тебе боюсь, хоч я не твоя 
мати. І благання я шлю до високого неба: «Зали-
шися живим, більше нічого не треба!»); гордість 
(Українська армія – надія рідної землі; Солда-
ти, ви на своїй землі, під рідним небом. Вас не 
здолати!; Україна переможе); надія (Я так хочу 
скорей услышать в ближайший утренний рас-
свет простую фразу без излишеств: «Войны на 
Украине нет!»; Сподіваюся, коли-небудь я про-
кинуся вранці, включу новини і почую: «Війна 
закінчилася назавжди!»; Нехай кожна мати, 
жінка і дівчина України дочекається вдома жи-
вим свого воїна-захисника! Слава героям!); поша-
на (Ними пишається кожен українець!); вдяч-
ність (За пісню солов’я і мальви біля хати, за 
спокою ранкову світлу мить, вклоняємося кож-
ному солдату, нехай Господь вас збереже і со-
хранить; Хочеться просто подякувати всім, 
хто зараз захищає Україну на сході; За те, що 
можеш мріяти, кохати, і стрінеш у майбут-
ньому весну, скажи спасибі нашому солдату: 
він на своїх плечах несе війну…; За тих, хто 
ніч не спить, щоб ми заснули, за тих, хто, за-
мість чарки, тримає автомат, за тих, хто 
сильний, мужній і відважний, молимося за Нень-
ку Україну та її солдат!; Подяка вам, сини мого 
народу, що стали в бій за правду, за свободу! Не-
хай благословить вас Божа Мати, вертайтесь 
з перемогою, солдати!; Слава українським сол-

Рис. 5. Апеляція до релігії

Рис. 6. Проекції історичної пам’яті
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датам! Дякуємо за сміливість та мужність. 
З вами Бог і Україна! Слава героям!; Дякуємо, 
хлопці! Повертайтеся живими!). Почуття від-
повідальності за Україну та армію стає особис-
тим критерієм суб’єкта, перетворюється в оцінку 
морально-етичних якостей людини: Коли війна 
прийде в твоє місце, ти може йди на х…, а не 
в військомат! ВІЙНА ТРИВАЄ! Не може три-
мати автомат – запитай волонтерів, чим до-
помогти армії!; Расскажи ему, как ты устал 
в офисе и как все достало; Тебе ображає мій па-
тріотизм? Мене обурює твоя безхребетність!; 
Пам’ятай про наших героїв! Допомагай усім, 
чим можеш перемогти рашиського окупанта! 
Героям слава! (рис. 7).

Експлікантами «свого» виступають лексичні 
одиниці ваш народ, наші герої, рідний солдате, 
мати, батько, сини мого народу, своя земля, рід-
не небо, що створюють семантичне поле потен-
ційної взаємодії, людської спільності та стають 
базовими мовними засобами в реалізації солідарі-
зуючих стратегій і тактик інтернет-спільнот.

Образ українського військового став найбільш 
продуктивним для репрезентації тематики бо-
ротьби за незалежність та територіальну ціліс-
ності України, онтологічним джерелом незламно-
го духу української свободи, тому особлива увага 
в інтернет-мемах приділяється національним ко-
лористичним символам (рис. 8).

Рис. 7. Емоційний аспект в інтернет-мемах

Свій початок сучасний синьо-жовтий прапор 
бере з часів козацтва. Кожний колір козацької 
атрибутики мав певне значення: синій – бороть-
ба за свободу, надія, жовтий – сонце, світло, 
добробут, праця. Використання колористичних 
символів в інтернет-мемах створює відповідні 
сенси: `любов до відчини`, `почуття патріотизму`, 
`заклик до захисту батьківщини`, `віра в перемо-
гу` тощо, що сприяє створенню образу мирного 
чоловіка, який був змушений взяти зброю в руки 
тільки з однією метою – захисти свою землю, бо 
іншого виходу немає.

Висновки. Аналіз інтернет-мемів, що ство-
рені українською аудиторією інтернет-спільно-
ти, дозволив виявити декілька проекцій образу 
українського військового: 1) агресивно-дієвий, де 
представлено мілітаризований образ. Основні ка-
тегорії, що формують семантичне поле образу є 
концепти війна, ворог; 2) сакральний, що звели-
чує образ українського військового. Основні ка-
тегорії, що формують семантичне поле образу –  
архетипи, символи міфології, містиці, релігії; 
3) світоглядний, де позиціонуються душевна до-
брота, гуманізм. Основні категорії, що формують 
семантичне поле образу, є візуальні – домашні 
улюбленці, пшеничне поле, блакитне небо, со-
няшники; 4) історичний, коли образ українського 
військового вбирає у себе частину історії. Основ-
на категорія, що формують семантичне поле, – 

Рис. 8. Колористичні символи в інтернет-мемах
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образ козацтва; 5) ідейний, де визначається 
система цінних координат – боротьба за неза-
лежність та територіальну цілісності України. 
Основ ні категорії, що формують семантичне поле 
образу – концепти нація, Батьківщина, воля, 

гідність, справедливість та національні коло-
ристичні символи.

Перспективою подальшого дослідження вва-
жаємо образ українського військового у медійно-
му дискурсі інтернет-комунікації.
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ОБРАЗ УКРАИНСКОГО ВОЕННОГО В ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ 

Аннотация
В статье рассмотрено репрезентацию украинского военного в интернет-мемах как замысел участни-
ков интернет-сообществ для определения образа «своего». Базой для моделирования образа признано 
конфликт на востоке Украины. Определены проекции образа украинского военного в интернет-мемах, 
которые созданные участниками украинских интернет-сообществ. Очерчены основные категории, фор-
мирующие семантическое поле образа.
Ключевые слова: интернет-сообщества, интернет-мемы, семантическое поле, образ украинского военного.
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IMAGE OF UKRAINIAN MILITARY IN INTERNET MEMES

Summary
The article deals with the representation of the Ukrainian military in Internet memes as the intention of 
the participants of the Internet communities to determine the image of «kindred». The conflict in the east 
of Ukraine is recognized as the base for image modeling. The projections of the image of the Ukrainian 
military in Internet memes that created by the participants of the Ukrainian Internet communities have 
been determined. The main categories that form the semantic field of the image have been outlined.
Keywords: Internet communities, Internet memes, semantic field, the image of the Ukrainian military.


