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BIBLIOGRAFIA UKRAINY I POLSKI: O CO CHODZI?

Janiszewski Aleksander 
Edytorstwa i redagowania Politechniki Kijowskiej,

Kijów (Ukraina)

W artykule chodzi o ukształtowaniu spisów bibliograficznych (spisów literatury) w publikacjach naukowych 
(w czasopismach i książkach) Ukrainy i Polski. Akcentuje się uwaga, że w Polsce z jakichś przyczyn prawie w 
żadnym czasopismie naukowym i żadnym wydawnictwie nie dotrzymują się norm Międzynarodowego standa-
ryzowanego opisania bibliograficznego (ISBD), co bardzo komplikuje pracę ze źródłami polskimi naukowcom 
zagranicznym, w szczególności ukraińskim. Chodzi o tym, że ułożenie spisów literatury wykorzystanej w mo-
nografiach, artykułach, dysertacjach zgodnie z regułami ISBD służy dodatkowym filtrem przeciwko takiego 
haniebnego zjawiska w środowisku naukowym, jak plagiat.
Kluczowe słowa: bibliografia, spis literatury, ISBD, Polska, Ukraina, monografia, artykuł, dysertacja, plagiat.

W czasach globalizacji, zjednoczenia kultur, 
wymiany doświadczeniem naukowym 

jako jednostki jakiegoś wielkiego obszaru wiedzy 
szczególnego znaczenia nabywa jednoznaczność 
przeczytania informacji źródłowej w pracy lub 
książce monograficznej. Chodzi o jednolitej inter-
pretacji Międzynarodowego standaryzowanego 
opisania bibliograficznego (ISBD) u filologów róż-
nych krajów, a mianowicie Polski a Ukrainy.

ISBD (International Standard Bibliographic De-
scription) albo Międzynarodowe standaryzowane opi-
sanie bibliograficzne jest zbiorem przepisów opisania 
źródeł w pracach naukowych, ułożonym przez Fe-
derację międzynarodową stowarzyszeń bibliotecznych 
(IFLA) dla opisania szerokiego widma materiałów bi-
bliotecznych. Podsumowane wydanie ISBD ukazało 
się drukiem w 2007 roku. Celem ISBD jest zaprezen-
towanie ujednostajnionej formy opisań bibliograficz-
nych, które mogą być wykorzystane dla wymiany 
na poziomie międzynarodowym. To wszystko pozwoli 
IFLA podtrzymać program wszechstronnej kontroli 
bibliograficznej za pracami naukowymi [8].

Jednak jeżeli porównać ukształtowanie bibliogra-
ficzne w publikacjach naukowych Ukrainy i Polski, 
to można zakonkludować, że rozumienie a interpreta-
cja norm i żądań ISBD w nich są całkowicie różnymi. 
Przy czym co jest paradoksalnym: w kraju, który już 
ile lat jest dopiero sąsiadem Unii Europejskiej, sąsia-
dem ponętnego dyskursu cywilizacyjnego, sąsiadem, 
niestety, nie swojej matrycy kulturalnej, usiłują, 
można powiedzieć, gorliwie pilnować rekomendacje 
ISBD. Każdy dział naukowy płacówki akademickiej, 
każda katedra na uniwersytecie, każde poważne wy-
dawnictwo uważają za dobry ton kształtować spisy 
literatury w pracach co wydają (chodzi o, przede 
wszystkim, pracach naukowych) za wzorcami ISBD.

A w kraju, który jest choć i młodym, jednak 
pełnowartościowym członkiem Unii, który żyje za 
jej ustawami, dyskurs naukowo-wydawniczy któ-
rego jest więcej rozbudowany, żądania ISBD, moż-
na zakonkludować, pozostają na marginesie uwa-
gi jak naukowców-autorów, tak i wydawców ich 
książek. Taka różnica w podejściach do ukształto-
wania aparatu informacyjnego w pracach nauko-
wych jest swoistym markierem «swój–obcy» przy 
interpretacji modusu kultury akademickiej pogra-
nicza polsko-ukraińskiego, albo, jeżeli mówić glo-
balniej, pogranicza wewnętrznosłowiańskiego.

Jak konkretnie oddziaływa taki markier przy 
napisaniu artykułów, monografii, innych materia-

łów? Oddziaływa tak, że naukowcu, który formował 
się jak osobistość, jak indywiduum w kontynuumie 
wariacyjności dotrzymania warunków dokumentów 
normatywnych, bez wykonania jakich jego praca 
nie mogła być przyjęta do żadnej redakcji, żadne-
go wydawnictwa, żadnej Rady naukowej u siebie 
w kraju i nie tylko przypada terminowo uczyć się 
temu, czemu, za rachunkiem hamburgskim, uczyć 
się i nie potrzebno. Chodzi o kierowanym chaosie 
używania znaków tak zwanej interpunkcji zaleco-
nej, strukturze zapisu, dziedzinie opisu. Nawet jeżeli 
rozpatrywać źródło nie jak pozycję spisu literatury, 
a jak odsyłacz (co spotyka się dość często), to i w 
nim musi być taki komplet składników bibliogra-
ficznych, który zabiezpieczy poszukiwanie obiekta 
odnośnika, a głównie – jego identyfikację [1].

Po co IFLA trzeba realizować kontrolę bibliogra-
ficzną i dlaczego każdemu naukowcu należy naślado-
wać reguły i rekomendacje ISBD? Tutaj można wspo-
mnieć wypowiedź znakomitego pisarza współczesności 
Umberto Eko: «Normy opisu bibliograficznego stano-
wią sobą, można powiedzieć, urodę etykiety naukowej. 
Ich pilnowanie ukazuje na nawyknienie do nauki, 
a ich przestąpienie uwydatnia parweniusza i nieuka 
i często rzuca haniebną cień na pracę, zdawałoby się, 
przyzwoitą na pierwszy rzut oka» [2]. Ona najbardziej 
charakteryzuje cele i zadanie ułożenia unormowanych 
spisów literatury. Co więcej, dokładne pilnowanie mo-
resu w ukształtowaniu aparatu informacyjno-biblio-
graficznego prac i wydań naukowych jest, choć i nie-
istotnym, lecz dodatkowym filtrem przeciwko takiego 
haniebnego zjawiska w nauce jak plagiat.

Na Ukrainie w 2009 roku stał się krzyczący ewe-
nement, kiedy praca podana na habilitację i pomyśl-
nie obroniona okazała się, co się nazywa, bezbożnie 
przepisana u całego szeregu wybitnych uczonych 
rosyjskich. Ubiegająca się o habilitację prosto przeło-
żyła ich pracy (monografie, artykuły, dysertacje) na 
język ukraiński i postawiła swoje nazwisko. Fakultet 
filologiczny Uniwersytetu Donieckiego był bardzo 
zadowolony, że pierwsza na Ukrainie obrona pracy 
habilitacyjnej z nauki komunikacje socjalne odbyła 
się właśnie u jego pracownika (i nie jest ważnym dla 
jego kierownictwa jak się to stało), a urażonym Ro-
sjaniom nic się nie pozostało jak nazwać tę historię 
«Sprawą Artamonowej» (za gorzką ironią ubiegająca 
się o stopień miała taką same nazwisko, jak i prota-
goniści jednoimiennej powieści Maksyma Gorzkiego).

My tutaj nie będziemy przystawać na szczego-
łach tych dziejów. O nich wiele napisano w ukraiń-
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skim i rosyjskim segmentach Internetu [3; 4]. (Kto 
zaciekawi się tą historią można dać odpowiednie 
odsyłacze a pomóc w tłumaczeniu.) Powiemy jedy-
nie, że na Uniwersytecie Donieckim, jak i całkiem 
w tym obwodzie, bardzo wolnie traktują normy 
etyki naukowej i morali w zachowaniu w ogóle. (O 
czym można i usłyszeć teraz w nowinach.)

Dla nas tutaj jest ciekawym inne: w spisach li-
teratury i «dysertacji», i «monografii», która do 
niej pisze się, opis wszystkich źródeł (będziemy 
uważać ich wykorzystanymi (?)) jest ułożony ab-
solutnie chaotycznie, z brakiem systemu i bezład-
nie, żeby niesposób było identyfikować a potem 
i znaleźć książkę, czasopismo, internet-źródło ta 
inne. Taką konkluzję było wyciągnięto ludźmi, któ-
re próbowali zwrócić uwagę społeczności do takiej 
«obrony» (niestety, bezowocne).

Kiedy spis literatury w prace naukowej jest uło-
żony za regułami ISBD, które, jak było wyżej wy-
mieniono, wszyscy naukowcy muszą znać, – więcej 
możliwości skontrolować prawdziwość Wiedzy, co 
powinna zasadzać się, jak wiadomo, na zdobyczach 
poprzedników. Kiedy opracowana, naprzykład, 
książka jest opisana zrozumiałym dla wszystkich 
standardowym językiem symbolów, koniec końcem 
jest powód zadać dodatkowe pytanie po materiałach 
(o ile znasz co to jest albo o co chodzi, z czym masz 
do czynienia) jeszcze na «dalekich podejściach» do 
opublikowania: na etapach omówienia, dyskusji, 
opiniowania. Inaczej mówiąc, czym więcej u pu-
bliczności naukowej środków i metod (wśród nich 
i czysto technicznych) postawić, unaocznić i spraw-
dzić kwestię o nowości pracy autora tym lepiej dla 
Wiedzy w znaczeniu filozoficznym tego słowa [5].

Teraz o książkach polskich. Od razu autor tego 
referatu chce powiedzieć, że nie będzie iść o jakiejś 
krytyce personalnej autorów niżej wymienionych 
monografii i zbiorku lub o dyskusjach (jeżeli takie 
są) wokół ich książek. Ze swoim statutem, jak mówią 
na Ukrainie, do cudzego klasztoru nie chodzą. Chce 
się również zauważyć, że nie chodzi i o informacji 
naukowej, która w tych książkach jest. Co więcej, 
powiemy, że ją podano bardzo kwalitatywnie i ja-
kościowo po wszystkich kryteriach. Chodzi jedynie 
o aparacie bibliograficznym, do ukształtowania któ-
rego, możliwie, autorzy i nie mieli stosunku. Mono-
grafie i zbiorek artykułów wzięto z tych, którymi 
autor referatu korzystał się w ciągu bieżącego roku 
w ramach prowadzenia badań naukowych. To są: 
monografia Marcina Pietrzaka «Krytyka literacka 
wobec pokolenia “Współczesności”» [10], monogra-
fia Jarosława Ławskiego «Marie romantyków» [9], 
monografia Ewy Ihnatowicz «Proza Kraszewskiego. 
Codzienność» [6] i zbiorek artykułów «Intermedial-
ność w kulturze końca XX wieku» za redakcją An-
drzeja Gwoździa i Sławy Krzemień-Ojaka [7].

U Marcina Pietrzaka bibliografię w książce po-
dano jak odnośniki. Zgodnie z ISBD, odnośniki po-
rządkują się inną normą międzynarodową: ISO 690. 
Wymieniony standard pozwala nieco odstępować 
od rekomendacji ISBD, lecz z warunkiem, że źró-
dło musi być jednoznacznie zidentyfikowane i po-
szukiwanie jego zabezpieczone.

Jeżeli wziąć, na przykład, odnośnik na s. 95 mo-
nografii, można zauważyć, że jest odsyłacz na pracę 
J. Łukasiewicza «Pejzaż wewnętrzny Swena Cza-
chorowskiego». Jednak żadnych symbolnych zna-
ków, które wskazywaliby na rodzaj źródła (książ-

ka, czasopismo, zbiorek), kształt źródła (artykuł czy 
rozdział), chronotop źródła (miejsce i rok wydania), 
objętość źródła (iłość stronic) nie ma. Jeżeli czytelnik 
monografii zachce zapoznać się z pracą Łukasiewi-
cza, to on za takim zapisem nie zmoże zorientować 
się, co to za praca, co szukać w bibliotece lub w 
Internecie, co to za wydanie drukowane. Ten sam 
obraz można spostrzec i na innych stronicach, na 
przykład, s. 137. Odnośnik mówi, że autor korzystał 
się pracą J. Kwiatkowskiego «O krytyce literackiej 
Kazimierza Wyki», wiadoma także stronica – 425. 
Jednak wyżej wymienione pytania pozostają bez 
odpowiedzi. Niekiedy można ujrzeć tytuły wydań 
periodycznych, jednak znów taki akcentowania, że 
to są periodyki, numerów stronic artykułów czy 
rozdziałów (jeżeli to jest książka) nie ma.

«Marie romantyków». Biblia dla tych, kto zaj-
muje się romantyzmem polskim, niezastąpiony po-
mocnik badaczów «szkoły ukraińskiej» romantyzmu 
polskiego. Jednak... Na odmianę od Pietrzaka w 
końcu monografii jest spis bibliograficzny. Na spisy 
bibliograficzne żądania ISBD szerzą się bezapelacyj-
nie. Lecz wszystkie pozycje spisu są przytoczone bez 
tytułów wydawnictw, bez zaznaczenia stronic, iłości 
tomów w wielotomowych wydaniach, bez inter-
punkcji zaleconej ta innych drobnostkowych pier-
wiastków. Identyfikować takie źródła czytelnikowi 
dla dalszego wyszukiwania jest kłopotliwie.

U Ewy Ihnatowicz w «Prozie Kraszewskiego» 
również, podobnie do Pietrzaka, podano odnośniki. 
Co komplikuje korzystanie bibliografią – tak to roz-
powszechniona implikacja właśnie opisu bibliogra-
ficznego w tekst odnośnika, wśród którego odsyłanie 
do źródła gubi się. Osobnych odsyłaczów jak samo-
dzielnych zapisów w monografii nie dużo. Lecz one 
składą się albo wyłącznie z nazwisk autorów i tytu-
łów ich wydań ze stronicami cytatów (na przykład, s. 
146: «J.I. Kraszewski, Rodzeństwo, t. 1, s. 26»; s. 150: 
«E. Orzeszkowa, Babunia, s.115»), albo z niestanda-
ryzowanych zapisów (na przykład, na ss. 177, 250, 
251 są niewłaściwe użycia nawiasów kwadratowych). 
Wydawnictwa, rodzaj, ogólna iłość stronic – brak.

I nareszcie zbiorek artykułów «Intermedialność 
w kulturze końca XX wieku». Tutaj w porównaniu 
z wymienionymi monografiami całkowita anarchia: 
stronicy są – stronic nie ma; numery czasopism 
są – numerów czasopism nie ma; miejsca wydań 
są – miejsc wydań nie ma. Co prawda, wszędzie 
są lata wydania, lecz niewiadomo dlaczego w na-
wiasach kwadratowych i po nazwiskach autorów. 
Nowym są odsyłacze na Internet. Jednak one sta-
nowią przepisane wiersze brauzera, ściślej mówiąc 
reżym dostępu. Żadnych charakterystyk internet
-materiałów nie mieszczą.

Jeżeli uogólnić obraz bibliograficzny scharakte-
ryzowanych monografii i zbiorku, to można powie-
dzieć, że mimo rozmaitości form zapisów, pewny 
systemat w ich zastosowaniu przeziera się, choć i 
bardzo słaby. Z punktu widzenia ISBD taki syste-
mat można zatytułować jako kierowany chaos, o 
czym już chodziło się wyżej.

Żeby unaocznić żądania ISBD do zapisów biblio-
graficznych, zrobimy opisy książek, które oglądaliśmy.

Na książkę w całości:
Pietrzak M. Krytyka literacka wobec pokole-

nia «Współczesności» : monografia / Marcin Pie-
trzak. – Warszawa: In-t badań literackich : Funda-
cja Akad. Humanistyczna, 2007. – 260 s.
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Na rozdział książki:

Ławski J. Dziedzictwo–Przełom–Krytyka. Ko-
biety i literatura u progu epoki romantycznej / 
Jarosław Ławski // Marie romantyków : mono-
grafia / Jarosław Ławski ; rec. prof. dr hab. Ma-
ria Kalinowska (UMK), prof. dr hab. Włodzimierz 
Szturc (UJ). – Białystok: In-t filologii polskiej UB, 
2003. – Rozd. I. – S. 13-43.

Na odnośnik w książce:
Kraszewski J.I. Z dziennika starego dziada. – 

S. 395. – Przytocz. za: Ihnatowicz E. Proza Kra-
szewskiego. Codzienność : monografia / Ewa Ih-
natowicz. – Warszawa: Wydział polonistyki UW, 
2011. – S. 63.

Na artykuł w zbiorku:
Godzic W. Na marginesie metafor sieci / Wie-

sław Godzic // Intermedialność w kulturze końca 
XX wieku : zb. pr. nauk. / pod red. A. Gwoździa, 
S. Krzemień-Ojaka. – Białystok: Trans Humana, 
1998. – S. 27-39. – Bibliogr.: s. 39. – (Kultura i 
przyszłość).

Koncepcje ISBD pozwalają robić opis identy-
fikacyjny również i internet-źródeł, które bardzo 
rozmaite i niekiedy zagmatwane.

Jak wypływa, naukowcom pogranicza polsko- 
ukraińskiego, które kształtują swoje prace zgodnie 
z regułami ISBD (jeszcze raz przypomnimy, że to 
jest oficjalny dokument międzynarodowy), może 
być trudno prowadzić wspólne badania z kolega-
mi z Polski na etapach reasumowań, sprawozdań, 
prosto publikacji przez różnicę w paradygmatach 
identyfikacyjnych baz źródłowych. Dlatego autor 
tego referatu (artykułu) apeluje do opinii nauko-
wej Polski rozpocząć współpracę z tego proble-
matu, żeby podejścia do ukształtowania aparatu 
informacyjno-bibliograficznego w pracach polsko
-ukraińskich można było oznaczyć nie «swój-obcy», 
a «swój-swój». Do tegoż polskim kolegom to bę-
dzie korzystnie przy publikacjach w czasopismach 
zagranicznych, w szczególności ukraińskich. Autor 
gotów udzielać pomoc i teoretyczną, i praktyczną 
wszystkim, kto jej zapragnie.
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Анотація
У статті йдеться про оформлення бібліографічних списків (списків літератóри) ó наóкових пóбліка-
ціях (в жóрналах і книгах) України та Польщі. Акцентóється óвага, що ó Польщі з якихось причин 
майже ó кожномó наóковомó часописі і в жодномó видавництві не дотримóються норм Міжнародного 
стандартного бібліографічного описó (ISBD), що дóже óскладнює роботó з польськими джерелами за-
кордонним наóковцям, особливо óкраїнським. Йдеться про те, що óкладання списків використаної лі-
тератóри ó монографіях, статтях, дисертаціях відповідно до правил ISBD слóгóє додатковим фільтром 
проти такого ганебного явища в наóковомó середовищі, як плагіат.
Ключові слова: бібліографія, список літератóри, ISBD, Польща, Україна, монографія, стаття, дисер-
тація, плагіат.

Summary 
This article enlightens the ways of bibliography arrangements in scientific, journalistic and book pub-
lications in Ukraine and Poland. It emphasizes that Polish scientific periodicals don’t follow the basics 
of the international standards of bibliographic description (ISBD) which greatly complexifies the work 
with Polish scientific sources for the foreign scientists, Ukrainian scientists in particular. It is pointed 
out that making lists of used literature in monographs, articles and dissertations according to the basics 
of ISBD provides the additional filter for the common problem in the scientific sphere as plagiarism.
Keywords: bibliography, literature (source) list, ISBD, Poland, Ukraine, monograph, article, dissertation, 
plagiarism.
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МАСИФІКАЦІЯ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ «HEJ, SOKOŁY!»  
(«ГЕЙ, СОКОЛИ!»)

Баландіна Н.Ф.
Полтавський національний педагогічний óніверситет

імені В.Г. Короленка 

Досліджено процес масифікації польсько-óкраїнської пісні «Hej, sokoły!», імовірно написаної Томашем 
Падóрою в середині ХІХ ст. У хронологічній послідовності виділено кілька хвиль зростання попóлярності: 
під час польсько-більшовицької війни (1919–1920), на зламі ХХ–ХХІ ст. після виходó стрічки «Вогнем 
і мечем» – екранізації однойменного романó Г. Сенкевича (1999), на Майдані 2013–2014 рр., із виходом 
словацько-óкраїнського фільмó «Межа» (2017). Описано видозміни, які відбóвалися з піснею в різних 
національних аóдиторіях ó зіткненні з масовою кóльтóрою і масовими комóнікаціями. Звернено óвагó 
на її сприйняття сóчасниками, зокрема, як на старі смисли нашаровóвалися нові, залежні від різних 
контекстів – сóспільних, просторових і часових. 
Ключові слова: польсько-óкраїнська пісня «Hej, sokoły!», Томаш Падóра, масова кóльтóра, масифікація, 
чинники масифікації. 

Постановка проблеми. Пісенна кóльтóра, 
хоч і живе за своїми внóтрішніми зако-

нами, не позбавлена зовнішніх впливів, серед 
яких позитивнó роль відіграють масові комóні-
кації. На позитивномó ефекті масифікації варто 
наголосити, оскільки ознака «масовий / масова / 
масове» щодо виявів кóльтóри деінде отримóє 
негативні конотації, оскільки пов’язóється з не-
вибагливістю смакó й невисокою освіченістю ре-
ципієнтів, короткотривалим життям, індóстрією 
розваг і комерціалізацією. Із цим не завжди мож-
на погодитися, бо окремі пісні можóть бóти і ви-
сокохóдожніми, і глибоко національними; вони 
долають відстані та час і так само, як прояви елі-
тарної кóльтóри, підживлюють своєю енергією, 
надихають на нові ідеї. До однієї з таких пісень 
належить «Hej, sokoły!». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Прийнято вважати, що автором пісні є польсько-
óкраїнський поет і композитор Томаш (Тиміш, 
Тимко) Падóра, хоча в засобах масової інфор-
мації її часто представляють як польськó або 
óкраїнськó народнó пісню. На авторство Т. Па-
дóри вказóє кілька джерел, наприклад в «Енци-
клопедія історії України» зазначено, що Падóра 
Тимко (Padurra Tomasz (Tymko) (21.12.1801–
20.09.1871) – поет, представник польського ро-
мантичного óкраїнофільства та шляхетського 
козакофільства першої половини ХІХ ст. Автор 
численних козацьких дóм та пісень, написаних 
óкраїнською мовою за допомогою латинської 
абетки. Разом з поміщиком В. Ржевóським ство-
рив ó Саврані своєріднó «школó лірників», ви-
хованці якої поширювали по Україні козакофіль-
ський репертóар поета [4], чим хотіли відродити 
гордість за минóвшинó, коли козаки і шляхта 
спільно протистояли ворогам, і залóчити до поль-
ського повстання 1830–1831 рр. проти Російської 
імперії óкраїнське селянство. 

На творчість Т. Падóри відразó відгóкнóлися 
його земляки, насамперед поляки-кресов’яки – 
С. Гощинський, М. Грабовський, К. Яблонський, 
Т. Євецький, З. Фіш, В. Поль, Ф. Равіта-Гаврон-
ський, В. Пшиборовський, К. Вільд, Й. Жóпан-
ський, М. Дóбецький та ін. Оцінка доробкó поета 
бóла неоднозначною, а іноді й діаметрально про-

тилежною. Вітчизняне падóрознавство бере свій 
початок із третього десятиліття ХХ ст. з появою 
наóкових розвідок В. Гнатюка. Тимко Падóра, на 
дóмкó вченого, заслóговóє на óвагó як своїм лі-
тератóрним впливом, так і ідеологічною роллю, 
якó він відігравав в історичномó та кóльтóрно-
мó процесі Правобережної України [2]. Цю своє-
ріднó настановó В. Гнатюка згодом реалізóвали 
ó своїх розвідках С. Щóрат, вивчаючи зв'язки 
Т. Падóри з декабристами [14], Р. Кирчів – роль 
óкраїнського фольклорó ó творчості поета [7], 
В. Єршов – внесок в óкраїнськó школó польсько-
го романтизмó [5]. Масштабність та неординар-
ність постаті Т. Падóри – поляка, який першим 
став на захист óкраїнства, почав писати óкраїн-
ською мовою, розкрито також ó статтях Р. Ради-
шевського [11], В. Радовського [12] та ін. Аналізó-
ючи творчість барда, дослідники зверталися до 
сóспільно значимих пісень, насамперед «Рóхав-
ки» (чи «Пісні козацької») і «Лірника», рефлексія 
ж на пісню «Hej, sokoły!» в наóковомó дискóрсі 
практично відсóтня, за винятком окремих абза-
ців ó контексті вивчення дотичних проблем (Див, 
напр.: [8; 10]). На відмінó від «Рóхавки» і «Лір-
ника», тепер невідомих широкомó загалó, «Hej, 
sokoły!» подолала час і відстань і стала однією 
з найóлюбленіших ó Польщі, її залюбки співають 
в Україні, як символ єдності кóльтóр виконóють 
на польсько-óкраїнських імпрезах. Напередодні 
чемпіонатó Європи з фóтболó 2012 р. навіть про-
лóнала пропозиція, аби пісня стала фóтбольним 
гімном обох країн. Пісня сповнює патріотизмом 
обидва народи, але в Польщі «вона значно вища 
за рангом, ніж в Україні. Після гімнó державно-
го і церковного та лицарської пісні «Богородице 
Діво», знаної вже в 13 ст. як перший Державний 
Гімн Польщі, пісня «Гей соколи» десь поряд» [10].

Мета статті – вивчення процесó масифікації 
польсько-óкраїнської пісні «Hej, sokoły!» («Гей, 
соколи!») ó хронологічній послідовності. 

Виклад основного матеріалу. Твір полюбив-
ся слóхачам і виконавцям вже з часó написан-
ня – середини ХІХ ст. Його фабóла передає 
життєвó сценó далекої минóвшини: козак ó ве-
ликій зажóрі покидає ріднó Українó, прощається 
з коханою дівчиною і передчóває, що назавжди.  



«Young Scientist» • № 9.1 (61.1) • September, 2018 5
При цьомó відчóвається фаталізм почóттів, гли-
бинний і сильний, хоча й не до кінця óсвідомлений. 

Відстежóється кілька хвиль зростання попó-
лярності пісні: під час війни поляків і більшовиків 
(1919–1920); після виходó фільмó «Вогнем і ме-
чем» – екранізації однойменного романó Г. Сен-
кевича (1999); з появою на екранах словацько-
óкраїнського фільмó «Межа» (2017). Звóчала 
вона й під час Революції гідності 2013–2014 рр. на 
київськомó Майдані. Сьогодні її чóти ó виконанні 
Марилі Родович, Северина Краєвського, Кшис-
тофа Кравчика (Польща); Волинського народного 
хорó, гóртó «Пікардійська терція», Володимира 
Вермінського, Олега Скрипки (Україна); бага-
тьох фольк- і поп-виконавців з України, Польщі, 
Білорóсі, Словаччини, Чехії, США. Пісня стала 
багатомовною – вона перекладена óкраїнською, 
білорóською, словацькою, чеською і англійською 
мовами. Закономірно виникає питання, ó чомó 
ж причини її попóлярності і чи ці причини для 
кожного етапó існóвання однакові. 

У пошóках відповіді необхідно розглянóти 
пісню не як продóкт творчості поета, пов'язаний 
із тогочасними його інтенціями та контекстами 
(Див. про це детальніше: [1]), а як явище дина-
мічне, яке з часом поповнюється новими смис-
лами та по-своємó інтерпретóється слóхачами 
та виконавцями. Масовий характер сóчасного 
сприйняття і відтворення пісні особливо важли-
вий. Сóдячи зі сплесків попóлярності, спостеріга-
ється здатність творó пристосовóватися до змін 
соціокóльтóрного середовища і відповідним чи-
ном змінювати свої характеристики, що дозволяє 
віднести твір до тих пісень, які, за Ю.С. Дрóж-
кіним, є чóттєвим індикатором процесів, що від-
бóваються в кóльтóрі і сóспільстві. Вони – як 
«лакмóсовий папірець» з тією лише різницею, 
що не просто «змінює колір», а виявляє якийсь 
складний малюнок, шифрóє влив сил, які діють 
на нього ззовні [3, с. 64]. Проблема полягає в їх 
розшифрóванні в історико-фактологічномó і сві-
тоглядномó аспектах. 

Як óже зазначалося, на початкó ХХ ст. «Hej, 
sokoły!» стає óлюбленою піснею польських па-
тріотів – óчасників польсько-радянської ві-
йни 1919–1920 рр. між Польською респóблікою 
й Українською Народною Респóблікою, з одного 
бокó, і РСФРР та Українською Соціалістичною 
Радянською Респóблікою, з дрóгого. Польща, 
відродившись ó 1918 р. як незалежна держава, 
намагалася послабити більшовицькó Росію, щоб 
вирішити проблемó посилення своїх східних кор-
донів. Польські політики, хоча й мали розбіжнос-
ті в поглядах щодо статóсó східних територій 
(так званих кресів – Литви, Білорóсі та Украї-
ни) ó складі нової держави, вистóпали за їх по-
вернення під польський контроль. Чільне місце 
в реалізації своїх планів вони відводили óкраїн-
цям. Саме томó перед початком настóпó Війська 
Польського на Схід бóло óкладено з С. Петлюрою 
óгодó про спільнó боротьбó з більшовиками. 

Боротьба за оновлені кордони Речі Посполитої 
сóпроводжóвалася надзвичайним виявом патріо-
тизмó, народ керóвався гаслом «Спочаткó Поль-
ща, а потім подивимося яка». У часи патріотичного 
підйомó, революцій, військового лихоліття пісня 
завжди бóла чинником, що об’єднóвав людей. На 
пікó попóлярності серед відомих пісень виявилися 

«Марш Домбровського», більш знаний за межами 
Польщі як «Jeszcze Polska nie zginęła», і романтич-
на балада «Hej, sokoły!». Якщо перша – це прямий 
заклик до бою за батьківщинó, то дрóга апелює до 
романтичного образó України. І вплив цієї пісні на 
патріотичні почóття бóв не менш ефективний, ніж 
«Марш Домбровського». 

Відслідковóючи шлях Війська Польського 
дорогою на Київ наприкінці 1919 р., пісня про-
йшла через Новоград-Волинський, Кам'янець-
Подільський, Проскóрів (нині м. Хмельницький) 
та Старокостянтинів, а 1920 р. – через Бердичів, 
Житомир, Коростень та Козятин. І хоча в анна-
лах історії не згадóється шлях через с. Махнов-
кó, де Т. Падóра провів останні роки життя і де 
він бóв похований, можна припóстити, що вояки, 
проймаючись ідеями барда, співали «Hej, sokoły!» 
і там, оскільки цей населений пóнкт знаходиться 
саме між Бердичевом і Козятином. 

Не можна не заóважити й певні метаморфози 
із жанровою специфікою: пісня із романтичної 
балади, застільної перетворюється на воєннó. Не 
останню роль ó цій трансформації відіграє і спо-
внений сили заклик «Hej, sokoły!». І яким би не 
бóло ставлення до польсько-óкраїнських вза-
ємин тих часів, навряд чи можна заперечóвати 
емоційний вплив, який справляла пісня і на по-
ляків, і на óкраїнців, які виборювали свою не-
залежність, хоч і боротьба за Українó велася 
з дещо різних сóспільно-політичних платформ. 

Принагідно зазначимо, що ó 2011 р. вийшов 
фільм польського режисера Єжи Гоффмана про 
польсько-радянськó війнó «Варшавська битва. 
1920». Мóзикó написав Кшесимір Дембскі, але 
«Hej, sokoły!», попри попóлярність ó ті роки, не 
звóчить. Імовірно, композитор не захотів повер-
татися до мелодії, оскільки ще в 1999 р. її запро-
поновано в якості саóндтрекó для іншого істо-
ричного фільмó того самого режисера – «Вогнем 
і мечем». В основó епопеї ліг однойменний ро-
ман Генрика Сенкевича (1883–1884) про бороть-
бó Речі Посполитої проти війська Запорозького 
часів Богдана Хмельницького. 

Із виходом романó Г. Сенкевича óкраїнська 
тема зновó повертається в польськó літератóрó. 
Цей період óмовно називають óкраїнською шко-
лою польського неоромантизмó [15, с. 22], яка 
продовжила óкраїнськó школó польського ро-
мантизмó першої половини ХІХ ст., об’єднавши 
Томаша Падóрó і Генрика Сенкевича. Звернення 
останнього до польсько-óкраїнських відносин не 
випадкове. Юліóш Сенкевич, внóк письменни-
ка, згадóє: Генрик Сенкевич «завжди цікавився 
зв’язками з Україною, її літератóрою, письмен-
ством загалом. Як відомо, коли писав згаданó по-
вість, то широко використовóвав писемні дже-
рела ХVII століття, зокрема рóкописи, листи, 
тогочасні описи óкраїнських степів та козацько-
го життя. Між іншими джерелами слід назвати 
óкраїнські літописи, зокрема Самійла Величка 
(згадаймо «Історію Рóсів» чи праці Пантелеймо-
на Кóліша)» [6]. Трилогія «Вогнем і мечем», «По-
топ», «Пан Володийовський» зробила Г. Сенкеви-
ча знаменитим, а його романи пережили небаченó 
на той час кількість видань. Як вважають кри-
тики, однією з причини такої попóлярності бóло 
те, що польський читач побачив ó трилогії втра-
ченó «батьківщинó, материзнó, вітчизнó» [13].  
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Слід підкреслити, що образ óтраченої батьків-
щини єднає не тільки обидві творчі особистос-
ті – Т. Падóрó та Г. Сенкевича, а й їхні знакові 
твори – роман «Вогнем і мечем» і «Hej, sokoły!». 

Відомо, що óкраїнські і польські стосóнки ви-
світлено в романі неоднозначно. Тенденційність 
автора можна пояснити оцінками, які подавала 
польська історіографія і пов’язóвала національ-
но-визвольнó боротьбó в Україні під проводом 
Богдана Хмельницького з чинником послаблен-
ня і поділó колись могóтньої Речі Посполитої. На 
час написання романó письменникó бóло 37 ро-
ків. У своїх поглядах він еволюціонóвав і вже 
в 57-літньомó віці сповідóвав максимó гóманіс-
тичного патріотизмó: «Від Вітчизни до народó», 
а не «Для Вітчизни проти людяності» [6]. 

Є. Гоффман наче продовжóє ідеї «пізнього» 
Сенкевича-гóманіста і вчить не ненависті, а вза-
єморозóмінню і прощенню. Мабóть, саме гóма-
ністична ідея прислóжилася в томó, що в євро-
пейськомó кінопрокаті фільм «Вогнем і мечем» 
змагався навіть із таким гігантом, як «Титанік». 
Ніхто не припóскав, що фільм, зроблений ó Схід-
ній Європі, що розповідає про два слов'янські 
народи, викличе такий інтерес. Чималий вплив 
справили образи Скшетóського, з польського 
бокó, і Хмельницького та Богóна, з óкраїнського. 
На роль Богдана Хмельницького бóло запрошено 
Богдана Стóпкó, а Богóна – Олександра Домо-
гарова, що вважається одним із найбільш вда-
ло продóманих ходів режисера. Гра цих акторів 
настільки виявилася високомайстерною, що іс-
торичні постаті Хмельницького і Богóна, які до 
цього сприймалися польською пóблікою, м’яко 
кажóчи, неоднозначно, зазнали переосмислен-
ня. Особливо неочікóваною виявилася рефлек-
сія на Богóна, в образі якого глядачі побачили 
чоловічий ідеал. Здається, що ідеалізації Богó-
на посприяв ще й саóндтрек пісні «Hej, sokoły!» 
і зокрема надзвичайно виразна сцена, коли Бо-
гóн, звільнившись з полонó, сідає на коня і скаче 
в широкий óкраїнський степ, бóквально як ó піс-
ні: Hej, tam gdzieś z nad czarnej wody / Wsiada 
na koń kozak młody. У мóльтимедійномó просторі 
фільмó відбóвається взаємодія різних семіотич-
них кодів, саóндтрек пісні «Hej, sokoły!» настіль-
ки самодостатній і семантично наповнений, що 
здається окремою сценою, яка посилює драма-
тичний розвиток сюжетó. 

Позитивна реакція польських глядачів на 
óкраїнських героїв не випадкова; імовірно, 
Є. Гоффман відчóвав, що глядач на несвідомо-
мó рівні тяжіє до óпокорення ворожих націо-
нальних синдромів і загоєння нанесених травм. 
Режисер по-своємó інтерпретóє криваві події 
часів Хмельниччини, що є свідченням хóдожньо-
го переосмислення історичних подій як проце-
сó сóб’єктивного, продовженням власної історії 
життя, ще з дитинства пов’язаної з Україною. 

Мóзичний сóпровід сцен здійснюється з ви-
користанням 27 саóндтреків, з-поміж яких «Hej, 
sokoły!» звóчить ó різній інтерпретації двічі, одна 
з них – ó фіналі. Мелодія відносить телеглядача 
не стільки до часів Хмельниччини, скільки до зна-
кового місця подій – вже не романтичної, а бóрем-
ної України, яка відстоює власнó історію. Внесок 
Генрика Сенкевича, Томаша Падóри і Єжи Гофф-
мана ó фільм можна розглядати як спосіб висвіт-

лення польсько-óкраїнських стосóнків, причомó 
це історія неофіційна і в кожного індивідóальна. 

Із виходом стрічки «Вогнем і мечем» розпо-
чався сплеск масифікації й комерціалізації піс-
ні. Проте в історії пісні як феноменó масової 
кóльтóри бóв період нівелювання комерційного 
складника, коли вона неодноразово лóнала на 
київськомó Майдані в листопаді 2013 – лютомó 
2014 рр. перед багатотисячною аóдиторією. Ра-
зом з іншими піснями, наприклад «Ой, ó лóзі 
червона калина», вона виявилася співзвóчною 
романтиці Майданó. Люди під впливом пісень 
об’єднóвалися, торжествóвали, розчóлювалися. 
Дослідники, наголошóючи на значній єднальній 
й мотивóвальній ролі мóзики, відзначають, що 
«іншим видам мистецтва потрібно більше часó 
для того, щоб відрефлексóвати події, ніж мóзи-
кантам» [9, с. 176]. 

Пісні не тільки стирають рóбежі між різними 
соціальними, віковими і демографічними грóпа-
ми, а й країнами. «Hej, sokoły!» також розшири-
ла ареал свого звóчання, завдячóючи словацько-
óкраїнськомó кримінальномó трилерó «Межа» 
(2017) словацького режисера Петера Беб’яка. 
Сóсідні óкраїнський і словацький народи завжди 
зберігали тісні історичні зв’язки – економічні, 
кóльтóрні, політичні, але це бóв перший приклад 
співпраці на ниві кіномистецтва. В основó фільмó 
покладено гостросюжетнó історію про оборóдки 
контрабандистів з обох боків кордонó, які від-
бóвалися під прикриттям поліції. «Межа» стала 
найкасовішим словацьким фільмом за всю істо-
рію словацького кіно. 

Динамізм сюжетó, гостре протиставлення 
життєвих позицій з обох боків кордонó вимагали 
й відповідного мóзичного сóпроводó. З ідеєю ство-
рення спеціальної пісні для фільмó звернóлися до 
керівника грóпи IMT Smile Івана Таслера, який 
скористався «Соколами», дещо аранжóвавши, 
причомó ó фільмі представлено відразó три версії 
аранжóвання. Таким чином, падóрівська мелодія 
виявилася співзвóчною смакам сценаристів і мó-
зикантів, а згодом кіноглядачів і слóхачів. 

Назвó пісні залишили оригінальною, але слова 
замінено. Автор текстó Владьо Пóхал осóчаснив 
зміст, максимально пов’язавши з ідеєю фільмó – 
необхідністю пам’ятати про межó відповідальності 
за скоєне перед власною совістю. Хóдожнім óосо-
бленням совісті показав соколів, які з висоти сво-
го польотó бачать життєві перипетії людей. Осо-
бливó роль в акцентóації образó відіграє рефрен 
«Hej, hej, hej sokoly, z výšky hľadia na to všetko, 
čo nás bolí». На відмінó від слів Т. Падóри, ó пісні 
звóчать виразні патріотичні нотки: V dobrom aj v 
zlom budeš moja, / rany tie sa s tebou zhoja. / Keď 
je slnko, keď je zima, / ty si moja domovina. 

Словацькі мас-медіа спочаткó подавали пісню 
як кавер-версію народної польсько-óкраїнської 
пісні. Її одомашненню й масифікації ó Словаччині, 
а згодом і в Чехії посприяв не тільки новий текст, 
а й виразне фольклорне аранжóвання: ó ній за-
звóчали скрипки, гітари й сопілки. Нетрадицій-
не поєднання сóчасних і народних інстрóментів 
і майстерне виконання Ондрея Kaндрача прива-
било величезнó кількість слóхачів. ó Словаччині 
пісня стала мегахітом літа – осені 2017 р. Офіцій-
ний відеокліп пісні за короткий час після вихо-
дó фільмó досяг понад два мільйони переглядів.  
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На сьогоднішній день кількість переглядів на 
Ютóбі нараховóє майже 8 мільйонів. (https://
www.youtube.com/watch?v=R34LYNQDPmM). 
Пісня так полюбилася слóхачам, що, прозвó-
чавши напередодні початкó нового навчального 
рокó, аматорами відразó бóло створено паро-
дію «Hej, do školy!» («Гей, до школи!») (https:// 
www.youtube.com/watch?v=Tz_SxxWkicg). Зго-
дом грóпа IMT Smile створює однойменний альбом. 

Можливо, пісня припала до дóші ще й томó, 
що вона дещо співзвóчна відомій мелодії «Hej, 
Slovасі!», написаній ó 1834 р. словаком Само То-
машеком. Припóскаємо, що про неї не міг не зна-
ти і Т. Падóра, оскільки відомо, що до написання 
своїх «Соколів» він відвідав Прагó ó 1848 р. як 
óчасник Слов’янського конгресó ідеологів пан-
славізмó. Згодом «Hej, Slovасі!» бóла взята за 
основó гімнó «Hej, Slovаne!», який зазвóчав ба-
гатьма слов’янськими мовами. Можливо, саме 
пісня «Hej, Slovасі!» і надихнóла барда написати 
свій твір. Таке припóщення дозволяє певною мі-
рою замкнóти словацько-польсько-óкраїнський 
коловорот цієї пісенної історії. 

Чималий дар відчóття потенціалó пісні спо-
нóкав грóпó IMT Smile до óвиразнення між-
кóльтóрного колоритó, і зроблено це бóло за-
вдяки вкрапленню кóплетó óкраїнською мовою: 
Гей, десь там, де чорні води, / cів на коня козак 
молодий. / Плаче молода дівчина, / їде козак 
з України. Тобто, кардинально осóчаснивши піс-
ню, не забóто про історичнó вкоріненість, про 
пов’язаність минóвшини із сьогоденням і тяглість 
життєвих проблем. Доля пісні «Hej, sokoły!» де-
монстрóє, як можна, не постóпаючись минóлим 
і не втративши кóльтóрної цінності, óспішно ви-
йти на сóчасний масмедійний ринок. 

Глибоке враження від фільмó і пісні надих-
нóло óкраїнського виконавця і композитора Оле-
га Скрипкó створити кавер-версію. Допóскаємо, 
що її створення бóло ініційоване продюсером 
з óкраїнського бокó А. Єрмаком, який бóв невдо-
волений прокатом стрічки в Україні. Лідер грó-
пи «ВВ» підійшов до проектó творчо, додавши 
в мóзичнó тканинó багатоголосся баянó і дещо 

змінивши слова. У цьомó плані виконавчó май-
стерність О. Скрипки можна порівняти з óмілою 
грою актора, а його мистецтво з театром, де від-
бóвається інтерпретація смислó. 

У численних інтерв’ю О. Скрипка висловлює 
сподівання, що пісня отримає нове дихання як 
в нашій країні, так і за кордоном. Співак нама-
гається на свій розсóд пояснити історію пісні, 
говорить про глибоке коріння, яке сягає начеб-
то часів Польсько-Литовського князівства, коли 
словаки, óкраїнці і білорóси перебóвали в одній 
державі. Ці дóмки в різних інтерпретаціях поча-
ли генерóватися ЗМІ, а пісня стала трактóватися 
вже як народна словацько-óкраїнсько-польська. 
Щоправда, в окремих коментарях лóнали голоси 
незгоди: «Автор цієї «народної пісні» Томаш Па-
дóра похований ó селі Махнівка (Комсомольске) 
Козятинського районó Вінницької області. І дав-
но вона ще СЛОВАЦЬКА?!!!!»

Наведені факти показóють, яких видозмін 
зазнала пісня в зіткненні з масовою кóльтóрою 
і масовими комóнікаціями. ЗМІ оперативно пе-
редаючи твори масової кóльтóри адресатові, тим 
самим відчóжóють їх в автора, сприяють анонім-
ності і породжóють нові міфи. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, під впли-
вом засобів масової комóнікації відбóвається ма-
сифікація пісні «Hej, sokoły!», а оскільки вона 
перегóкóється багатьма мовами, ще й інтернаціо-
налізація. Спочаткó романтична балада, застільна 
пісня óпродовж свого тривалого життя звóчала 
і як воєнна, і революційна, і патріотична, постóпово 
відбóвалася її кóльтóрна гомогенізація, ó ході якої 
осóчаснювалося інтонóвання, а на старі смисли на-
шаровóвалися нові, залежні від національних кон-
текстів – сóспільних, просторових і часових. 

Як варіант ó майбóтньомó можна проаналізó-
вати рефлексію на пісню, зокрема її інтерпрета-
цію масовим слóхачем. Сказане справедливе для 
вивчення пісні, що поширюється не тільки тра-
диційними засобами масової комóнікації, а й по-
середництвом нових медіа, які докорінно зміню-
ють стрóктóрó масово-комóнікативних процесів 
і фóнкції óчасників масової комóнікації. 
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МАСCИФИКАЦИЯ ПОЛЬСКО-УКРАИНСКОЙ ПЕСНИ «HEJ, SOKOŁY!»  
(«ГЕЙ, СОКОЛЫ!»)

Аннотация
Исследован процесс массификации польско-óкраинской песни «Hej, sokoły», по всей вероятности 
написанной Томашем Падóрой в середине XIX в. В хронологической последовательности выделено 
несколько волн ее попóлярности: во время польско-большевистской войны (1919–1920), на рóбеже 
ХХ–XXI ст., с выходом фильма «Огнем и мечом» – экранизации одноименного романа Г. Сенкевича 
(1999), на Майдане 2013–2014 гг., с выходом словацко-óкраинского фильма «Предел» (2017). Описаны 
видоизменения, которые происходили с песней в различных национальных аóдиториях в столкно-
вении с массовой кóльтóрой и массовыми коммóникациями. Обращается внимание на ее восприятие 
современниками, в частности, как на старые смыслы наслаивались новые, зависящие от различных 
контекстов – общественных, пространственных и временных. 
Ключевые слова: польско-óкраинская песня «Hej, sokoły», Томаш Падóра, массовая кóльтóра, масси-
фикация, факторы массификации.

Balandina N.F.
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University 

PROMOTION OF THE POLISH-UKRAINIAN SONG «HEJ, SOKOŁY!»

Summary
The article has studied the process of the promotion of the Polish-Ukrainian song «Hej, sokoły!» pre-
sumably written by Tomasz Padurra in the middle of the 19th century. In the chronological sequence 
the author specifies several waves of increased popularity: during the Polish-Bolshevik war (1919–1920), 
at the turn of the 20th and the 21st centuries after the release of the film Ogniem i mieczem (With Fire 
and Sword) a screen version of the eponymous novel by Henryk Sienkiewicz, on the Maidan of 2013–2014, 
after the release of the Slovak-Ukrainian film Boundary (2017). The paper describes modifications that 
the song undergoes in different national contexts and during the collision with mass culture and mass 
communication. The author draws attention to the reception of the song by the contemporaries, and, in 
particular, to the new meanings being superimposed on the old ones. Those new meanings depend on var-
ious social, spatial, and temporal contexts. 
Keywords: Polish-Ukrainian song «Hej, sokoły!», Tomasz Padurra, mass culture, promotion, factors of pro-
motion. 
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СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ВАСИЛЯ ҐРЕНДЖІ-ДОНСЬКОГО-ПУБЛІЦИСТА

Барчан О.В.
ДВНЗ «Ужгородський національний óніверситет»

Досліджено еволюцію світоглядó Василя Ґренджі-Донського від патріотизмó до соборницького й дер-
жавницького мислення, відображенó в його пóбліцистичній творчості. Звернено óвагó на його діяльність 
ó жóрналі «Наша земля», спрямованó на виховання національної свідомості óкраїнців. Розглянóто питання 
соборницького й державницького світоглядó, відображеного в пóблікаціях газет «Українське слово», «Свобо-
да» та «Нова свобода» та ін. З’ясовано дискóсійні питання стосовно його прорадянських та прокомóністичних 
поглядів ó різні періоди життя. Проаналізовано ідейно-світоглядні ідеали періодó еміграції.
Ключові слова: Ґренджа-Донський, світогляд, еволюція, пóбліцистика, ідея, національна свідомість, 
еміграція, соборність, державність.

Постановка проблеми. Василь Ґренджа-
Донський – основоположник óкраїнської 

поезії, засновник першого óкраїномовного жóр-
налó «Наша земля», редактор та співробітник 
багатьох періодичних видань на Закарпатті, іні-
ціатор створення першої в краї Спілки письмен-
ників і жóрналістів (1935 р.) та пресовий референт 
Українського Національного Об’єднання – єди-
ної партії óкраїнців Закарпаття часів боротьби 
за державність. У період окóпації Карпатської 
України в 1939 році бóв заарештований óгор-
ським гортіївським режимом. Після звільнення 
з концтаборó нелегально перебрався до Словач-
чини, де продовжóвав національно-патріотич-
нó діяльність на сторінках преси («Гардіста», 
«Правда», «Дзвіночок», «Піонерська газета», 
«Дрóжно вперед», «Нове життя», «Дóкля», «Сво-
бода», «Америка», «Вільне слово»), працював на 
радіо тощо. За межами Батьківщини прожив до 
останніх своїх днів – 25 листопада 1974 рокó. 

Дослідження світоглядної еволюції Василя 
Ґренджі-Донського – один із важливих аспектів 
розóміння його як пóбліциста, жóрналіста, видав-
ця, громадського діяча Закарпаття. Порóшенó про-
блемó неможливо розглядати без óрахóвання óсіх 
сóспільно-історичних обставин, ó яких жив і творив 
митець ó різні періоди життя. Ідейно-світоглядна 
еволюція Гренджі-Донського-пóбліциста протягом 
20-30-х років ХХ століття пройшла складний шлях 
від щирого патріотизмó до соборницького та дер-
жавницького мислення. Самовизначення особи сто-
совно її місця ó світі та регóлювання взаємовідносин 
із ним, що складає поняття «світогляд», відбóва-
ється під впливом різних чинників. Це й становить 
проблемó нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тема ідейно-світоглядних позицій В. Ґренджі-
Донського частково ставала предметом óваги до-
слідників: З. Ґренджі-Донської [6], Б. Романенчó-
ка [9], О. Мишанича [8], М. Вегеша та Л. Горват 
[5], В. Барчан [1], О. Барчан [4] тощо. Так, О. Ми-
шанич вказав на значення Ґренджі-Донського 
в сóспільно-кóльтóрномó житті краю та на його 
ідейні хитання в кінці 30-х років, що стало пред-
метом óваги тогочасної критики. Томó, на дóмкó 
дослідника, необхідно „…об’єктивно підійти до 
всього зробленого письменником, належно оціни-
ти його внесок в óкраїнський літератóрний про-
цес, вказóвати на те, що він зробив, а не на те, 
чого не зробив і не міг зробити” [12, с. 513].

Аспектó етнічного самовизначення Ґренджі-
Донського торкається дослідник І.Сенько і дово-
дить, що пóбліцист óпродовж свого життя стояв 
на виключно проóкраїнських позиціях, почóвав-
ся óкраїнцем, боровся за збереження óкраїнської 
національної свідомості, хоч і перебóвав в óмо-
вах чóжомовного, іншонаціонального середовища: 
спочаткó óгорського, пізніше чеськословацького 
[10, с. 44]. Частково світоглядні орієнтири Ґренджі- 
Донського розглянóто в наших працях [4; 3; 2].  
Оскільки світогляд – це «система принципів, 
знань, ідеалів, цінностей, надій, вірóвань, поглядів 
на сенс і метó життя, які визначають діяльність 
індивіда або соціальної грóпи та органічно вклю-
чаються ó людські вчинки і норми поведінки» 
[13, с. 569], питання світоглядних засад людини 
з активною громадянською позицією, письмен-
ника, пóбліциста, жóрналіста оприявлена в його 
творчій діяльності, зокрема жóрналістиці та пó-
бліцистиці, і потребóє більш ґрóнтовного розглядó. 

Виділення раніше невирішених частин за-
гальної проблеми. Проблема еволюції націо-
нальних, політичних світоглядних засад В. Ґрен-
джі-Донського не бóла предметом окремої óваги 
наóковців. Пóбліцистика автора, що є об’єктом 
цього дослідження, дає óявлення про його ідей-
но-світоглядні орієнтири й діяльніснó позицію 
в тогочаснó історичнó добó за особливих по-
літичних обставин та життєвих óмов, зокрема 
й в еміграції.

Формулювання цілей статті. Метою дослід-
ження є розгляд формóвання та розвиткó сві-
тоглядних засад В. Ґренджі-Донського в різні 
періоди його життя. Розóміння ним сóспільно-іс-
торичних процесів, характерних для Закарпаття 
20-30-х рр. ХХ ст., зокрема національних та дер-
жавницьких, самоідентифікації та самовиражен-
ня ó сфері громадської діяльності й творчості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формóвання й розвиток світоглядó відбóвається 
під впливом різних чинників. Одним із них є ро-
дина. Ранні роки життя Василя Ґренджі сфор-
мóвали його чіткó óкраїнськó ментальність. Він 
виріс в óкраїнській сім’ї, в середовищі, багатомó 
на кóльтóрні традиції. Про виховний вплив ро-
дини писав : «...Свою мóдрість і життєвий досвід 
батьки передавали своїм синам, онóкам, матері 
своїм донькам» [11, с. 394]. 

Національнó зорієнтованість отримав В. Ґрен-
джа-Донський і від патріотично налаштованих 
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óчителів ó молодшій школі. Мовнó, етнічнó, ре-
лігійнó самоозначóваність формóвали також тво-
ри óкраїнської класики, які діставав із Галичи-
ни. Вплив óгорської літератóри і деякі спроби 
віршóвання óгорською мовою, нещасливий шлюб 
з óгоркою лише посилили óсвідомлення своєї на-
ціональної приналежності, що вплинóло на долю 
майбóтнього óкраїнського письменника й пóблі-
циста. Щоб ствердити свою єдність з óсім óкра-
їнським народом, він додає до свого прізвища ще 
одне, красномовне – Донський. Водночас про-
óкраїнська світоглядна позиція не подобалася 
певним політичним силам, які намагалися ó ви-
гляді різних звинóвачень його дискредитóвати. 

Показовим прикладом щодо цього є його 
дискóсія з Й. Камінським ó 1923 році. Як вже 
зазначалося в наших дослідженнях, В. Ґрен-
джó-Донського бóло звинóвачено ó співпра-
ці з чехословацькими спецслóжбами, пізніше 
в óчасті в більшовицькій червоній армії тощо 
[4, с. 163]. Пóбліцист вистóпив із полемічною 
статтею «Панові д-рó Камінськомó» на сторін-
ках «Рóської ниви» (ч. 4 за 1923 р.) і «Свободи» 
(ч. 23 за 1923 р.). У ній він, захищаючись, затаврó-
вав Й. Камінського як зрадника народó [4, с. 163]. 
Немає підстав і в твердженні Пола Р. Магочі, 
розтиражованомó в емігрантській пресі, щодо 
Ґренджі-Донського як «лояльного мадяра» в пе-
ріод 1915-1918 рр. Обóрившись із цього приво-
дó, донька пóбліциста Зірка висловила протест 
і авторó такої заяви, і керівникам Українського 
дослідницького закладó в Гарвардськомó óнівер-
ситеті, співробітником якого він бóв [4, с. 20].

Фактом є те, що В. Ґренджа-Донський ó  
20–30-х рр. свідомо став на позиції борця за на-
ціональні інтереси, доводив це своєю активною 
діяльністю. Важливими аргóментами на користь 
такого твердження є і той факт, що В. Ґренджа-
Донський незабаром першим серед закарпат-
ських поетів надрóкóвав збіркó віршів óкраїн-
ською літератóрною мовою, першим перейшов на 
сóчасний правопис, видавав перший óкраїномов-
ний часопис «Наша земля». Видання резонанс-
не, високо оцінене сóчасниками та дослідниками. 
За ним читач бачив постать свідомого патріота 
і діяча. Незважаючи на це, вихід жóрналó спри-
чинив широкó дискóсію щодо прокомóністичних 
чи радянофільських поглядів редактора. В. Ґрен-
джó-Донського звинóватила соціал-демократич-
на партія в óміщеній ó газеті «Вперед» статті 
«На слóжбі в комóни», про що згадóє сам жóр-
наліст. У своїй відповіді він заперечив своє слó-
жіння комóні й повідомив, що слóжить народові, 
що «Наша земля» – не комóністичний орган, а 
незалежний безпартійний жóрнал, що боронить 
інтереси «цілого óкраїнського працюючого наро-
дó в ЧСР без оглядó на партійнó чи релігійнó 
приналежність». І далі: «Неправдою є, що комó-
ністи є моїми товаришами, але правдою є, що 
я ніколи не бóв і не є, а в своїх переконаннях не 
дійшов я навіть до соціялістів, а є в першó чергó 
óкраїнцем…» [7]. 

А. Штефан, відомий діяч Карпатської Украї-
ни, вважав місячник «Наша земля» радикально-
соціялістичним і націоналістичним, а Ґренджа-
Донський, котрий висловлював прихильність до 
Радянської України й óкраїнізації, бóв обдóре-
ний, як М. Грóшевський, Крóшельницькі «та ба-

гато інших з óкраїнської еміграції…» [14, с. 48-49].  
Б. Романенчóк, високо оцінюючи діяльність 
В. Ґренджі-Донського, теж вважав, що жóрнал 
«стояв засадничо на національно-соборницьких 
позиціях» [9, с. XI].

Щодо контактів із комóністами ó питаннях 
творчої діяльності, то їх можна припóстити, 
адже одна з поетичних збірок автора вийшла 
ó Харкові в 1928 році. Пояснення цього поля-
гає втомó, що частина інтелігенції щиро вірила 
в «óкраїнізацію» (в óсякомó разі, до сóдó над 
СВУ, а тим більше до голодоморó). Не виключе-
но, що й В. Ґренджа-Донський теж вірив. У сво-
їх пóблікаціях він досить часто вживав термін 
«óкраїнізація», застосовóючи його до місцевих 
óмов і маючи на óвазі «національне виховання». 
Зрештою, радянофільство в óмовах тогочасного 
Закарпаття, ó певномó сенсі теж бóло способом 
боротьби з денаціоналізацією і з «рóсинством». 

З іншого бокó, конфлікт з опонентами, на 
нашó дóмкó, безóмовно, посприяв політичномó 
визначенню, швидшомó формóванню політич-
ного світоглядó пóбліциста. Для національно-па-
тріотичного виховання óкраїнців Підкарпатської 
Рóсі В. Ґренджа-Донський активно викорис-
товóвав жóрнал «Наша земля», де закликав їх 
до об’єднання, невтомно наголошóвав на необ-
хідності захищати свої права. В óмовах актив-
ного національного відродження в краї та ста-
новлення Карпатської України в кінці 20-х років 
це бóв один із етапів постóпó до державницької 
ідеї, до державності. Закриття «свого» жóрна-
лó – «Нашої землі» – стало болісною втратою 
для В. Ґренджі-Донського. Усвідомлюючи його 
роль, ó подальшомó він завжди боровся за ство-
рення óкраїнського видання.

Усі дрóковані органи, в яких працював 
В. Ґренджа-Донський, відіграли важливó роль 
ó пробóдженні, становленні і вихованні націо-
нальної свідомості закарпатських óкраїнців 
20–30-х рр. ХХ ст., їх консолідації. Він створив 
ó грóдні 1935 рокó краю Спілкó письменників 
та жóрналістів, став її секретарем. Організація 
почала видавати літератóрний жóрнал «Слово» 
як додаток до газети «Українське слово» (поза-
партійний сóспільно-політичний часопис, що ви-
ходив за редакцією М. Бращайка). Його гаслом 
бóло: «Пора вже, щоб щезло óкраїнофільство, 
москвофільство, а щоб óсі пізнали, що ми є один 
óкраїнський нарід».

В. Ґренджа-Донський редагóвав «Слово», вод-
ночас дописóючи до «Українського слова». Жóр-
налістський доробок В. Ґренджі-Донського на 
сторінках «Українського слова» кількісно значно 
більший, ніж ó «Нашій землі», і більш зрілий, він 
не дає підстав сóмніватися ó характері політич-
них поглядів автора і напрямі їх еволюції. Тема-
тична палітра пóблікацій майже не зазнала змін. 
Соціальні, кóльтóрницькі теми бóли основними. 
А також звіти і статті з конгресів і з’їздів óкра-
їнських óчителів, жінок, молоді, з всепросвітян-
ського з’їздó, з просвітянських зборів, численні 
пóблікації, спрямовані проти москвофільського 
рóхó. В óсіх пóблікаціях В. Ґренджі-Донського 
на сторінках «Українського слова» звóчить ідея 
соборності. Водночас ó статті «Конгрес народної 
молоді Підкарпаття» пóбліцист проводить і дер-
жавницькó ідею. «Армія молодих борців стоїть 
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напоготові! – твердить він. Народ, що має армію 
національно – свідомої молоді, доб’ється нарешті 
до своєї Волі, до своєї національно – господар-
ської незалежності» («Свобода» за 11 і 17 липня 
1929 рокó). У цій статті В. Ґренджа-Донський ще 
раз задекларóвав свою відданість ідеї соборності, 
заявивши, що закарпатські óкраїнці – це час-
тина великого óкраїнського народó, що живе за 
Карпатами, та висловив óпевненість ó необхід-
ності власної держави. Водночас ідея державнос-
ті потóжно простóпає в його пóблікаціях ó період 
бóдівництва Карпатської України. З 15 червня 
1938 р. «Свободó» бóло перейменовано на «Новó 
Свободó» і нове видання стало щоденною газе-
тою, в якій В. Ґренджа-Донський стає активним 
автором. 18 січня 1939 р. бóло засновано єдинó 
політичнó партію закарпатських óкраїнців – 
Українське національне об’єднання. «Нова Свобо-
да» стає офіційним органом УНО, а В. Ґренджа-
Донський – головним редактором. Одночасно він 
редагóє й «Урядовий вістник» (1938–1939).

 Пóблікації В. Ґренджі-Донського цього періо-
дó – гострі, закличні, емоційні. Він пише про зав-
дання «Карпатської Січі» перед виборами («Кар-
патська Січ і вибори» ó ч. 17 «Нової Свободи» 
за 1939 р.), різко й безкомпромісно оцінює по-
літичних противників – чеських шовіністів, ма-
дяронів, рóсофілів («Впали маски» ó ч. 18 «Нової 
свободи» за 1939 р.). Вимагає óнеможливити до-
стóп ворожих газет, заповнених текстами проти 
óкраїнства за часів Карпатської України. («Уне-
можливіть достóп ворожих газет» ó ч. 19 «Нової 
Свободи» за 1939 р.) [4, с. 58-60].

 Діяльність В. Ґренджі-Донського цього періо-
дó відбивала його націоналістичні погляди. У сво-
їх текстах, óміщених і в «Українськомó слові», 
і в «Новій свободі» він не вагався називати себе 
óкраїнцем, націоналістом. Відкрито заявляв, що 
«господарями в нашій країні є ми, óкраїнці», що 
сóголосно з однією з головних тез óкраїнських 
націоналістів – «Україна для óкраїнців» [4, с. 56].

Після поразки Карпатської України В. Ґрен-
джа-Донський опиняється в концтаборі, про-
ходить крізь пекло óгорських тортóр, долає 
кордон зі Словаччиною та стає емігрантом. У по-
дальшомó навіть за óмов різних переслідóвань 
та дискримінації ó Чехословаччині намагається 
продовжóвати свою боротьбó. Спочаткó це бóла 
підготовка бюлетня антиóгорського спрямóвання, 
в якомó описóвалася антигóманна поведінка окó-
пантів рідної йомó Карпатської України. Доля 
цього часописó досі невідома. Пізніше В. Ґрен-
джа-Донський безкоштовно веде óкраїномовнó 
програмó на Братиславськомó радіо, співпрацює 
зі словацькою газетою «Гардіста», де розміщóє 
матеріали про óкраїнські національні звичаї, 
óкраїнські літератóрні твори тощо. Обидва ЗМІ 
з 1940 рокó активно провадять антирадянськó 
пропагандó на догодó Німеччині та її союзникам, 
зокрема й Угорщині, яка активно господарюва-
ла на Закарпатті. Це сóперечило ідейно-світо-
глядній позиції В. Ґренджі-Донського, котрий 
ó той час сконцентрóвався на порятóнкó рідної 
óкраїнської землі. Водночас СРСР бóв єдиною 
країною, що висловила протест проти окóпації 
Карпатської України і розмістила на кордоні 
з нею свою армію. В цих історичних обставинах 
пóбліцист як мешканець і громадянин Чехосло-

ваччини займає прорадянськó прокомóністичнó 
позицію. Він відмовляється від роботи в газеті 
«Гардіста», що критикóє комóністів, від анти-
радянської агітації на радіо. Натомість разом із 
дрóзями-óкраїнцями готóє лист-меморандóм до 
Міністерства закордонних справ СРСР про ви-
зволення радянськими військами óкраїнського 
Закарпаття.

Особливе піднесення приніс В. Ґренджі-Дон-
ськомó 1945 рік, коли радянські війська звільня-
ють Словаччинó. Він встóпає до Комóністичної 
партії Словаччини та починає працювати в га-
зеті КПС «Правда». Цю ідеологічно-політичнó 
позицію В. Ґренджа-Донський займав недовго. 
Як відомо, ó 1945 році радянські спецслóжби за-
арештóвали й замордóвали в тюрмі Авгóстина 
Волошина – президента Карпатської України. 
З цього часó на території Чехословаччини по-
чинається переслідóвання т.зв. «óкраїнських 
бóржóазних націоналістів», до яких долóчили 
й Ґренджó-Донського. Цьомó сприяли як óкраїн-
ські письменники-емігранти, так і власне радян-
ські спецслóжби, які проводили з жóрналістом 
численні таємні допити, про які згадóють деякі 
дрóзі пóбліциста. Членство ó КПС і врятóвало 
його від фізичного знищення [3, с. 357]. 

У 1947 році В. Ґренджа-Донський стає ініціа-
тором створення жóрналó для дітей «Дзвіночок», 
що починає виходити в Пряшеві óкраїнською 
та російською мовами. З 1953 рокó в Братиславі 
за його настирливих потóг – часопис «Піонер-
ська газета». В обох пóбліцист активно розміщó-
вав матеріали óкраїнською мовою для дітей про-
світницько-педагогічного характерó, боровся за 
óкраїнське спрямóвання преси. Він пóблікóє свої 
матеріали також в інших óкраїномовних видан-
нях Чехословаччини: «Дрóжно вперед», «Нове 
життя», «Дóкля». Відомо, що ó 1970–80-х роках 
кілька його пóблікацій вийшли дрóком в óкра-
їнських часописах США («Свобода», «Америка») 
та Канади («Вільне слово»). В óмовах переслідó-
вань, цькóвань така національно-просвітницька 
діяльність óкраїнця-емігранта на території іншої 
держави бóла вагомою і неоціненною.

У середині ХХ століття деякі дослідники – 
М. Мольнар ó Чехословаччині, О. Мишанич в ра-
дянській Україні – ó матеріалах з нагоди 65-річчя 
пóбліциста заóважóвали його світоглядні зміни. 
О. Мишанич, зокрема, акцентóвав на відході від 
революційного (очевидно, національного – О.Б.) 
рóхó на початкó 30-х років та серйозних помил-
ках ідейного планó (стаття «В боротьбі за волю» 
ó ч. 2 «Дóклі» за 1962 р.), стверджóвав комó-
ністичні симпатії Ґренджі-Донського. На нашó 
дóмкó, це бóло зóмовлено швидше бажанням 
підтримати митця й пóбліциста і повернóти його 
в літератóрó для повнокровного творчого і дóхо-
вного життя, наскільки це бóло можливо в тих 
óмовах. Частково реабілітація пóбліциста відбó-
лася в 1960-х роках, під час так званої «хрóщов-
ської відлиги», його повертають ó літератóрó, 
дрóкóють хóдожні твори. Однак названі дослід-
ники, добре знаючи творчий доробок, життєві пе-
рипетії, характер і погляди В.Ґренджі-Донського, 
не сóмнівалися в незмінності сформованого і ви-
явленого в його життєтворчості світоглядó.

Висновки з цього дослідження і перспекти-
ви. У підсóмкó зазначимо, що процес формóвання 
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національного, політичного світоглядó В. Ґрен-
джі-Донського – це закономірний і в той же час 
складний шлях від здорового патріотизмó, на-
ціональної самоідентифікації, до соборницького 
і до державницького світоглядó в часи бóдівни-
цтва Карпатської України. Світоглядні пріорите-
ти Ґренджі-Донського, оприявлені ó його портреті 
як сóспільно-політичного діяча, чітко викристалі-
зовані в жóрналістській діяльності, пóблікаціях, 
спрямованих на виховання та згóртóвання на-
ціонально-свідомих óкраїнців на Закарпатті ó  
20–30-х рр., залóчення їх до активного громад-
сько-політичного життя, змагань проти чехіза-
торської політики óрядó Чехословаччини, рóйнів-

ної діяльності москвофілів та рóсинофілів краю, 
óгорської окóпаційної політики в різні історичні 
часи. Незмінними залишалися світоглядні прин-
ципи Ґренджі-Донського і в період еміграції. Сво-
єю діяльністю він сприяв збереженню óкраїнцями 
національної ідентичності в óмовах проживання 
поза межами етнічної Батьківщини. Певна корек-
ція світоглядó відбóвалася під впливом комóніс-
тичної ідеології, однак вона не змінила його ви-
разно національних, державницьких домінант. 

Поглиблення цього аспектó дослідження вба-
чаємо ó комплексномó вивченні пóбліцистичної 
та хóдожньої творчості митця, аналізі його що-
денників, спогадів, епістолярію.
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ВАСИЛИЯ ГРЕНДЖИ-ДОНСКОГО–ПУБЛИЦИСТА

Аннотация
Исследовано эволюцию мировоззрения Василия Гренджи-Донского от патриотизма до соборного й го-
сóдарственного мышления, отраженнóю в его пóблицистическом творчестве. Обращено внимание на 
его деятельность в жóрнале «Наша земля», направленнóю на воспитание национального сознания 
óкраинцев. Рассмотрены вопросы соборного и госóдарственного мировоззрения, отраженного в пó-
бликациях газет «Українське слово», «Свобода» и «Нова свобода» и др. Исследовано дискóссионные 
вопросы относительно его просоветских и прокоммóнистических взглядов в разные периоды жизни. 
Проанализированы идейно-мировоззренческие идеалы периода эмиграции.
Ключевые слова: Гренджа-Донской, мировоззрение, эволюция, пóблицистика, идея, национальное со-
знание, эмиграция, соборность, госóдарственность.
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PARADIGMS OF VASYLY GRENDZА-DONSKYY, THE PUBLICIST

Summary
The article examines the evolution of Vasyly Grendzа-Donskyy worldview: from patriotism to national 
unity and nationhood mentality, reflected in his publicistic oeuvre. Special emphasis is concentrated on 
his authorship in periodical «Наша земля» focused on cultivation of Ukrainians` national consciousness. 
The problem of national unity and nationhood worldview, represented in publications of such journals as 
«Українське слово», «Свобода» and «Нова свобода» etc., is considered as well. The controversial points 
regarding his pro-Soviet and pro-communist attitudes within different periods of his life are cleared up. 
The conceptually worldview ideals of emigration period are analyzed.
Keywords: Grendzа-Donskyy, worldview, evolution, publicism, concept, national consciousness, emigra-
tion, national unity, nationhood.
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СПЕЦИФІКА ФУНКЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ АНГЛІЦИЗМІВ  
У СУЧАСНОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Боєва Е.В. 
ДЗ «Південноóкраїнський національний педагогічний óніверситет

імені К.Д. Ушинського»

У статті проаналізовано особливості фóнкціонóвання запозичень з англійської мови ó сóчасних óкраїнських 
засобах масової інформації та з’ясовано прагмастилістичний потенціал даної лексики ó стрóктóрі медійного 
дискóрсó. Доведено, що репертóар оцінних засобів пóбліцистики винятково багатий та різноманітний 
і важливó роль ó ньомó відіграють англіцизми. Зроблено висновок щодо переваги іншомовних вкраплень 
над іншими видами англомовних запозичень в рекламномó дискóрсі. 
Ключові слова: англіцизми, іншомовні слова, засоби масової інформації, тематичні грóпи англіцизмів, 
іншомовні вкраплення. 

В останні десятиріччя ми можемо спосте-
рігати значні зміни в лексичномó складі 

óкраїнської мови. Словниковий склад, як відомо, 
є найрóхливішою, найпроникливішою сферою 
мови. Зміни в сóспільномó розвиткó неминóче 
спричиняють зміни ó словникó. Значні транс-
формації соціóмó на території всього пострадян-
ського просторó ó кінці XX – початкó XXI ст. 
стали основою для розвиткó активних процесів 
в óкраїнській мові новітнього періодó, в резóль-
таті дії яких з’явилася величезна кількість но-
вих явищ на всіх рівнях мовної системи. На по-
чаткó XXIстоліття питання статóсó, перспектив 
та напрямів розвиткó óкраїнської мови, зокрема 
її лексичного складó, постійно перебóвають ó полі 
зорó вітчизняних лінгвістів. Як відомо, óкраїн-
ська мова на межі століть стає активним акцеп-
тором лексичних одиниць з англійської мови, а 
процес запозичення набóває масового характе-
рó. Англіцизми проникають в óсі комóнікативні 
сфери життя. Їхня експансія знаходить цілком 
закономірне відображення й ó стрóктóрі пóблі-
цистичного стилю, який став об’єктом нашого до-
слідження. Дослідження іншомовної лексики, яка 
використовóється в сóчасних óкраїнських засо-
бах масової інформації допоможе реально ви-
значити масштаби і наслідки впливó запозичень 
не тільки на мовó ЗМІ, а й на óкраїнськó мовó 

в ціломó. Цим фактором посилюється актóаль-
ністьпредставленої розвідки, яка певною мірою 
пов’язана з необхідністю комплексного розглядó 
новітньої іншомовної лексики, що віддзеркалює 
не тільки новий етап ó розвиткó сóчасної óкра-
їнської мови, але й сóчасні процеси сóспільного 
життя її носіїв. Зазначимо, що англіцизми ó ме-
дійномó дискóрсі номінóють реалії сóчасної мо-
лодіжної кóльтóри і томó, безóмовно, варті сер-
йозного детального аналізó. 

Проблеми фóнкціонóвання англійських запо-
зичень ó сóчасній óкраїнській мові присвятили 
свої роботи такі вчені, як Б. Ажнюк, В. Аристова, 
П. Бех, М. Вакóленко, В. Гончаренко, В. Горобець, 
Б. Задорожний, М. Каранська, Л. Кислюк, Т. Кияк, 
В. Коломієць, О. Різниченко, О. Сербенська, О. Сти-
шов, І. Фаріон, Ю. Шевельов та інші. Як відомо, за-
позичення як елемент мовної системи характери-
зóється співвідношенням з тією чи іншою стадією 
відповідного процесó. У нашій статті запозичення 
визначається як іншомовна одиниця бóдь-якого 
стóпеня засвоєння, що має додаткові визначення: 
засвоєне запозичення, запозичення-варваризм, 
запозичення-іншомовне вкраплення. 

Об’єктом дослідження є мовлення пóбліцис-
тичних текстів із залóченням словників сóчас-
ної óкраїнської мови. У роботі ми óналежнюємо 
рекламне мовлення до зразків пóбліцистичного 
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стилю, і томó досліджóємо тексти сóчасної ре-
клами, в яких фігóрóють англіцизми. Предметом 
дослідження є прагмастилістичний потенціал 
найновітніших англіцизмів ó стрóктóрі сóчасного 
медійного дискóрсó, його стрóктóра, зміст і роль 
ó створенні сóчасної мовної картини світó. 

Метою роботи є визначення місця і ролі 
запозичень англійського походження в мові 
óкраїнської реклами, ó мові преси, з’ясóвання 
особливостей фóнкціонóвання англіцизмів в пó-
бліцистичномó дискóрсі, здійснення лексично-
системного аналізó іншомовної лексики. 

Значна óвага до мови сóчасної преси обóмов-
лена насамперед важливою роллю засобів масо-
вої інформації ó сóчасномó сóспільстві. Як відомо, 
преса завжди бóла одним із засобів ознайомлен-
ня широкого загалó читачів з подіями, що відбó-
ваються ó світі, сприяла пізнанню навколишньої 
дійсності. Мова преси звернена до масової різно-
рідної аóдиторії, томó форми її повинні бóти соці-
ально значóщі, характеризóватися достóпністю, 
інформативністю, дієвістю для різних соціаль-
них категорій та грóп. Основними рисами мови 
сóчасної преси є логічна чіткість синтаксичних 
констрóкцій, ретельно продóмане вживання слів, 
використання різних виразних та зображальних 
засобів. У пóбліцистичномó стилі на перший план 
виходить проблема оцінності. В інших фóнкці-
ональних стилях вона не має такого значення 
та такої гостроти, як в пóбліцистиці. Дослідник 
пóбліцистичного мовлення Д.Е. Розенталь наголо-
шóє: «Використання мовних засобів ó газетномó 
мовленні визначається багато в чомó їх соціаль-
но-оцінними якостями та можливостями з точки 
зорó ефективного та цілеспрямованого впливó на 
масовó аóдиторію» [3, с. 8]. Томó не випадково ре-
пертóар оцінних засобів пóбліцистики винятково 
багатий та різноманітний. Окрім власне оцінної 
лексики, в пóбліцистичномó мовленні ó фóнкції 
оцінки використовóються різноманітні лексичні 
розряди: розмовно-просторічна лексика, архаїз-
ми, спеціальна лексика і, звичайно, запозичен-
ня з інших мов, а особливо англіцизми. З одного 
бокó, використання англіцизмів – явище цілком 
зрозóміле. Запозичóється реалія, а разом з нею 
і відповідна лексика. На сьогодні такими видами 
діяльності є не тільки економічна (маркетинг, 
менеджмент, моніторинг, трейдинг тощо)  
«...маркетинг є функцією менеджментó – зрозу-
міти бажання і потреби клієнтів» [7, № 31, с. 5], 
але й політичні реалії, державний óстрій, органі-
зація сóдової влади (спікер, лобі, істеблішмент, 
рейтинг тощо). Разом з тим трапляється вели-
ка кількість слів, які мають точний óкраїнський 
еквівалент, та використання іншомовних слів на 
їх місті можна розглядати як данинó моді, що 
формóє мовні смаки: моніторинг (контроль), 
легітивність (законність), легалізувати (уза-
конювати), гелікоптер (ґвинтокрил) тощо. Але 
жóрналісти все ж таки віддають перевагó за-
позиченням часто для того, щоб зробити газет-
ний текст більш сóчасним, не відстати від моди.  
На дóмкó Л.В. Сóпрóн, явище моди ó мові є  
однією з найхарактерніших рис сóчасного пóблі-
цистичного стилю [4]. 

У сóчасномó пóбліцистичномó мовленні 
яскраво простежóється мода на вживання слів 
іншомовного походження, причомó тих, відповід-

ники яких існóють ó нашій мові й активно ви-
користовóються мовцями. Наприклад, óкраїнські 
слова промова, вистава, посольство (посол), пові-
домлення, образ замінюються англіцизмами спіч, 
перфоменс, амбасада (амбасадор), меседж, імідж. 
««Фронтвумен» відразу узяла ініціативу в свої 
професійні руки і попередила, що наступного 
року буде телеверсія «Книги року», і всі гос-
ті повинні будуть відповідати «дресс-коду»» 
 [7, № 28, с. 9]. Надмірне вживання ó пóбліцистич-
номó мовленні таких та інших слів призводить 
до втрати ним своєї самобóтньої образності й не-
повторності. Часом невиправдане використання 
слів іншомовного походження, сліпе наслідóван-
ня мовлення інших осіб спричиняє логічні помил-
ки, неточності ó мовленні, тавтологію. «Основні 
меседжі звернення Писарчука звучать досить 
привабливо для галицького вуха» [6, № 8, с. 3]; 
«Термін «катастрофа» в цьому контексті ви-
дається абсолютно лайтовим» [6, № 8, с. 11]. 

Особливості фóнкціонóвання мови ó сфері 
жóрналістики визначають багато чинників. На-
приклад, поліфóнкціональність преси вимагає 
від мови гнóчкості, масовість – óніверсалізації, 
постійна динаміка розвиткó сóспільства – онов-
лення. Томó можна стверджóвати, що форма 
повідомлення, якó читач не лише дістає, а й ак-
тивно сприймає через газетó, є складним актом 
мовної комóнікації, що дозволяє розглядати мовó 
періодичного видання як явище, в якомó відбó-
ваються важливі динамічні процеси ó зв’язкó 
з її фóнкцією бóти засобом спілкóвання в óмовах 
дальшої демократизації сóспільства і піднесення 
рівня кóльтóри, в óмовах óсóнення негативних 
явищ ó багатьох сферах сóспільного життя. Слід 
зазначити, що «мова газети» – поняття багато-
гранне, оскільки на шпальтах газети присóтні всі 
стилі літератóрної мови: інформаційна хроніка 
витримана ó діловомó стилі, óрядові постанови, 
дипломатичні докóменти і т. д. – в офіційно-до-
кóментальномó, численні статті про наóково-тех-
нічні досягнення, статистично-економічні огляди 
тощо відповідають вимогам наóкового стилю. 
Деяким жанрам властива найбільше пóбліцис-
тичність (пропагандистські матеріали), в інших 
«змішаних» жанрах поєднóються риси пóбліцис-
тичного і літератóрно-хóдожнього стилів (нарис, 
фейлетон), а ще в інших переважають ознаки 
óсного розмовного мовлення (інтерв’ю, репортаж) 
тощо. Отже, і використання запозичень ó кож-
номó з жанрів бóде мати свої особливості, свої 
відповідні тематичні грóпи запозиченої лексики 
та свою метó її використання. Для більш повно-
го дослідження мови періодичних видань та ви-
явлення фóнкціонóвання англіцизмів ó ній, за 
джерела ми беремо óкраїнські видання різної 
проблемно-тематичної спрямованості, що корис-
тóються попóлярністю серед читачів: сóспільно-
політичні («День», «Україна молода», «Дзерка-
ло тижня»); літератóрно-мистецькі («Книжник 
Review», «ШО!»). 

У сóспільно-політичних виданнях англіциз-
мів тематичних грóп «Економіка» (рейтинг, іпо-
течне кредитування, медіа-експерт, дивіденди, 
імпорт, експорт, тендер, інвестиції, рецесія, 
дефляція, інтернет-трейдинг, ребрендинг, лі-
міт) та «Політика» (фракція, спікер, спікерство, 
прес-конференція, регламент, проект, дефолт). 
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Іншомовні вкраплення представлені лише назва-
ми компаній, фірм та корпорацій як óкраїнських, 
так і зарóбіжних: «Компанія Interpide Limited, 
яка належить Віктору Пінчуку, вперше пе-
рейшла межу дефолту» [6, № 8, с. 2]; «У рам-
ках підготовки в Лондоні створили компанію 
з управління активами East One LLC Standard & 
Poor’s» [5, № 34, с. 12]. Основними особливостями 
фóнкціонóвання запозиченої лексики ó виданнях 
сóспільно-політичної проблематики є порівняно 
помірне їх вживання, використовóються в осно-
вномó вже вироблений термінологічний апарат 
понять економіки, міжнародної торгівлі, політи-
ки, але бóвають й винятки, та ó деяких реченнях 
англіцизми все ж таки «перемагають» питомó 
лексикó: «Часи Тендерної палати показали, що 
оскарження може легко використовуватися для 
тендерного рейдерства» [6, № 5, с. 4]; «Дані всіх 
екзит-полів докладно висвітлювали інтернет- 
ЗМІ» [5, № 34, с. 18]. 

На відмінó від сóспільно-політичних видань, 
ó виданнях літератóрно-мистецької проблемати-
ки спостерігаємо інтенсивне вживання óсіх видів 
запозиченої лексики. «Книжник Review» – єди-
ний в Україні жóрнал про книги і книжковий 
ринок, розрахований на обізнаний крóг чита-
чів, визначається як серйозне авторитетне ви-
дання. Вже ó самій назві жóрналó ми бачимо 
вплив моди ó мові. Використання іншомовного 
вкраплення англійського походження (rewiew – 
огляд) говорить про наслідóвання американської 
традиції при називання видання (попóлярні аме-
риканські видання – Review of Politics, Culture 
Review тощо). При аналізі лексики даного жóр-
налó нами зафіксовані такі особливості: вико-
ристання більшою мірою англіцизмів тематич-
них грóп «Кіно» (фентезі, фентезійний фільм, 
екшн, трилер тощо), «Літератóра» (бестселер, 
міні-рецензія, букер, Інтернет-бук тощо), «Ре-
клама» (бренд, піар, промоушн, маркетингові 
технології, бігборд тощо); назви різноманітних 
видавництв, номінації гóртків обов’язково міс-
тять ó собі іншомовний елемент та використо-
вóються як ó транслітерованомó варіанті, так 
і в нетранслітерованомó: «Зате щиро радує поя-
ву на обкладинці щорічної збірки «Український 
best» репродукції з картини Сергія Пояркова» 
[7, № 39, с. 21]; для привернення óваги читача заго-
ловки статей дóже часто містять ó собі іншомовні 
вкраплення чи запозичення: ««День» як моніто-
ринг української дійсності» [7, № 31, 2]; «Прису-
дження Нобелівської премії – це та ж PR-акція» 
[7, № 31, с. 5]; «Умовно-брендовий рефлекс» [7, 
№ 28, с. 9]; «Критика PR-Реклама» [7, № 28, с. 17]. 

Ще одне видання літератóрно-мистецької 
проблематики, яке ми обрали для аналізó, – жóр-
нал «Шо!». Головна його відмінність від інших по-
дібних йомó видань – це те, що він орієнтований 
на молодь, а отже, можемо говорити про такі осо-
бливості запозиченої лексики, як перенасичення 
мови варваризмами та іншомовними вкраплен-
нями: «Nofuture – це не про панків, це про нас 
з вами – принаймні, так нам звідусіль втокма-
чують» [9, № 3, с. 24]; «...українські AtmAsfera, 
MadHeadsXL, Юркеш, Еsthetic Education, Воплі 
Відоплясова, американський TheKlezmatic, фран-
цузький SpeedCaravan» [9, № 5, с. 14]; незважаю-
чи налітератóрнó, мóзичнó та мистецькó направ-

леність, часте вживання запозичень тематичної 
грóпи «Комп’ютерні технології» (Wi-Fi техно-
логія, PLAY, інтегрований плагін, сканувати, 
ріп-проги, веб-сторінки, принт-версія, інтер-
нет-формат, інтернет-сервер тощо); викорис-
тання незасвоєних óкраїнською мовою англіциз-
мів ó процесі творенні нових слів, в основномó 
способом слово- та основоскладання: «Денс-поп-
зірка Леді Гага» [9, № 4, с. 27]; «Ми не горді й мо-
жемо виступати безкоштовно на фолк-сцені» 
[9, № 2, с. 24]. 

Для сприйняття запозичень мають значення 
такі характеристики носіїв мови, як вік, рівень осві-
ти, професія. Уживаючи ó своємó мовленні лексеми 
інших мов, жóрналісти мало звертають óвагó на ре-
альнó потребó «позичати» слово, на його здатність 
освоюватися, на його словотвірнó мобільність, за-
бóвають чи не найважливіше – запозичені слова 
не повинні гальмóвати розвиток природних можли-
востей національної мови, вживання запозичень 
повинно бóти виваженим і вмотивованим. Термін 
«іншомовне вкраплення» використовóється для 
позначення тих слів, словосполóчень, речень, які 
в óкраїнських текстах передаються засобами 
мови-джерела. В ролі синоніма до термінó іншо-
мовне вкраплення деякі вчені використовóють 
вираз «іносистемнемовне явище» [2, с. 7]. Можна 
виокремити такі грóпи іншомовних вкраплень:  
номінації компаній, фірм, корпорацій, а також на-
зви їх продóкції: Armani, Nina Ricci, Arber, Dior, 
Ford Transit, Max Factor, Maybellin, Avon, Sony 
Ericsson, Colorme, Procter&Gamble, Nestle, Coca-
Cola. Використання оригінальних назв такого типó 
пояснюється інтернаціоналізацією (міжнародним 
рівнем) відповідних брендів; найменóвання теле- 
і радіопрограм, періодичних видань, різноманіт-
них конкóрсів. Залóчення вкраплень ó цьомó 
випадкó пов’язано із провідними екстралінгваль-
ними чинниками: демократизацією сóспільства, 
«відкритістю» кордонів, що призводить до роз-
ширення оглядó іноземної періодики, активізації 
міжкóльтóрних відносин. Це такі назви: ІCTV, 
Nationalgeography, Euro News, Kiss FM, Em One 
News, Just Married, Cool, Cool Girl, New York Times, 
Hello; номінації рекорд-компаній, мóзичних грóп, 
їх композицій, продóктів кінематографа: sound, 
relax, underground, easylistening, Beatles, Queen, 
Aerosmith, Evanescence, post-production, Record 
Company Ukraine. Використання їх зóмовлено 
розповсюдженням західної кіно- та мóзичної 
кóльтóри, прилóченням óкраїнськомовних діячів 
óказаних галóзей до міжнародної термінології; 
іншомовні вкраплення, що відбивають реалії по-
всякденного життя: handmade, free, change, travel, 
mix, exchange. Фóнкціонóвання номінацій такого 
типó пов’язане з початковим етапом засвоєння 
лексичних запозичень, із реалізацією прагматич-
них фóнкцій, із «модою» на вживання іншомов-
ної лексики; гібридні номінації, складовою части-
ною яких є іншомовні вкраплення та активізація 
яких пов’язана з необмеженим залóченням іншо-
мовних лексем ó сóчасний період: іnternet-кафе, 
вхід-free, java-гра, night-клуб тощо. 

Наше дослідження дозволяє зробити висно-
вок щодо переваги іншомовних вкраплень над 
іншими видами англомовних запозичень в ре-
кламних текстах. «Вони стимóлюють креативні 
здібності носія мови, що запозичóє, спонóкаючи 
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його до семантизації незнайомих слів та виразів, 
і можóть слóжити експлікаторамимовної кар-
тини світó носіїв мови-приймача» [2, с. 14]. При 
сприйнятті іншомовних вкраплень збільшóєть-
ся зацікавленість споживача. Іноді англіцизми 
ó мові реклами використовóються навмисно, для 
створення інтригóючого чи навіть гóмористич-
ного ефектó. Нетранслітерованість англомовного 
вкраплення пояснюється передóсім прагненням 
показати належність до цивілізованого світó. 
Це і пояснює постійне звертання до вкраплень 
в назвах магазинів, фірм, організацій. Наприклад: 
«FoxMart – мережа низьких цін»; «StrongJane – 
кращий фітнес-клуб у місті»; «МсDonalds – я це 
люблю!». Англіцизми, що наявні в рекламі, по-
перше, виконóють номінативнó фóнкцію, даючи 
назви тим явищам та предметам, яких немає 
в нашій дійсності, по-дрóге, вони мають праг-
матичні фóнкції, а саме: скорочення рекламного 
текстó (компресóвальна фóнкція), привертан-
ня óваги споживача до певної послóги чи това-
рó (атрактивна фóнкція). Останнім часом ó нас 
з’явилася велика кількість англійських слів, що 
передаються засобами латинського алфавітó 
та нерідко реалізóють декоративнó фóнкцію. На-
приклад: «Все тут. ТUТodessa. иа. – швидкісний 
Інтернет», «МАХІмально вигідні ціни. Мережа 
магазинів побутової техніки «Dомотехніка». 
Вони є творчим та яскравим засобом ó рекламі, 
ó ЗМІ та ó сфері товарів та послóг. Так, напри-
клад, назва компанії з надання послóг мобільного 

зв’язкó та Інтернетó – Вestcardservice (Найкра-
щий картковий сервіс) не стільки інформативна, 
скільки прагматична. Вони асоціюються в óкра-
їнського споживача з послóгами найвищої якості. 
На дóмкó дослідниці Л.Г. Копрєвої, одним з ви-
дів іноземних вкраплень може вважатися «тран-
сплантація, яка часто використовóється ó стиліс-
тичних, прагматичних, та частково, декоративних 
цілях» [1, с. 11]. Вона пропонóє виокремлюва-
ти такі рівні трансплантації: 1) висловлювання, 
фрагмент фрази; 2) фраза; 3) словоформи; 4) мор-
феми; 5) літери. Ми поділили зібрані приклади за 
цією класифікацією: 1) англомовні вкраплення, 
що являють собою зв’язний текст, який склада-
ється з декількох речень: GASКеер іt (Тримай 
це); Nokia. Connecting people (Поєднóє людей); 
Каіser. Powerinaction (Сила в рóсі); 2) трансплан-
тóвання цілої англійської фрази спостерігається 
дóже рідко: Weworkhard (Ми наполегливо пра-
цюємо); Discovermore. (Побач більше) («Camel»);  
3) англомовні вкраплення на рівні речення в пó-
бліцистиці, які забезпечóють емфатичний ефект. 
Наприклад: «Ви можете радикально вдоскона-
лити своє тіло! Easyshaper – це сім тренажерів 
в одному! Easyshaper. Justtryit (Тільки спробóй)». 

Безперечно, рекламні тексти виконóють спо-
нóкальнó фóнкцію: зайти та кóпити, але саме ан-
гломовні вкраплення в рекламі – це ті елементи, 
які мають зацікавити споживача та дозволяють 
рекламномó повідомленню виконати своє при-
значення. 
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ АНГЛИЦИЗМОВ  
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация
В статье проанализированы особенности фóнкционирования заимствований из английского языка в со-
временных óкраинских средствах массовой информации и выяснено прагмастилистический потенциал 
данной лексики в стрóктóре медийного дискóрса. Доказано, что репертóар оценочных средств пóбли-
цистики исключительно богатый и разнообразный и важнóю роль в нем играют англицизмы. Сделан 
вывод о преимóществах иностранных вкраплений над дрóгими видами англоязычных заимствований 
в рекламном дискóрсе. 
Ключевые слова: англицизмы, иноязычные слова, средства массовой информации, тематические грóп-
пы англицизмов, иноязычные вкрапления. 
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Summary
The article analyzes peculiarities of the functioning of borrowing from the English language in the modern 
Ukrainian mass media and finds out the pragmatic stylistic potential of this vocabulary in the structure of me-
dia discourse. It is proved that the repertoire of evaluative means of journalism is exceptionally rich and di-
verse and Anglicisms play an important role in them. The conclusion is drawn about the dominance of foreign 
language impregnations over other types of English-language borrowings in the advertising discourse. 
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РОЛЬ КАТЕГОРІЇ ВВІЧЛИВОСТІ В ТЕКСТАХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Болотнікова А.П.
Полтавський національний технічний óніверситет 

імені Юрія Кондратюка

Досліджено роль категорії ввічливості в контексті проблеми ефективності мовної комóнікації, зокрема на 
прикладі текстів засобів масової інформації, з’ясовано óмови óспішного спілкóвання під час інтерв’ю, опи-
сано ефективність діяльності жóрналіста при правильномó використанні конкретних засобів вираження 
ввічливості та проаналізовано особливості вживання звертань як найважливішого засобó налагодження 
комóнікативних óзаємин жóрналіста і його адресата.
Ключові слова: óвічливість, стратегії ввічливості, позитивна ввічливість, негативна ввічливість, соціальна 
дистанція, комóнікативна компетентність, засоби масової інформації.

Зацікавлення мовною особливістю текстів 
засобів масової комóнікації на початкó 

ХХІ століття викликало прагнення до розóмін-
ня й пояснення механізмів інтеракції медійників, 
яка перебóває під впливом óстановлених норм. 
У зв’язкó із цим óвагó дослідників привертає 
низка питань, пов’язаних із проблемами óспіш-
ності жóрналістського текстó: виокремленням 
мінімальних одиниць, правил їхнього вживання 
та притаманних їм категорій [1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 10].  
Зокрема, А.Д. Бєлова запропонóвала максими 
óспішного інтерв’ю: 

1. Максими раціональності: дотримóйся ло-
гічного, послідовного висловлення аргóментів, 
експліцитного вираження логічного зв’язкó; на-
водь докази по сóті; бóдь інформативним; змен-
шóй кількість аргóментів, використовóй тільки 
вагомі та вилóчи дрóгорядні; óникай неправди-
вих покликань; нівелюй емоцій.

2. Максими такту: визнай за партнером пра-
во на контраргóментацію; обери відповідний ін-
телектóальний ключ; не перенось аргóментацію 
з предмета обговорення на особистості; дотри-
мóйся етикетó.

3. Максими переконливості: говори впевнено; 
óникай двозначності; підсилюй вербальнó аргó-
ментацію невербальними засобами (голос, інтона-
ція, жестикóляція)» [2, с. 109-110].

Загальновідомо, що кóльтóра спілкóвання 
є показником комóнікативної компетентності 

жóрналіста й фактором формóвання його імі-
джó. Успіх медійника залежить від óміння на-
лагоджóвати доброзичливі взаємини з іншими за 
допомогою вербальних, зокрема формóл óвічли-
вості, і невербальних засобів комóнікації. У про-
цесі інтеракції жóрналіст виконóє подвійнó роль: 
є реальним мовцем й ó той же час висловлює 
сóспільнó дóмкó, а його комóнікативний партнер 
звертається до безпосереднього óчасника роз-
мови й одночасно до масового реципієнта. Томó 
в кожномó інтерв’ю присóтній третій співроз-
мовник – читач, глядач або слóхач.

Мета статті – з’ясóвати óмови óспішного 
спілкóвання під час інтерв’ю, дослідити ефек-
тивність діяльності жóрналіста при правильно-
мó використанні конкретних засобів вираження 
ввічливості та проаналізóвати особливості вжи-
вання звертань як найважливішого засобó на-
лагодження комóнікативних взаємин жóрналіста 
і його адресата.

За переконливими спостереженнями Т.В. Ларі-
ної, категорії ввічливості вистóпає тим системоóт-
ворювальним фактором комóнікації, що регóлює 
комóнікативнó поведінкó співрозмовників та здій-
снює вплив на вибір вербальної й невербальної 
комóнікації [6, с. 23]. Спроба впливó на адресата 
змóшóє жóрналістів замислюватися над важли-
вістю налагодження з ним доброзичливих óзаєми-
ни. Томó важливо з’ясóвати, як і за допомогою 
яких засобів жóрналіст може досягти бажаного 
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резóльтатó. У висловленні, адресованомó співроз-
мовникові або аóдиторії, він здатний передавати 
різні відтінки такого ставлення: від підкресленої 
поваги до демонстративної неповаги. 

Увічливість знаходить відображення в мові 
на всіх рівнях і має специфічний характер. Томó 
важливо з’ясóвати, чи може жóрналіст впливати 
на свого співрозмовника щодо тієї чи тієї події 
передовсім за допомогою мовних засобів. У бага-
тьох наóкових дослідженнях із питань міжосо-
бистісної комóнікації автори послóговóються іде-
ями й методами, що вперше бóли запропоновані 
американським дослідником Ірвінгом Гофманом, 
який óвів поняття «ликó» – найважливішої со-
ціальної цінності [12].

Один із способів збереження ликó – це між-
особистісні ритóали [interpersonal rituals] (за 
І. Гофманом). Він виділяє два типи ритóалів:

Презентаційні ритуали [presentational 
rituals] – це ті акти, завдяки яким мовець дає 
зрозóміти адресатові, як він його сприймає.

Ритуали уникнення [avoidance rituals] – 
це такі форми вираження шанобливого ставлен-
ня, за допомогою яких адресант може дистанці-
юватися від співрозмовника.

У процесі різноманітних інтерв’ю викорис-
товóють різні мовні засоби задля майстерного 
балансó цих двох аспектів поняття «ликó», що 
часто викликає маскóвання мовних актів. Так, 
провокаційне питання, адресоване комóнікатив-
номó партнерó, може загрожóвати його ликó. 
Томó мовець вдається до тактики пом’якшення, 
зменшення категоричності за допомогою різно-
манітних мітигаторів (Чи не могли б Ви поясни-
ти… Коли Ваша ласка, то якби Ви прокомен-
тували… А чи не можна поцікавитися Вашою 
думкою щодо… тощо) та інтенсифікаторів (будь 
ласка, прошу тощо).

Покликаючись на гофманівське поняття 
«ликó», автори найвідомішої з лінгвістичної ро-
боти, що стала класичною, П. Браóн і С. Левінсон 
[11] розробляють теорію лінгвістичної ввічливос-
ті. Дослідники наголошóють на вмінні використо-
вóвати в процесі комóнікації правильні стратегії. 
На їхню дóмкó, лик – це образ, який кожен член 
сóспільства має про себе в своїх же óявленнях. 
У процесі спілкóвання комóніканти зацікавлені 
в збереженні як свого ликó, так і ликó адресата, 
оскільки це, на дóмкó Т.В. Ларіної, не мета ко-
мóнікації, а óмова, без виконання якої неможли-
ве óспішне спілкóвання [6]. Стратегії ввічливості 
реалізовані специфічними поведінковими сцена-
ріями. Ініціюючи спілкóвання, жóрналіст спочат-
кó намагається зменшити дистанцію, яка розді-
ляє його із співрозмовником (стратегії позитивної 
ввічливості). Потім для виявó поваги, він може 
вдаватися до стратегій дистанціювання. Отже, 
óвічливість – це постійний баланс двох проти-
лежних стратегій: з одного бокó, демонстрóвання 
солідарності, із дрóгого – збереження дистанції. 

Дистанція, репрезентóючи модóс мислення 
й поведінки медійника, є своєрідним стрóктó-
рóвальним кóльтóрно-специфічний принципом 
комóнікації [3, с. 32]. Дистанція в її метафорич-
номó розóмінні пояснює стосóнки людей із по-
глядó кохання, дрóжби, поваги (чи її відсóт-
ність), стриманості, зарозóмілості тощо. Інтимне 
коло спілкóвання пояснюють фізичною дистан-

цією між комóнікантами. Емоційно близькó від-
стань оцінюють позитивно (близький друг, бути 
разом, разом і назавжди), а далекó, відповідно, 
негативно (далекий знайомий, далекий родич). 
Можна говорити й про певнó межó інтимності, 
пересікання якої свідчить про порóшення дис-
танції (сунути носа не у свої справи, причепився 
як реп’ях). В офіційних взаємостосóнках, навпа-
ки, близькó фізичнó відстань оцінюють негатив-
но (безпосередність, брак поваги), а далекó – по-
зитивно (зберігати дистанцію). 

Соціальна дистанція, концептóалізована за-
вдяки поняттю горизонталі й вертикалі, маркóє 
статóснó різницю. Ця ознака є відносно стабіль-
ною – жóрналіст оцінює її на основі перцепції 
соціального статóсó комóнікативного партнера, 
обираючи власнó позицію як вихідний пóнкт. 
Психологічна дистанція – це горизонтальна 
відстань, яка вказóє на рівень близькості, зна-
йомства, інтимності. Вона – динамічна, оскільки 
має тенденцію до змінюваності внóтрішніх ста-
нів мовця. Ці два поняття взаємопов’язані, але 
демонстрóють різні аспекти інтеракції. Отже, 
дистанція – це двовекторне поняття, комóніка-
тивні партнери можóть оцінити негативно через 
брак інтимності, приязні, щирості між співроз-
мовниками («свої») і позитивно, якщо воно озна-
чає повагó до комóнікантів («чóжі»). У текстах 
ЗМІ часто спостерігається зменшення дистанції. 
Жóрналіст висловлюється від власного імені, 
демонстрóє особисті почóття, об’єднóючи себе 
з адресатом в грóпó однодóмців, що породжóє 
особливе відчóття близькості, довіри з бокó те-
леглядача, радіослóхача або читача (Якщо ми 
разом уявимо таку ситуацію… Абсолютно по-
годжуюся з Вами, шановний (шановна)… Ми мо-
жемо змінити це на свою користь… тощо).

На дóмкó академіка В.Г. Костомарова, «для всіх 
мас-медійних текстів актóальна задача «óтриман-
ня аóдиторії», причомó аóдиторії масової. Най-
простіший спосіб захопити її óвагó – бóти настир-
ливим, постійно присóтнім і сóспільно важливим, 
поєднóвати важливе й веселе, постійно впливати 
на розóм і почóття, не обмежóючись при цьомó ні 
визначеною тематико-змістовної сферою, ні вóзь-
кою сферою спілкóвання» [5, с. 78].

Автор жóрналістського текстó неодмінно по-
винен óраховóвати фактор адресата. Читач, гля-
дач, слóхач ó жóрналістиці – це дзеркало, ó яко-
мó відбивається автор. Моделюючи образ читача, 
слóхача автор моделює або коригóє, трансфор-
мóє і свій власний образ, ставлячи себе на місце 
адресата. Для цього він використовóє як лексичні 
засоби (формóли ввічливості), так і граматичні 
індикатори (вокатив, займенники ти – Ви, óмов-
ний спосіб, непрямі питання тощо) вираження 
ввічливості. Існóвання формóл óвічливості, з од-
ного бокó, полегшóє породження текстів ЗМІ, але 
з дрóгого – позбавляє їх індивідóальності, часто 
вони є лише сигналом знання комóнікативними 
партнерами кóльтóрних конвенцій. Уживання ж 
граматичних індикаторів вираження ввічливості 
детерміноване параметрами ситóації спілкóван-
ня: хто говорить, кому, з якою метою, як саме, 
за яких умов та з яким ефектом? Релевант-
ною для аналізó фóнкціювання мовних знаків 
є соціобіологічна характеристика комóнікантів, 
вербалізація поведінкових стратегій і тактик.  



«Young Scientist» • № 9.1 (61.1) • September, 2018 19
Граматичні засоби не тільки обарвлюють мов-
лення ввічливістю, а й є виразниками інтенцій 
адресанта – домогтися ефективного спілкóвання 
в межах відповідної конситóації.

«Рівень близькості з читачем – найважливі-
ша якість автора-пóбліциста. Для читача дóже 
важливо знати, що автор – один із багатьох, та-
кий же як він. Це значно посилює переконливість 
пóбліцистичного текстó, його потенціал впливó»  
[10, с. 27]. Одне із завдань автора жóрналістського 
текстó – наблизити і зацікавити адресата. Одним 
із засобів, що дозволяють досягти цього, є апеляція 
до адресата. Найчастіше в ролі звертань з оцінно-
характеризаційною фóнкцією óживають шанов-
ний, дорогий, які демонстрóють вплив емоційного 
станó жóрналіста, його почóттів і дóмок, на адре-
сата, що викликає певний прагматичний ефект. 
В окремих випадках вокатив надає звертанню ін-
тимності, зближóє інтерактантів, загострює їхню 
óвагó: Сердечне спасибі Вам, брате-товаришу. 
Жóрналіст вокативом прагне змобілізóвати óвагó 
співрозмовника: Апелюю до Вас: зверніть увагу. 
Звертання репрезентóє не тільки адресата, а й кон-
кретнó інтенцію медійника, якó мовою семантич-
них примітивів óмовно можна сформóлювати так: 
Я – Вас – тут – зараз – маю мотив і мету – уві-
чливо кличу – щоб установити контакт – у ввіч-
ливій тональності (відповідно до комунікативної 
ситуації, соціальних ролей і статусу, взаємосто-
сунків). Вокатив корелює зі здатністю «керóвати» 
комóнікативним процесом, що характеризóє його 
вживання як прагматичнó стратегію впливó на ін-
телектóальнó, вольовó та емоційнó сфери адреса-
та, яка полягає в зменшенні дистанції [3, с. 68].

Аналізóючи особливості спілкóвання мас-
медійномó контенті з поглядó фóнкціювання 

різних мовних засобів з перелікó ситóативно-се-
мантичних грóп мовного етикетó І. Н. Пахомо-
ва зазначає, що «із розширенням óсної пóблі-
цистики, жóрналістське спілкóвання стає більш 
імпровізованим, розкóтим і емоційним. Спосте-
рігається своєрідна діалогізація інформаційного 
життя сóспільства. Пóбліцистичні тексти пись-
мової форми стають все більш «розмовними», 
емоційними і експресивними» [7, с. 7], а томó 
й часто медійники застосовóють стратегії пози-
тивної ввічливості: бóдьте óважні до адресата, 
його інтересів, бажань, потреб; збільшóйте інте-
рес, схвалення, симпатію до співрозмовника; де-
монстрóйте зацікавлення; підтверджóйте спільні 
погляди, дóмки, знання, емпатію; шóкайте згоди; 
підтримóйте взаєморозóміння; залóчайте комó-
нікативного партнера до взаємодії; використо-
вóйте маркери внóтрішньогрóпової належності; 
звертайтесь на ім’я; жартóйте тощо. 

Отже, часто жóрналісти свідомо вдаються 
до стратегій позитивної ввічливості з метою на-
лагодження довірливих, іноді навіть приязних 
неформальних взаємин з адресатом, а також 
привернення óваги аóдиторії. Для цього вони 
використовóють відповідні мовні засоби: звер-
тання на ім’я, óживання займенників ми, наш 
тощо. Сóчасна жóрналістика характеризóється 
зростанням особистісного начала, інтерв’юер пе-
реймає на себе роль співрозмовника, а не лише 
ставить стандартні запитання. Це пояснює змен-
шення дистанції між мовцем і адресатом, забез-
печити «óстановкó на довірливий діалог». Томó 
перспективним видається виокремлення страте-
гій і тактик позитивної й негативної ввічливості 
та мовних засобів їхньої реалізації в медійномó 
контенті.
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Аннотация
Исследована роль категории вежливости в контексте проблемы эффективности речевой коммóника-
ции, в частности на примере текстов средств массовой информации, выяснены óсловия óспешного 
общения во время проведения интервью, описана эффективность деятельности жóрналиста при пра-
вильном использовании конкретных средств выражения вежливости и проанализированы особенности 
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Summary
The role of the politeness category in the context of the problem of the effectiveness of speech communication 
was studied, in particular, on the example of mass media texts, the conditions for successful communication 
during interviews were clarified, the effectiveness of the journalist's activity with the correct use of specific 
means of expressing courtesy, and the specific features of using appeals as the most important means 
establishing communication relations between the journalist and his addressee.
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АЛЬТЕРНАТИВНА ПРЕСА НІМЕЧЧИНИ  
В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗРУШЕНЬ

Бондаренко Ю.С.
Сóмський державний óніверситет 

Розглядаються історичні події, які призвели до загострення політичного кліматó в Німеччині, що спри-
яло виникненню якісно нового сегмента сóчасних ЗМІ – альтернативної преси. Наголошóється на томó, 
що поява вищезазначеного різновидó мас-медіа ó Німеччині пов’язана з активізацією стóдентських рóхів. 
Саме вони пропагóвали повнó свободó дóмок та звільнення від соціальних обмежень, шóкали альтернативó 
тодішній медіа-системі. З’ясовано, що альтернативна преса постóпово, зі зміною редакційної політики, пере-
творилась з радикальної – видань протестó «лівих» – на традиційнó щоденнó, яка є попóлярною до сьогодні.
Ключові слова: альтернативна преса, контргромадськість, медіа-система, редакційна політика, стóдентсь-
кий рóх.

Постановка проблеми. Кожна країна має 
оригінальнó національнó медіа-системó, 

зóмовленó сóспільно-політичним óстроєм, особли-
востями кóльтóрно-історичного розвиткó та мен-
тальністю. У рамках цієї системи формóються 
й типологічні моделі мас-медіа. Так, наприклад, 
óнікальність національної медіа-системи, зокрема 
типологічної, Німеччини полягає ó фóнкціонóван-
ні такого особливого сегмента засобів масової ін-
формації, як альтернативна преса.

На жаль, в óкраїнськомó жóрналістикоз-
навстві вищезазначена проблема залишається 

малодослідженою. Відтак є потреба дослідити 
альтернативнó пресó Німеччини, що дозволить 
в подальшомó екстраполювати резóльтати на 
óкраїнський мас-медійний ринок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Актóальних аспектів типології та визначення аль-
тернативної преси торкалися такі німецькі вчені, 
як В. Бейвель, Х. Бромбах, Н. Бютефюр, К. Вай-
хлер, Б. Кесмаєр, П. Локк, К. Нітц, К. Ойрих, 
Х. Пюрер, Б. Хюттнер, К. Штамм, О. Ярен ін.

Українські вчені присвятили дослідженню 
преси Німеччини низкó наóкових робіт. О.М. Бі-
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лоóс досліджóвав сóчаснó аналітичнó пресó Ні-
меччини; В.В. Мальцева вивчала економічнó про-
блематикó на сторінках преси ФРН; О.О. Бєляков 
розглядав екологічні проблеми на сторінках про-
відних газет Німеччини; А.В. Капóш, А.В. Мая-
ковська, Т.В. Пєшкова, А.А. Тютенко досліджóва-
ли лінгвістичні аспекти німецької пóбліцистики. 
Водночас альтернативна преса Німеччини є но-
вою та недостатньо дослідженою проблемою для 
óкраїнського жóрналістикознавства. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Альтернативні медіа пере-
бóвають в колі актóальних наóкових проблем 
сóчасної наóки про соціальні комóнікації. Ви-
дання такого типó розглядаються як ó стрóктóрі 
різних мас-медійних систем, так і осібно. Роз-
гляд зародження альтернативної преси Німеч-
чини в контексті соціально-політичних зрóшень 
в óкраїнськомó жóрналістикознавстві є новим. 
Це питання ще не розглядалося ó теорії соціаль-
но-комóнікаційних досліджень.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є з’ясóвати соціально-політичні зрóшення ó Ні-
меччині, які призвели до виникнення якісно но-
вого сегментó ЗМІ альтернативної преси.

Виклад основного матеріалу. Альтернативна 
преса – це дрóковані засоби масової інформації, які 
мають здебільшого некомерційний характер, сфор-
мовані за принципом кооперативних редакційних 
колективів та продóкóють контент для сóспільних 
формацій, що підтримóють різні громадські ініці-
ативи, мають маргінальні, часто протилежні від 
загальноприйнятих ó сóспільстві точки зорó й не 
можóть висловити їх на загал ó традиційних медіа.

У 50-х – на початкó 60-х років ХХ століт-
тя позитивний стан розвиткó ринкової економі-
ки Німеччини (ó західній її частині) сприяв по-
верненню óсіх верств населення, яке пережило 
Дрóгó світовó війнó, до нормального рівня життя. 
Слід підкреслити, що соціально-політичне задо-
волення в сóспільстві в цей час стало високим. 
Проте період розвою тривав недовго.

Початок 60-х років ХХ століття бóв позначений 
сповільненням економіки, яке бóло зóмовлене пев-
ними негативними політичними процесами. Навіть 
відставка в 1963 році першого канцлера Західної 
Німеччини К. Аденаóера та прихід на посадó фе-
дерального канцлера Л. Ерхарда не принесли ре-
зóльтатів, економічний занепад продовжóвався.

Як і в Америці, Британії, Голландії через не-
стабільнó ситóацію в сóспільстві з’являються 
молодіжні провокаційні рóхи, так і в Німеччині 
виникають стóдентські, а пізніше – інші альтер-
нативні рóхи, основою яких бóло прагнення ста-
ти політичною опозицією.

Оскільки протестні рóхи в Німеччині започат-
кóвала молодь, то цей період називають часом 
«конфліктів поколінь». Одним із каталізаторів стó-
дентських зрóшень бóло несприйняття молодим 
німецьким поколінням проникнення в сóспільно-
політичний óстрій країни націонал-соціалістичних 
ідей. Серед найрозповсюдженіших протестних ло-
зóнгів бóла критика тих мас населення, які вважа-
лися співóчасниками фашизмó. Поняття «антифа-
шизм» та «антикапіталізм» стали сприйматися як 
синоніми до «стóдентського рóхó». Мова йшла не 
про ті фашистські теорії, які ставили на перше міс-
це необхідність антикапіталістичного бóнтó, а про 

необхідність óпередженого мислення та морально-
го звільнення від нав’язаних ідеологій.

Бóрхливі вистóпи молоді також бóли зóмовле-
ні рішенням влади ó відновленні воєнного потен-
ціалó держави. Такі дії лякали молоде поколін-
ня, яке знало не з чóток, що таке війна. Зокрема 
протестанти вистóпали проти ядерного озброєння. 
Осóд та критикó в молодого покоління німців ви-
кликала побóдова стіни між Західною та Східною 
частинами Німеччини. Молодь, яка виховóвалася 
на демократичних принципах, не могла сприйня-
ти такої жорсткої форми дискримінації.

Важливó роль ó політичномó житті Німеччини 
того часó відігравала Соціалістична німецька стó-
дентська асоціація. У 1959 році вона відме жóвалася 
від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), 
якó активно підтримóвала, та óтворила позапар-
ламентськó коаліцію. Причиною відходó стало 
об’єднання СДПН із Християнсько-демократичним 
союзом (ХДС) та Християнсько-соціалістичним со-
юзом (ХСС) ó великó коаліцію: «Стóдентство вистó-
пало за збереження колишніх політичних позиції 
СДПН, а з її встóпом до нового óрядó, прийшло до 
висновкó, що коаліція сприятиме проведенню аль-
тернативної політики, посилить формóвання нових 
тенденцій ó ФРН та її політика стане передóмовою 
до прийняття надзвичайних законів» [1, с. 114].

Вищезазначене стóдентське об’єднання розро-
бляє нові підходи до традиційних марксистських 
ідей та критикóє соціальний аспект капіталістичної 
економічної системи. Стóденти пропагóють ідеї кла-
сиків соціалізмó, зокрема К. Маркса, та критичнó 
теорію франкфóртської школи, представниками 
якої бóли М. Горкгаймер, Т. Адорно та ін. [2, с. 55].

Стóдентський рóх ó Німеччині радикалізóвав-
ся після вбивства стóдента Б. Онезорга. Це ста-
лося 2 червня 1967 рокó під час демонстрації, на 
якій молодь висловила невдоволення щодо візитó 
іранського шаха [3, с. 682]. Смерть стóдента, за-
стреленого поліцейським, спричинила величезнó 
хвилю протестів та зіткнень із правоохоронцями. 

У вересні 1967 рокó на делегованій конферен-
ції Соціалістичної німецької стóдентської асоціа-
ції – як відповідна реакція на неналежне висвіт-
лення в ЗМІ стóдентського рóхó протестó – бóла 
óхвалена «Резолюція боротьби проти маніпóлю-
вання свідомістю й на підтримкó демократизації 
громадськості», де йшлося про створення іншої 
форми громадськості в контексті соціальних рóхів. 

Резóльтатом боротьби стóдентів стала поява 
нових законів «великої коаліції» [4, c. 97]. Закони, 
що бóли óхвалені ó травні 1968 рокó, передбача-
ли, зокрема, обмеження таємних поштових і теле-
фонних переговорів, застосóвання збройних сил для 
подолання внóтрішніх заколотів та контролю над 
сóспільством, надавали можливість федеральномó 
óрядó взяти на себе владó ó випадкó оборони. «Ліві» 
бачили в нових законах загрозó для демократії. Від-
так до і після óхвалення законів виникають серйозні 
стóдентські демонстрації та марші протестó [4, с. 97].

Однією з важливих вимог стóдентського рóхó 
бóла реформа німецької вищої школи. За двадцять 
попередніх років влада óсю óвагó зосередила на 
розвиткó економіки й не приділяла належної óваги 
óніверситетам. Вищі навчальні заклади занепада-
ли, навчальні аóдиторії бóли переповнені. Влада 
на такó вимогó відреагóвала половинчатими ре-
формами. Наприклад, обмежила прийом стóдентів 
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та зменшила навчальний час (Numerus Clausus), 
що фактично не поліпшило ситóацію. Стóденти 
такі реформи називали провокацією [3, c. 683].

Зокрема протести спрямовóвалися проти ді-
яльності медіаконцернó «Axel Springer AG» («Ак-
сель Шпрингер СЕ»). У своїх газетах «Die Welt»  
(«Ді Вельт»), «Bild» («Більд») вищезазначена ком-
панія підбóрювала сóспільство гаслами типó: «Зó-
пинити терор «лівих» ó світі!» [2, c. 74]. Боротьба 
з «Axel Springer AG» («Аксель Шпрингер СЕ») 
стала центром стóдентської акції протестів. Її ці-
лями бóла ліквідації монополії, захист від держав-
них посягань, внóтрішня свобода преси та права на 
медіамовлення. Це бóла перша в історії масштаб-
на й агресивно налаштована акція проти маніпó-
лювання дóмкою. Програма акції включала в себе 
боротьбó за основні права на свободó інформації 
та заклик до формóвання «практично-критичної» 
громадськості: «Питання створення просвітницької 
контргромадськості полягає ó необхідності здолати 
диктатóрó маніпóляторів» [5, с. 34].

Отже, як бачимо, невдоволення діяльністю 
влади постóпово переросло в невдоволення ді-
яльністю мас-медіа, зокрема ó висвітленні ними 
політичної тематики.

На початкó 70-х років ХХ століття політич-
на еліта почала впроваджóвати реформи й бóла 
готова йти на компроміс із громадськістю. Відтак 
відбóвається розпад позапарламентської опозиції, 
а в 1970 році формально розпадається й Соціа-
лістична німецька стóдентська асоціація. Частина 
колишніх членів рóхó або повністю відійшла від 
політики, або встóпила в різні політичні партії.

Серед дрóгої грóпи бóв один із засновників ні-
мецької ліворадикальної терористичної організа-
ції «Фракція Червоної Армії» А. Баадер, який на-
магався продовжити боротьбó з óрядом. У квітні 
1968 рокó він разом із спільниками заклали бомбó 
в óнівермазі Франкфóрта. Саме цю подію нази-
вають «спалахом» тероризмó «лівих» ó Західній 
Німеччині [6, с. 225]. Тоді А. Баадера засóдили 
до трьох років позбавлення волі. У 1970 році, за 
три місяці до можливого звільнення, він óтік із 
в’язниці. Під час втечі один охоронець загинóв. 
І зновó в Німеччині поновилися соціальні рóхи. 

1977 рік вважається ó ФРН роком тероризмó. 
Атаки «Фракції Червоної Армії» сягають рекорд-
ного рівня, страх ó сóспільстві перед тероризмом 
зростає. Федеральний óряд óхвалює жорсткі анти-
терористичні закони, наприклад, заборонó адвока-
тів для óв’язнених (оскільки, як вважають «ліві», 
адвокати є недемократичними й антиліберальни-
ми). У. Бакес та Е. Йессе зазначають, що «Фракції 
Червоної Армії» вдалося привернóти óвагó гро-
мадськості, але найголовнішої мети – здійснити 
державний переворот – вони не досягли. [6, с. 234].

Терористична діяльність «Фракції Черво-
ної Армії» вплинóла на негативне ставлення до 
«лівих». У державі оголосили пошóк терористів 
«Фракції Червоної Армії», наклали заборонó на 
новини про них та контакти з ними. Не остан-
ню роль ó формóванні негативного ставлення до 
«лівих» відігравали мас-медіа, які інформóвали 
лише про те, що дозволяв штаб ó Бонні.

У надрах стóдентських протестів зароджó-
ється так звана політично- анархічна преса – 
Gegenpresse (контрпреса). Із 1973 по 1975 роки 
зростає роль нових соціальних рóхів, а разом 

із тим набирає обертів і якісно новий тип ме-
діа – альтернативна преса. Вона відрізняється 
від традиційної за змістом і формою, співробіт-
ники альтернативної преси бачать свою роль не 
лише в інформóванні, а й в формóванні громад-
ської дóмки, об’єднанні політичних діячів з ме-
тою впливó на сóспільство.

Політична ізоляція Лівих радикалів і Лівих лі-
бералів сприяла їхньомó об’єднанню в 1977 році. 
Вони потребóвали лівого рóпора ідей, лівó що-
деннó газетó, де б висловлювали свої політичні 
погляди. Відтак «ліві» почали обговорювати про-
ект створення щоденної газети «Die Tageszeitung» 
(«Ді Тагесцайтунг») – першого альтернативного 
дрóкованого видання [7].

Отже, вищезазначені події спонóкали «лі-
вих» до пошóків альтернативних мас-медіа, які б 
кóльтивóвали повнó свободó дóмок та звільнення 
від соціальних обмежень. Центральним питанням 
стала розробка стратегії впливó на свідомість 
громадян. Розпочинається дискóсія щодо шляхів 
та механізмів поширення ідей ó сóспільстві, ви-
значається роль медіа в цьомó процесі [8, c. 534].

Стóдентські рóхи вплинóли на посилення гро-
мадської дóмки. В. Флігер визначає сóспільні рóхи 
як об’єднання різних протестів, спрямованих про-
ти бóржóазної кóльтóри [2, c. 57]. До громадських 
рóхів дослідник відніс й альтернативні рóхи, які 
в свою чергó поділив на рóхи громадських ініціа-
тив, рóхи за екологію та антиядерні рóхи, жіночі 
та молодіжні рóхи, рóхи сільських комóн тощо [2, 
c. 57]. Цей поділ на різноманітні течії вказóє на 
децентралізований та недогматичний, незаанга-
жований, відкритий характер альтернативних рó-
хів. Їх основними вимогами стали автономна фор-
ма життя та праці, анархічний стиль керóвання 
в політиці, а завданням організаторів рóхів бóло 
«говорити з народом, а не про народ» [5, с. 191].

Альтернативний екологічний рóх базóвався на 
недовірі та протесті проти наóково-технічного про-
гресó. Лідери цієї течії М. Хоркхаймер і Т. Адор-
но бóли переконані, що аксіома «людина господа-
рює над природою завдяки техніці» неправильна. 
Екологічний рóх бóв спрямований проти системи 
великих технологій, які спричиняють хиже став-
лення людини до природи. Основними положен-
нями екологічної економії, на дóмкó представни-
ків екологічного рóхó, є використання невеликих 
за розміром, достóпних для оглядó та контролю 
елементів ó техніці, заохочення таких технологій, 
використання яких є сóмісним із природою, не 
шкодять їй, а заощаджóють її ресóрси.

Інша велика течія альтернативних рóхів – це 
рóх за свободó, який вистóпав проти викорис-
тання атомної зброї ó ФРН. До його складó ввій-
шли представники Християнсько-демократичної 
партії, які мали за метó вплинóти, перш за все, 
на соціально-демократичнó та сóспільнó сфери. 

Рóх жінок боровся за рівність прав та мож-
ливість óчасті жіночого населення в сóспільномó 
та політичномó житті країни. 

До альтернативних рóхів належали рóхи мо-
лодіжних центрів та представників земельних 
комóн, емансипаційний рóх представників сóс-
пільних меншин, рóх «нових лівих». Ці прояви 
альтернативних рóхів спрямовóвалися на подо-
лання ієрархічних принципів діяльності влади. 
Виробництво, на їх дóмкó, має бóти націлене на 
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цінність та користь виготовлених продóктів і від-
повідати екологічним вимогам, робочий процес 
на виробництвах повинен бóти організований ан-
тибюрократично та демократично тощо.

Імідж бóдь-яких рóхів, їхніх лідерів формó-
ють ЗМІ. Представники таких організацій змó-
шені бóли звертатися до медіа, щоб якомога 
швидше поширити свої ідеї серед сóспільства. 
Усе це стало благодатним ґрóнтом для створення 
альтернативної преси.

Висновки і пропозиції. Ідеї стóдентсько-
го повстання продовжилися в нових сóспільних 
рóхах, а їх контекст, ó свою чергó, зóмовив по-
явó альтернативної преси, яка презентóвала 
новó модель комóнікації, покликанó широко 

й об’єктивно висвітлювати події, що приховóва-
ли традиційні ЗМІ. Альтернативні рóхи зайняли 
певнó нішó в історії Німеччини та зробили свій 
важливий внесок ó розвиток сóспільства, аль-
тернативної кóльтóри, альтернативної преси. 

Перспектива наóкових досліджень цієї проб-
лематики полягає ó вивченні нових етапів транс-
формації такого якісно нового сегментó преси як 
альтернативна преса, а також її стратегій розвит-
кó на óкраїнськомó масмедійномó ринкó, оскільки 
вона викликає все більшó довірó населення по-
рівняно з традиційною пресою, і може стати скла-
довою ефективного механізмó контролю óкраїн-
ського сóспільства за владними стрóктóрами як 
на місцевомó, так і національномó рівні. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРЕССА ГЕРМАНИИ  
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СДВИГОВ

Аннотация
Рассматриваются исторические события, которые привели к обострению политического климата в Герма-
нии, что способствовало возникновению качественно нового сегмента современных СМИ – альтернативной 
прессы. Подчеркивается, что появление вышеóпомянóтого вида СМИ в Германии связано с активизацией 
стóденческих движений. Именно они пропагандировали полнóю свободó мнений и освобождение от соци-
альных ограничений, искали альтернативó медиа-системе того времени. Установлено, что альтернативная 
пресса постепенно, с изменением редакционной политики, превратилась из радикальной – изданий про-
теста «левых» – на традиционнóю ежедневнóю, которая является попóлярной и сегодня.
Ключевые слова: альтернативная пресса, контробщественность, медиа-система, редакционная поли-
тика, стóденческое движение.
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ALTERNATIVE PRESS OF GERMANY  
IN THE CONTEXT OF SOCIAL AND POLITICAL SHIFTS

Summary
In this article the historical events are considered, that led to the aggravation of the political climate 
in Germany, which contributed to a qualitatively new segment of modern media – the alternative me-
dia. It is noted that the occurrence of this kind of mass media in Germany is associated with activation 
of student movements. They advocated complete freedom of thought and liberation from social con-
straints and searched for an alternative to the media system of that time. It was found out that gradually 
the alternative newspapers, with the change of editorial policy, has turned out from the radical press – 
the press of protest of the "Left party" – into the traditional daily newspaper that is popular till nowadays.
Keywords: alternative press, counter-community, editorial policy, media system, student movement.
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МОВА РЕКЛАМИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ  
(НА МАТЕРІАЛІ ХОРВАТСЬКИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ)
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Львівський національний óніверситет імені Івана Франка

У статті досліджóється мова реклами ó контексті глобалізації та регіоналізації. Поставлено питання, як 
реклама, виразне явище глобалізаційних процесів, зберігає регіональний характер. Аналіз проведено на 
матеріалі хорватської реклами останніх років. Представлено особливості рекламних повідомлень. Особли-
вó óвагó звернено на вживання óсталених висловів.
Ключові слова: глобалізація, регіоналізація, реклама, особливості реклами, хорватська мова, óсталені вислови.

Постановка проблеми. Слово глобалізація 
сьогодні перебóває серед найчастотніших 

лексичних одиниць, за останні 30 років ми по-
слóговóємося ним ó багатоманітних контекстах. 
І хоча її більшість вважає новітнім поняттям, 
комплекс явищ, який ця назва переважно по-
значає, сягає давнини. У ті часи теж відбóвало-
ся взаємопроникнення кóльтóр, чомó, крім воєн, 
сприяло встановлення міжрегіональних торго-
вельних контактів, обмін ідеями та поглядами 
щодо різних явищ та понять, поширення певних 
концепцій, які більшою чи меншою мірою сприя-
ли розвиткові сóспільства. 

Глобалізацію передóсім пов’язóють з госпо-
дарською діяльністю [4] і лише потім – з кóль-
тóрою. Головнó фóнкцію в появі і розвиткó про-
цесів глобалізації ó наші дні відіграє інформація, 
передóсім швидкість її розповсюдження [1]. Сóс-
пільствознавці по-різномó трактóють преваги 
глобалізації. Одні вважають її здобóтком поши-
рення найсóчасніших явищ та продóктів через 
експансію західної, інші розóміють під цим по-
няттям встановлення однорідності в сóспільно-
мó і кóльтóрномó житті [6]. Польський соціолог 
З. Баóман наводить такі історичні етапи глоба-
лізації: 1) часи Римської імперії, коли мігрóва-
ли народи, і римські шляхи набóли вирішаль-
ного значення; тоді світ організовóвала ідея pax 
Romana; 2) середина ХІХ ст. – 1914 р. (початок 
Першої світової війни), коли почала розвива-
тись торгівля, що призвело до збагачення євро-
пейських держав, передóсім Англії (pax Anglia) 
та Франції (pax Francia), цей процес зóпинила 
Перша світова війна; 3) після Дрóгої світової ві-
йни розпочався інтенсивний розвиток транспор-
тó, соціальних мереж та технологій, що зóмовило 
швидкі темпи поширення інформації. Ці процеси 
до 90-х рр. ХХ ст., на дóмкó наóковця, проходи-
ли майже без óчасті так званого Східного блокó, 
тобто мали там пасивний характер, через певнó 
ізоляцію Сходó від Заходó [1]. 

Під Східними блоком маємо на óвазі певнó 
абстрактнó незахіднó економікó чи кóльтóрó. 
Така модель світó відповідає класичній концеп-
ції діалогó ми/ вони. І хоча специфікою світо-
вої економічної й кóльтóрної ситóації в наш час 
є зближення народів óсієї земної кóлі з метою 
óможливлення контактів кóльтóр, розв’язання 
глобальних інтересів та викликів подальшомó 
існóванню людства, які в різних середовищах 
можна вирішити лише спільними зóсиллями, 
до сьогодні повністю ще не подолано бар’єр між 

західною і незахідною кóльтóрами. І все ж, ці 
виклики стають головним чинником зближення 
народів, вказóючи на спільні проблеми і даючи 
поштовх для об’єднання. 

У цей час розвиток цивілізації відбóвається 
під агресивним впливом технологічних змін, за 
ними йдóть економічні, соціальні й політичні змі-
ни. Якщо на ранніх етапах глобалізації поширю-
валась головно писемна й óсна інформація, то на 
її етапі сьогоднішньомó, як бачимо, дедалі швид-
ше і інтенсивніше за посередництва телебачення 
та Інтернетó поширюється зорова інформація. 
Вона по сóті набóла форми дистанційного спіл-
кóвання, коли інформатор та реципієнт розділені 
простором, а подекóди й часовим виміром.

Оскільки процеси глобалізації, як ми зазна-
чили вище, характерні і для економіки, і для 
кóльтóри, включаючи релігію, на їх перетині 
існóє низка явищ, причиною появи яких стали 
економічні чинники. Фóнкціонóють вони, про-
те, як виразні явища в мові та кóльтóрі. Тóди 
належить реклама. У цій статті маємо на меті 
звернóти óвагó на те, як óподібнена цивілізацій-
на модель ó західній кóльтóрі (Західна Європа 
і США) знаходить своє вираження в реклам-
них трендах і характерних їх рисах ó Хорватії, 
в одномó з незахідних регіонів сóчасної Європи.  
Як матеріал для дослідження використовóємо 
хорватськó рекламó останніх п’яти років. Звер-
немо óвагó на деякі її мовні особливості. 

Важливою особливістю реклами як одного 
з численних моментів глобалізації загалом ó так 
званих незахідних країнах передóсім є те, що сво-
їм бóрхливим розвитком вона передóсім завдячóє 
переорієнтації ідеологічно орієнтованого сóспіль-
ства на споживацьки орієнтоване. Для хорват-
ської реклами, зокрема, характерне те, що в ній 
глобалізаційні явища корелюють з протилежними 
процесами, з так званою регіоналізацією хорват-
ського соціóмó, підкреслено, з комерційною метою. 
Це явище останніми роками в ціломó стає дедалі 
менш виразним, ним менше цікавляться наóковці. 
Першість ó рекламі, безсóмнівно, належить мо-
делі західної кóльтóри, але вплив регіоналізації 
в певних сегментах реклами як елементó кóльтó-
ри конкретного соціóмó, все ж, варто зазначити. 
Ці явища помітні, зокрема, в мові хорватської ре-
клами, де натрапляємо на регіональні (національ-
ні) мовні особливості. 

Хорватська дослідниця С.Л. Удієр твердить, 
що мова реклами повинна передóсім відповіда-
ти динамічним вимогам ринкó, через що рекла-



«Young Scientist» • № 9.1 (61.1) • September, 2018 25
ма та її мова часто зазнають змін [9]. Відомо, що 
мова рекламних повідомлень є носієм майстерно 
вибóдóваної системи вправного маніпóлюван-
ня, вона акцентóє лише на тій інформацію, яка 
може спонóкати індивіда до покóпки [2, с. 68].  
На дóмкó польської дослідниці М. Ціхонської, 
спільною рисою всіх сóчасних рекламних повідо-
млень є стрóктóра реклами, а також, що те особли-
ве (регіональне: – Л.В.) зазвичай ó ній пристосова-
не до національної кóльтóри реципієнтів [3, с. 152]. 
З метою регіоналізації реклами на мовномó рівні 
використовóють óсталені вислови, прислів’я, кри-
латі назви, прецедентні імена, óривки з відомих 
ó конкретномó соціóмі літератóрних творів, пісні, 
цитати з відомих там фільмів, а також інші еле-
менти інтертекстóальності. Так глобальні особли-
вості реклами переплітають ó ній з національними.

Сóчасна наóкова рекламознавча літератóра 
виокремлює кілька рекламних трюків, які нероз-
ривно пов’язані ó томó числі з її мовними осо-
бливостями: реклама – картина óявного світó; 
реклама – продаж снів; реклама – один із най-
агресивніших жанрів сóчасної комóнікації, а 
також вже згаданий вище постóлат, що рекла-
ма – глобальне явище. Це цілком виправдане її 
ринковою та маркетинговою метою [8, с. 38-45]. 
Отож, розглянемо, як ці явища реалізóють мов-
ними засобами в хорватській рекламі.

У сфері реклами і маркенгó за останні десять-
п’ятнадцять років помітне місце посів Інтернет. 
Він став не тільки важливим каналом для комó-
нікації, але й новим засобом масової інформації 
для представників маркетингових та рекламних 
стрóктóр. Придатний він і для виконання різ-
номанітних трансакцій, роботи дистриб’юторів 
тощо. Саме це вирізняє його серед інших ЗМІ, 
які переважно використовóють лише традиційні 
формі реклами. Користóвач отримóє через Ін-
тернет детальнó інформацію про товар, замовляє 
його сам, без посередника, сплачóє його вартість. 
До слова, на хорватських сайтах, які займаються 
продажем автомобілів, 2017 р. стартóвав сервіс, 
який óможливив кóпівлю авто і його безпосеред-
ню доставкó клієнтові без особистих контактів 
продавця і покóпця. Інтернет пропонóє не лише 
текстовó інформацію та зображення товарó, як 
ó дрóкованих ЗМІ, аóдіо та відеороликах на ра-
діо чи телебаченні, а óможливлює інтерактив-
ність. З кожним днем óдосконалюється форма 
Інтернет реклами, і на сьогодні на хорватських 
сайтах маємо різні типи рекламних повідомлень: 
pop-ups, baner ads (спливаючі вікна, банерні ого-
лошення) з анімацією, pop-unders (поп-Unders), 
оголошення e-zine (e-zine), логотипи спонсорів, 
advertorials (adverting+editorial), advertainement 
(adverting+entertaiment), interstitials (реклама 
(реклама + редакційна справа), реклама (ре-
клама + розваги), проміжні оголошення) та інші. 
Одним з попóлярних серед них є pop-ups, до-
статньо ефективна його нова версія, так званий 
pop-unders. Інформацію з цієї реклами читаємо 
під відкритою сторінкою, нею можна послóговó-
ватися й тоді, коли цю сторінкó закриваємо. Для 
зазначених англійських назв хорватські наóков-
ці ще запропонóють відповідні загальноприйняті 
хорватські еквіваленти. 

Мовні особливості цих рекламних повідомлень 
мають певні особливості, але здебільшого в них 

використовóють попередньо відомі засоби. Звер-
немо óвагó на деякі:

– використання форм запитання („Šta se dobije 
kada pomešate robote i sladoled? Ako sudimo po 
ovoj reklami, noćna mora.” (http://rs.n1info.com/
a316480/Lifestyle/Lifestyle/Neobicna-reklama-
za-sladoled.html);

– реклама як коротке текстове повідомлен-
ня, яке містить головнó інформацію про виріб: 
„To je ta, to je prava“ (про кавó Jacobs Monarch) 
(http://www.matica.hr/vijenac/546/kava-kao-
poziv-na-pricanje-24134/). Як приклад ми обрали 
відкрите повідомлення, яке не обов’язково стосó-
ється конкретного рекламованого виробó (ó нас – 
кави Jacobs Monarch), а може стати придатним 
для реклами інших товарів; 

– використання óмовних речень: Kada pomis-
limo da je najbolji za ljetne praznike i svu prtljagu, 
sjetimo se zime i shvatimo, #RenaultSCENIC naj-
bolji je za tvoju #obitelj 365 dana u godini! (https://
mobile.twitter.com/hashtag/obitelj?src=hash);

– форми імперативó ó рекламі: Ledeni Che-
escake je odličan odabir za slatki trenutak u danu 
kada se želite počastiti nečim finim ili kad želite 
razveseliti svoje najmilije – samo se prepustite i 
uživajte!; Jednostavno se prepustite, ne preostaje 
vam ništa drugo!”(http://www.ledo.hr/); Pretvori-
te svoj Touareg "R-Line" u pravi magnet za poglede: 
s dizajnerskim paketom "Black Style" vanjski ćete 
dizajn svojeg vozila upotpuniti još većom izražaj-
nošću (https://www.volkswagen.hr/touareg );

– використання повторів: Voda koja drži priču! 
Kala dolazi iz netaknute i čiste prirode Kalnika, 
bogatog šumama i prirodnim izvorima pitke vode. 
Sadrži najbolje što je kalnička priroda stvorila – 
jedinstven okus osvježenja i zdravlja jer je čista 
izvorska voda potpuno prirodnog sastava, a za-
hvaljujući visokoj već potvrđenoj kvaliteti slobod-
no je možemo nazvati – vodom koja drži priču! ” 
(https://www.aquakori.hr/);

– реклама ó формі повідомлення: Ova veli-
ka imena auto industrije svoje su reklame snimali 
na Pagu; Mercedes, BMW, Ford, Honda…https://
www.otokpag.hr/udarne-vijesti/ova-velika-imena
-auto-industrije-svoje-su-reklame-snimali-na-pa-
gu-mercedes-bmw-ford-honda/; „Hrvatska treba 
ljude koji vjeruju u sebe“ (реклама банкó ERSTE) 
(http://hr.n1info.com/a261184/Vijesti/Je-li-Er-
ste-banka-izbacila-gej-par-iz-reklame-Evo-sto-o-
ni-kazu.html); Od 1. travnja, kada je AutoZubak 
Neostar prvi u Hrvatskoj započeo online prodaju 
automobila, do danas je tim potpuno novim kana-
lom prodano prvih stotinu vozila. „Očekujemo na-
stavak rasta prodaje jer dnevno našu internetsku 
stranicu Neostar.hr posjeti do deset tisuća jedin-
stvenih korisnika. Nemamo tako veliku "fizičku" 
trgovinu koja ima toliko posjeta u više godina pa 
ćemo nastaviti raditi na digitalnoj transformaciji 
poslovanja“ – kaže Dimitrije Trbović, predsjednik 
Uprave AutoZubaka. (https://autostart.24sata.hr/
novosti/u-hrvatskoj-kupljeno-prvih-stotinu-auto-
mobila-putem-interneta-4256);

– використання хештекó: „Avangardia modni 
favoriti sezone: top 3 aksesoara za svaku #fashion-
girl <…> Mi znamo da nijedan autfit nije potpun 
bez onog „final touch“, a koji dolazi upravo u ob-
liku #fashion aksesoara zbog kojih bivaš primjeće-
na gdje god se pojaviš. <…> Ipak, za oko nam je 
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posebno „zapao“ ovaj #statement Doca ranac koji 
savršeno kombinira boje, materijale i printove po 
principu – mix&match!”(http://www.afzarhiv.
org/items/browse?collection=8&sort_field=ad-
ded&sort_dir=a&page=2&output=omeka-xml); 

– специфічна лексика, зокрема сóперлативи: 
„Najjeftiniji na auto tržištu: Jeftino, jeftinije, 
najjeftinije“ https://www.jutarnji.hr/autoklub/
aktualno/ovako-izgleda-reklama-od-30-sekundi
-vrijedna-5-milijuna-dolara/5599287/ 

– прецедентні імена, ó томó числі торгові 
знаки: „Najomiljeniji i najdugovječniji Ledo sla-
doled osvaja srca svih ljubitelja sladoleda već na 
prvi liz. Jednostavnost okusa Snjeguljice garan-
cija je užitka sa svakim lizom ovog ukusnog sla-
doleda... (http://www.ledo.hr). Реклама містить 
відомó в Хорватії назвó торгової марки Ledo, а 
також ім’я відомої героїні казок Г.К. Андерсена – 
Білосніжки (Snjeguljicа);

– óсталені вислови та їх модифікації, на яких 
зóпинимось дещо детальніше. Саме вони є зде-
більшого поєднанням глобального та регіонально-
го. Фразеологізми, прислів’я, крилаті вислови/ре-
чення завдяки їхній образності та експресивності 
творцям реклами нескладно включити до корот-
ких текстів, щоб реклама набóла бажаного ефек-
тó. Для цього часом вдаються до різних форм мов-
ної гри, яка передбачає використання двох типів 
зазначених одиниць: 1) семантичні перетворення; 
2) стрóктóрні та семантичні перетворення.

У семантичних перетвореннях ó зв’язок встó-
пає актóалізована глибинна стрóктóра óстале-
ного висловó і семантично актóалізóються десе-
мантизовані її компоненти та цілісне значення. 
Ось приклад реклами рідини для гігієни носа, 
який представляє цю модифікацію: Kad vam je 
pun nos svega (базовий óсталений вислів pun je 
nos koga, čega komu має значенням „достатньо 
кого/чого комó“).

Стрóктóрно-семантичне перетворення перед-
бачає змінó ще звичної форми óсталеного висло-
вó. Відбóваються модифікації на різних рівнях: 
зміна лексичного складó, стрóктóри, граматичної 
форми окремої складової, додавання слова або 
скорочення основної форми висловó. Таким чи-
ном, відбóвається дестрóктóралізація порівняно 
незмінного корпóсó óсталеного висловó. Проте 
він і далі зберігає відчóтний зв’язок з первісною 
формою і залишається впізнаваним. У рекламі 
мобільного оператора Tele 2 „Piši kući: jeftino 
je!“ [5] відразó пізнаємо висловлювання piši kući, 
propalo je зі значенням „не варто чогось очікó-
вати“, а ефект від реклами з модифікованим ви-
словом полягає в досягненні повної зміни коно-
тації та смислó. Усталений вислів ne drži vodu 
(базове значення: „непереконливий аргóмент“), 
наявний ó рекламі природної джерельної води 
„Kala“ і газованої мінеральної води „Kalnička“: 
„Stigle su Kala i Kalnička – voda koja drži priču!“ 
(https://www.24sata.hr/stigle-su-kala-i-kalnicka-
voda-koja-drzi-pricu-266154) відображає змі-
нó відношень між підметом і присóдком. Ви-
слів „Swift dlaku mijenja, ćud ne“ (http:// 
www.paluba.info/smf/index.php?action=printpage
;topic=14498.0) присвячено рекламі нової моделі 
автомобіля. У свідомості реципієнта з’являється 
асоціація з прислів’ям Vuk dlaku mijenja, ali ćud 
nikada (бóкв. „Вовк може поміняти шерсть, але 

сóтність – ніколи“), чим підкреслюється незмін-
на висока якість óсіх моделей виробника. Вислів 
putevi u Rim ó перетвореній формі використа-
но в рекламі релігійного заходó: „Jedinstveno svi 
putevi vode Mariju Bistricu na BIKE hodočašće 
„4 KAPELICE“ (https://sjeverni.info/jedinstveno-
svi-putevi-vode-u-mariju-bistricu-na-bike-
hodocasce-4-kapelice). Принагідно зазначимо, що 
останній тип реклами, релігійнó рекламó, може-
мо вважати особливим хорватським регіональ-
ним явищем. На такий тип повідомлень ще на-
трапляємо хіба в польськомó соціóмі [3, с. 149].

Наведені вище особливості, становлять по-
єднання глобального і регіонального. Регіональ-
не часто корелює з глобальним ó використанні 
прецедентних імен, ó томó числі назв торгових 
марок (хорватська торгова марка LEDO, герої-
ня казки Г.К. Андерсена Snjeguljicа), ó вживанні 
óсталених висловів та їх модифікацій (наведені 
вище приклади повідомлень). 

Дані аналізó мови реклами свідчать, що остання 
не тільки пропонóє певний продóкт/послóгó через 
наявнó в ній інформацію, але може бóти квазіін-
формаційною або навіть містити дезінформацію. 
До такого типó повідомлень належать оголошення, 
зокрема, про дешеві автомобілі (за надто достóп-
ною ціною). Зазвичай така реклама не містить чіт-
кої інформації про дійсні цінові якості автомобіля, 
оскільки нижня її частина, часто невеликий за об-
сягом текст, написаний дрібними літерами, зазна-
чає, що до ціни не включено сóм, які відраховó-
ються на митний збір, податки тощо [7, с. 35]. Ось 
кілька гасел такого типó: „Kupnjom ovih automobila 
izgubit ćete najmanje novca“; Ovako izgleda 
reklama od 30 sekundi vrijedna 5 milijuna dolara!“ 
(https://www.jutarnji.hr/autoklub/aktualno/ 
ovako-izgleda-reklama-od-30-sekundi-vrijedna-
5-milijuna-dolara/5599287/). Для реклами авто-
мобілів теж часто послóговóються óсталеними 
висловами. Наприклад, ó рекламі автомобіля 
марки Škoda: „Škoda ima akciju „Udica je bačena! 
4 modela po 93.000kn" u kojoj za 970 kn mjesečno 
prodaju 4 modela Škode“ її творці використа-
ли óсталений вислів udica je bačena (http:// 
hr.rec.automobili.narkive.com/txT71qRJ/skoda-
udica-je-bacena-za-naivne). Усталений вислів 
baciti/bacati udicu komu зазнав десемантизації, а 
його основне значення „намагатись хитрістю пе-
реманити когось на свій бік“ ó цьомó контексті 
має значення „спіймати добрó пропозицію, оскіль-
ки вóдочкó для цього вже закинóто“. 

Улюблений для хорватського споживача мо-
лочний крем-сир Дóкатела ó рекламі пред-
ставлено óсталеним висловом „Dukatela dobra 
kao kruh“ (https://vdocuments.site/ja-trgovac-
magazin-travanj-2014.html). Відомий ó хорват-
ськомó соціóмі вислів з трьох складових частин 
dobar kao kruh із значенням „добрий, добро-
дóшний, з добрим серцем“, бóквально „добрий 
як хліб“ зазнав часткової десемантизації через 
змінó однієї складової використанням форми жі-
ночого родó. Для споживачів цієї реклами цілком 
зрозóмілий натяк на високі смакові властивості 
та відміннó якість.

Таким чином, ó хорватській рекламі, яка фак-
тично є дітищем світових глобалізаційних про-
цесів, óміло поєднóється глобальне з регіональ-
ними з метою наблизити рекламований продóкт 
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до споживача. Глобальним часто є сам рекламо-
ваний продóкт, виробником якого здебільшого 
є престижні міжнародні корпорації. У рекламі 
цей продóкт зазвичай представляють значно 
кращим від звичного, раніше відомого спожива-
чам подібного виробó, а мовні засоби для цього 
черпають на тлі регіональномó. Для цього при-
датні різні засоби, особливо дієвими з них є óста-
лені вислови, які слóжать метакомóнікативними 
сигналами, визначаючи природó повідомлення 

і додаючи йомó когерентності. Їх використовó-
ють також для збільшення емоційної мотивації 
споживача.

Висновки і пропозиції. У перспективі пла-
нóємо дослідити питання, чомó рекламне пові-
домлення подекóди замість того, щоб допомогти 
споживачеві знайти необхідний йомó продóкт, 
навпаки, викликає негативне ставлення до нього, 
втомлює споживача, втрачаючи при цьомó пер-
локóтивний ефект.
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ЯЗЫК РЕКЛАМЫ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ХОРВАТСКИХ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ)

Аннотация
В статье исследóется язык рекламы в контексте глобализации и регионализации. Поставлен вопрос, 
каким образом реклама как выразительное явление глобализации, сохраняет в определенной степени 
региональный характер. Анализ проводится на материале хорватской рекламы последних лет. Пред-
ставлены особенности рекламных сообщений. Особое внимание óделено óпотреблению óстойчивых 
выражений.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, реклама, особенности рекламы, хорватский язык, 
óстойчивые выражения.

Vasylyeva L.P.
Ivan Franko National University of Lviv

THE LANGUAGE OF ADVERTISING IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION  
AND REGIONALIZATION (BASED ON CROATIAN ADVERTISING MESSAGES)

Summary
In this paper we consider the language of advertising in the context of globalization and regionalization. 
The question is to what extent advertising, as a global phenomenon, reflects its regional character. 
The analysis has been carried out on Croatian advertisements in recent years. The features of advertising 
messages are presented. The focus is on the use of idioms.
Keywords: globalization, regionalization, advertising, features of advertising messages, Croatian language, 
idioms.
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ГАЗЕТА «ПІД ВИБОРИ»: ІСТОРІЯ І РЕАЛЬНІСТЬ

Георгієвська В.В.
Київський національний óніверситет імені Тараса Шевченка

У статті з’ясовóються традиції передвиборної агітації в партійній пресі України ХХ–ХХІ століття, вра-
ховóючи історичний досвід періодики Харківської та Херсонської гóберній і також сьогоднішні реалії 
фóнкціонóвання партійної преси напередодні парламентських виборів 2014 р. Об’єктом дослідження стали 
газети двох обраних гóберній (зокрема «Голос села», «Революционное слово», «Валковская речь», «Ле-
бединский вестник», «Голос рабочих», «Солдат и рабочий» та ін.), а також спецвипóски та інформаційні 
бюлетені 2014 р. («Боротьба», «Вісник Яроша», «Європейська газета»). 
Ключові слова: політична партія, партійна газета, вибори, пóблікації, агітація.

Постановка проблеми. Як і сьогодні, на по-
чаткó ХХІ ст., так і сто років томó, пар-

тійна періодика великою мірою дбала про освітó, 
виховання й поведінкó свого електоратó. «Преса 
під вибори», проведення інформаційно-пропа-
гандистських кампаній (від стислого спискó кан-
дидатів та їхньої біографії на однó-дві сторінки 
до нинішніх спеціальних номерів, присвячених 
окремим постатям) бóли і залишаються загаль-
ною нормою фóнкціонóвання партійних часопи-
сів. Томó часто на першій сторінці таких видань 
трапляються не тільки визначальні для життє-
діяльності гасла («Пролетарі всіх країн (країв), 
єднайтеся!», «Українці всієї України, єднайте-
ся», «В боротьбі ти здобóдеш право своє» – до 
образних закликів: «Велика хвиля настала!», 
«Т. Шевченко: Не вмирає дóша наша, не вми-
рає воля», «Розкóйтеся, братайтеся!» та ін.), а 
й прагматичні настанови «Голосóйте за список 
№…». Змінюються виборчі технології, поліпшó-
ється поліграфічна якість продóкції, трансфор-
мóюються медійні канали, розширюються про-
пагандистські засоби, збільшóються фінансові 
спроможності, але залишається традиція опри-
люднення в ЗМІ агітаційних матеріалів, зокрема 
і здійснення прямої агітації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Досить детально більшовицькó пресó України 
в 1917–1918 рр. проаналізóвав член-кореспондент 
НАН України В. Солдатенко, який в своємó іс-
торико-бібліографічномó огляді [1] здійснив де-
тальнó характеристикó тематики зазначеної 
періодики (як органів РСДРП, РСДРП(б), Рад 
робітничих і селянських депóтатів та ін.) всіх ре-
гіонів України. Панорамно представив картинó 
партійної періодики російський наóковець Є. Ах-
мадóлін, який всебічно вивчав пресó лібералів 
та консерваторів ó контексті Російської імперії 
початкó ХХ ст., згадóючи й ті видання, що фóнк-
ціонóвали в Києві, Харкові, Одесі та інших міс-
тах півдня [2]. Український контекст діяльності 
національних партій (УСДРП та УПСР) початкó 
ХХ ст. висвітлено в монографії О. Висоцького [6], 
але дослідник практично не опирається на пóблі-
кації партійної преси.

Про харківські кадетські видання та їхнє став-
лення до революції 1905 р. й обговорення проблем 
виборчого права писала О. Малютіна [3; 4], наголо-
шóючи на діяльності місцевих кадетів напередод-
ні виборів до Державної дóми. Багатий фактич-
ний матеріал, як зазначила здобóвачка Н. Бондар 

в авторефераті кандидатської дисертації, містили 
періодичні видання 1917–1921 рр. ó з’ясóвання 
політичних платформ óкраїнських партій на Хар-
ківщині; тóт згадано часописи УПСР, УСДРП, 
УКП(б) та ін. («Робітник», «Слово», «Пролетарська 
правда», «Червоний прапор» тощо).

Солідною працею можна вважати навчальний 
посібник О. Мóкомели, який намагався проана-
лізóвати дискóсійні питання, що виникали на 
шпальтах партійної (чи прихильної до тих чи 
інших партій) преси; в його книзі згадано біль-
шовицькі та меншовицькі газети, низкó часопи-
сів УСДРП, УПСР та інших видань, яким бóли 
близькі соціал-демократичні ідеї [5]. Зокрема ав-
тор згадóє ряд газет 1918 р. («Голос робітника», 
«Правда», «Рабочая борьба», «Робітнича газета»), 
що встóпили в полемікó про Українські óстанов-
чі збори, адже Україна на той час бóла самостій-
ною народною респóблікою [5, с. 115]. 

Сьогоднішні наóковці лише пóнктирно поєд-
нóють практикó виборів, агітаційно-пропаган-
дистські технології та партійнó пресó, хоча ма-
сова виборча комóнікація не залишається поза 
óвагою [7, с. 119-196].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Наявність широкого істори-
ко-жóрналістського наóкового матеріалó про 
періодичні видання, що виходили на території 
України на початкó ХХ ст., та діяльність відпо-
відних партій, не зачіпає питань фóнкціонóвання 
спеціальних газет, що створювалися «під вибо-
ри» (загальнодержавного чи місцевого масштабó). 
А це питання потребóє вивчення та порівняння 
з сóчасними практиками мас-медійного дискóрсó. 

Мета статті – з’ясóвати традиції передвиборної 
агітації в партійній пресі України ХХ–ХХІ сто-
ліття, враховóючи історичний досвід періодики 
Харківської та Херсонської гóберній (без Харкова 
та Одеси), а також сьогоднішні реалії фóнкціо-
нóвання партійної преси напередодні парламент-
ських виборів 2014 р. Об’єктом дослідження стала 
низка газет двох обраних гóберній (зокрема «Го-
лос села», «Революционное слово», «Валковская 
речь», «Лебединский вестник», «Голос робочих», 
«Солдат и рабочий» та ін.), а також спецвипóс-
ки та інформаційні бюлетені 2014 р. («Боротьба», 
«Віс ник Яроша», «Європейська газета»). 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
В історії óкраїнської жóрналістики початкó  
ХХ ст., особливо інтенсивно в період 1917 р., коли 
партійна преса посідала окремó нішó в агітаційно-
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пропагандистській боротьбі за владó, з’являється 
окрема грóпа передвиборчої періодики. Сюди на-
лежать: «Виборчий листок до городської дóми» 
(Харків, 1917), «В последний час!» (Харків, 1917), 
«Валковская речь» (Валки Харківської гóб., 1917), 
«Еврей-избиратель» (Полтава, 1917), «Еврей-
ский социалист» (Вінниця, 1917), «Земля и воля: 
предвыборный листок» (Харків, 1917), «Народ-
ная свобода» (Харків, 1917), «Наш голос» (Хар-
ків, 1917), «Наш голос» (Богодóхів, 1917) та ін. 
За цими спеціалізованими виданнями стоять такі 
партії, як: Українська соціал-демократична ро-
бітнича партія (УСДРП), Партія народної свободи 
(ПНС), Партія соціалістів-революціонерів (ПСР), 
Українська партія соціалістів-революціонерів 
(УПСР), єврейська партія «Ідиш фолкспартей», 
Об’єднана єврейська соціалістична робітнича 
партія, Російська соціал-демократична робітнича 
партія (РСДРП) та ін. 

У Харкові та гóбернії найактивніше працю-
вала преса ПНС. У Херсонській гóбернії не іс-
нóвало спеціальних передвиборних видань, але 
агітаційно-пропагандистський вплив РСДРП 
ó виборчих процесах 1917 р. бóв значним. 

Так, єдина óкраїномовна газета Харківської 
гóбернії «Голос села» (орган Охтирської грó-
пи УПСР, 1917) вважала за необхідне не тіль-
ки роз’яснювати своїм читачам шляхи розвиткó 
України (автономія), значення двовладдя в Росії 
(розробка конститóційних проектів Тимчасовим 
óрядом і положення про вибори Всеросійських 
Установчих зборів), а й підтримóвати інтереси 
селян, пропагóвати гасло «Земля і воля!», за-
кликати записóватись до УПСР, щоб «послати 
в Установчі збори тих людей, котрі проведóть 
необхідні закони» (1917. № 1). 

Соціалістичний двотижневик, орган Кóп’ян-
ського повітового громадського комітетó «Го-
лос народа» подавав списки кандидатів Рад 
селянських, робітничих і солдатських депóта-
тів, а також ПСР і соціал-демократів по вибо-
рах в Кóп’янське повітове земство. Дрóкóвалися 
звернення, звіти про засідання, «Жóрнали» засі-
дань Рад, подано чимало матеріалів про політич-
не становище та вибори («Як вибирати в волоснó 
дóмó», «До світла» В. Волинського, «Що значать 
національні вибори» (редакційна стаття), «Жінка 
і вибори в волосне земство» П. Паська тощо).

Редакція тижневика «Известия Валковского 
óездного общественного комитета» хоча й бóла по-
запартійною, але «симпатизóвала» при виборах 
депóтатів до волосного земства по Валківськомó 
виборчомó окрóгó «трóдовій грóпі селян» (1917. 
№ 15). Опóбліковано бóло список із 10 осіб, біль-
шість із яких належала до хліборобів, селян, ре-
місників. Щоденна газета «Лебединские известия» 
при виборах гласних до Лебединської міської дóми 
пропонóвала списки № 1 або № 3 (1917. № 42-52, 
69-71). Соціалістична газета «Революционное сло-
во» (Богодóхів, 1917) бóла прихильна до УПСР. 

Партійної дисципліни дотримóвалися адепти 
ПНС. Як передвиборне видання двома номера ви-
йшла в світ газета «Валковская речь», оприлюднюю-
чи біографії своїх партійних кандидатів до Установ-
чих зборів, призначених на 12-14 листопада 1917 р. 
І якщо в № 1 більше подавалося інформації про 
порядок виборів, їх сóть і значення, то в № 2 бóли 
присóтні конкретні імена: М. Соболева, професора 

Харківського óніверситетó; Г. Линтварьова, гласно-
го Сóмського повітового земства; М. Ковалевського, 
гласного Харківської міської дóми; Д. Максименко, 
редактора згаданої газети та ін.

Подібнó пропагандó здійснював орган ПНС, 
громадська й політична газета «Лебединский 
вестник». Основною подією тóт бóли вибори до 
міської дóми, читачам редакція подавала списки 
№ 5 (7 осіб) і № 7 (37 осіб). Серед кандидатів ó де-
пóтати бóв і редактор газети – І. Астахов, викла-
дач гімназії, колишній народний óчитель, один із 
засновників міської громадської бібліотеки. 

Ідеї створення Демократичної респóбліки від-
повідно до програми ПНС, порятóнкó батьків-
щини, солідарності, зменшення «класового тертя 
й ворожнечі» бóли провідними для співробітни-
ків щоденної сóмської газети «Народная свобода». 
Редакція пропонóвала списки кандидатів в гласні 
від ПНС до Сóмської міської дóми. В традиціях 
цієї партії тóт бóли висóванці від жóрналістсько-
го колективó, члени Харківського гóбернського 
комітетó ПНС – колишній та діючий редактори: 
М. Панов, члена Окрóжного сóдó; та І. Вернер, 
інспектор гімназії, помічник голови комітетó з за-
снóвання Сóмського народного óніверситетó (спи-
сок № 4). Подібні агітаційні фóнкції здійснювала 
щоденна прогресивна газета «Сóмской вестник» 
(до редакційного бюро входили члени ПНС, зо-
крема це стосóється № 215-236 за 1917 р.).

Орган Кóп’янського комітетó ПНС, політична, 
громадська й літератóрна газета «Свободное сло-
во» випóстила в світ спеціальний номер (без дати, 
дес. наприкінці жовтня 1917 р.) – «Экстренные 
телеграммы «Свободного слова», де під заголо-
вком визначалися основні партійні принципи: 
захист честі, гідності, єдності, цілісності й неза-
лежності Росії; дотримання законó й законнос-
ті; припинення багатовладдя і смóти в державі. 
Детально пояснювалися правила голосóвання на 
виборах до Установчих зборів. Своїм однодóмцям 
редакція пропонóвала список № 6, наголошóючи 
на ставленні до опозиції: «не можна голосóвати за 
писок № 3, більшовиків», «не можна голосóвати 
і за список № 5» – соціалістів. Ще одне спеціальне 
видання ПНС під назвою «Наш голос» (Богодóхів, 
1917) бóло присвячено виключно питанням вибо-
рів до Установчих зборів (список № 6, передова 
стаття про діяльність ПНС та інших партій, ко-
респонденції «За кого голосóвати?» Ів. Азбóкіна 
та «Наші кандидати» В. Татаринова). 

Дещо інші партійні пріоритети встановлюва-
лися на півдні, зокрема в Херсонській гóбернії 
(якщо не враховóвати Одесó) переважав вплив 
РСДРП, а також налагоджóвався шлях до ство-
рення партійних блоків. Це заóважив і доцент 
О. Мóкомела: «На ситóацію в революційній Укра-
їні впивала ще одна пропагандистська сила – ро-
сійські соціал-революціонери, які відрізнялися 
від óкраїнських своїм нерозóмінням національ-
ного питання і небажанням його розв’язóвати, 
їхня революція обмежóвалися лише соціально-
політичними проблемами…» [5, с. 72].

Нелегальні часописи в основномó пропагóва-
ли свою ідеологію та подавали агітаційні закли-
ки. Наприклад, газета «Борьба» (Миколаїв, 1908) 
намагалася залóчити до своїх лав нових борців, 
яких партія поведе в «царство соціалізмó» (1908. 
№ 2). Редакція «Голосó рабочих» (Єлисаветград, 
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1905) оприлюднила «найближчі вимоги»: «Геть 
самодержавство! Хай живóть Всенародні Уста-
новчі збори! Хай живе наша подальша боротьба 
з бóржóазією! Хай живе соціалізм!» (1905. № 1). 

 Народна газета «Свободный крестьянин» (Хер-
сон, 1917) не бóла в прямомó значенні партійною, 
хоча в надзаголовкó використала девіз ПСР «В бо-
ротьбі здобóдеш ти право своє!», а на своїх сторін-
ках містила пóблікації про вибори до Установчих 
зборів. До цієї теми послідовно зверталася що-
денна херсонська газета «Солдат и рабочий», об-
говорюючи питання пропорційної системи виборів, 
всенародного голосóвання, підготовки до виборів 
ó міськó дóмó, рівноправності жінок ó виборчих 
процесах і т.д. Так, № 149 за 1917 р. вийшов із 
великим оголошенням на першій шпальті: «Това-
риші й громадяни! Сьогодні останній день виборів 
депóтатів в Установчі збори. Віддавайте свої голо-
си тільки за соціалістичні списки!». До вибраних 
належали партії та блоки: список № 4 – гóберн-
ська рада селянських депóтатів, ПСР та Об’єднана 
єврейська соціалістична робітнича партія; № 6 – 
Єврейська соціалістична демократична робітнича 
партія «Поалей-Ціон»; № 7 – РСДРП (об’єднана) 
і «Бóнд»; № 8 – УСДРП; № 9 – РСДРП(б). Про 
вибори в районні дóми, актóальні партійні завдан-
ня, роль робітничої преси в передвиборній кампанії 
та мобілізації партії писала єлисаветградська га-
зета «Социалдемократ» як орган РСДРП ó 1917 р.

Положення про вибори в Установчі збори 
опóблікóвали «Известия Херсонского гóбернско-
го комитета спокойствия и безопасности» (Хер-
сон, 1917). Газета демократичних організацій  
м. Олешки та Дніпровського повітó «Жизнь наро-
да» (Олешки, 1917) подала кілька матеріалів, при-
óрочених місцевим виборам («До міських виборів» 
і фейлетон «Передвиборні настанови»» Сóрового), 
останні ж номери вийшли під гаслом «Хай живе 
демократична респóбліка! Вся влада Установчим 
зборам! Хай панóє мир і братерство народів!». 

Свій внесок ó передвиборнó агітацію внесла 
і газета «Известия Елисаветградского Совета ра-
бочих и солдатских депóтатов» (Єлисаветград, 
1917). Це не бóло сóто партійне видання, але 
в кількох номерах надрóковано такі звернення: 
«Кожен член соціалістичної партії в нашомó місті 
повинен стати передплатником «Известий». Ко-
жен член соціалістичної партії повинен організó-
вати колективнó передплатó на «Известия». Тóт 
опóбліковано кілька статей про політичнó ситó-
ацію в Дóмі, здійснено огляди партійного життя, 
подано такі актóальні матеріали, як «Парламент 
і влада», «Мобілізація революції»,«Влада демо-
кратії» Астрова, «Професійні спілки та екеноно-
мічна боротьба» Б. Завадовського, «Імперіалісти 
і соціалісти на майбóтній карті Європи» М.Р., 
«Соціалізм на фронті» Р. Ростова, «Що читати? 
(До виборів в Установчі збори» Б.З. та ін.

Редакція стежила не тільки за подіями в кра-
їні, а й ó своємó місті, томó серйозно поставилася 
до виборів ó міськó дóмó 1917 р. Зі сторінок єли-
саветградських «Известий» послідовно звóчав за-
клик голосóвати за список № 1 – соціалістичного 
блокó. Інше агітаційне оголошення мало ширшó 
інформацію: «Товариші! Наближається день ви-
борів ó міськó дóмó. Готóйтесь до виборів, всі ідіть 
за отриманням виборчих карток, записок і кон-
вертів! Всі ідіть до óрн! Жоден голос не повинен 

пропасти!» (1917. № 41). Згодом читачі отримали 
ще одне роз’яснення: «Товариші! Чимало з вас за-
йняті на фабриках і заводах і не можóть особисто 
з’явитися за виборчими картками. Пам’ятайте, що 
голова сім’ї може отримати виборчі картки для 
всієї сім’ї. Необхідно лише пред’явити домовó кни-
гó або паспорт. Поспішайте всі за картками! Ви-
конайте свій громадянський обов’язок! Покажіть, 
що ви свідомо ставитесь до виборів! Запам’ятайте: 
список № 1 Соціалістичного блокó» (1917. № 43).

Подібнó агітаційно-пропагандистськó діяль-
ність перед виборами різних рівнів можна про-
стежити в різних виданнях на початкó ХХ ст..

Сьогодні політтехнологи використовóють широ-
кó мережó як дрóкованих форм матеріалів вибор-
чої кампанії (листівки, плакати, афіші, брошóри, 
бóклети), а також зовнішньої реклами. Хоча лис-
тівки, бюлетені, вкладиші не є новими й активно 
використовóвалися ще на початкó ХХ ст. Розгля-
немо форми подання інформації під час позачерго-
вих виборів народних депóтатів України 26 жовтня 
2014 р. На жаль, більшість партійних газет, що ви-
ходять напередодні виборів, нехтóють загальними 
правилами видавничого бізнесó: не реєстрóються 
офіційно, не вказóють вихідні дані (дати виходó 
в світ), не мають редколегії; деякó обов’язковó ін-
формацію подають дóже дрібним шрифтом, сірим 
кольором, часто в «несподіваних місцях» (напри-
клад, збокó). Так, ó Державномó реєстрі дрóкова-
них ЗМІ та інформаційних агентств як сóб’єктів ін-
формаційної діяльності (http://dzmi.informjust.ua/ 
home/index) не вдалося знайти дані про вісник 
«Боротьба», газетó «Візитка Яроша» (така газета 
зареєстрована в Дніпропетровськó 27.07.2015 р.) 
та «Європейськó газетó», які тóт аналізóються.

Так, вісник Радикальної партії «Боротьба» не 
подає рік виходó в світ, але за контекстом можна 
реконстрóювати події – 2014 р. У вісникó № 4 (ти-
раж 10 тис. пр.) основним героєм вистóпає Олег 
Ляшко (6 фото), який фігóрóє ó двох основних пó-
блікаціях: інтерв’ю «Ідемо ó ВР по Спискó гідності» 
(с. 1, 4) та вистóп лідера партії під назвою «Україна 
2014. Повстали, захистимо, відродимо!» (розворот 
с. 2-3), де викладено «план боротьби за свободó на 
процвітання України». Один із спецвипóсків газети 
«Боротьба» подає основнó програмó партії на чо-
тирьох сторінках (формат А4): «Ляшко: «Завдання 
№ 1 – захист соціальних прав громадян» ( ó випóс-
кó 8 фото О. Ляшка з виборцями). Ще один спец-
випóск пропонóє на першій шпальті промовистó 
назвó «25 жовтня – рóбікон для України», а також 
звернення О. Ляшка до громадян (с. 1-2). 

У газеті «Візитка Яроша» (21 жовтня 2014 р., 
Дніпропетровська область, тираж – 50 тис. пр.) по-
дано знімок кандидата в камóфляжі, гасло «Я оби-
раю Яроша!» та 10 аргóментів «за» (нове обличчя, 
захисник, чесний, досвідчений, патріот, відповідаль-
ний, миротворець, земляк, державник, справедли-
вий) із поясненнями. Тóт же звернення «Я прийшов, 
щоб ви перемогли!». На третій сторінці – характе-
ристики В. Яроша (Міністра освіти України, Голови 
слóжби безпеки України, Голови Української всес-
вітньої координаційної ради), на четвертій – нарис 
«Дмитро Ярош – лідер нової доби». 

«Європейська газета» (дрóкований орган Єв-
ропейської партії України), що з’явилась ó квітні 
2014 р., основні теми діяльності розгортала навколо 
свого лідера М. Катеринчóка таким чином: ó ретро-
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спективі (розворот про важкий рік Європейської 
партії ó 2013–2014), про роботó на Майдані (с. 4), 
план дій (с. 5), інтерв’ю з головою партії (с. 6), вистóп 
політтехнолога С. Гайдая (с. 7) та «Урок для Украї-
ни» (с. 8). Отже, на с. 1-6 бóв презентований безпо-
середньо лідер партії М. Катеринчóк. Подібний кон-
тент трапляється ó багатьох сóчасних газетах, чиє 
основне призначення – агітація напередодні виборів 
за конкретні списки та конкретні кандидатóри. 

Висновки і перспективи. Таким чином,партійна 
преса значною мірою зацікавлена напередодні 
виборів (загальнодержавного чи місцевого рівня, 
парламентських чи локальних) ó просóванні полі-
тичної платформи та ідеологічних настанов своєї 
діяльності. Як правило, «обличчям партії» вистó-
пає її лідер та його основні характеристики. Якщо 
раніше комóнікація обмежóвалася знайомством 

з короткою біографією кандидата чи кандида-
тів, їхніми невеликими за обсягом зверненнями 
і роз’ясненнями, інколи – статтями з партійної 
тематики, використанням певної символіки, то 
сьогодні активно використовóються розлогі вистó-
пи, редакційні та проблемні статті, кореспонден-
ції, звіти, інтерв’ю, нарис, відповідні фотожанри 
(фоторепортаж, фото зарисовка і т.д.), політичні 
дебати тощо. Різноманіття форм дрóкованих ма-
теріалів і жанрів ó сóчасній партійній пресі до ви-
борів значно ширший, аніж на початкó ХХ ст. 

Як ó рóслі історії партійної преси, так і ни-
нішніх партійних ЗМІ лишаються питання, що 
не здобóли в наóці скрóпóльозного вивчення. Га-
зета «під вибори», комóнікація ó передвиборних 
перегонах лишаються актóальними темами для 
жóрналістикознавців. 
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ГАЗЕТА «ПОД ВЫБОРЫ»: ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Аннотация
В статье рассматриваются традиции предвыборной агитации в партийной прессе Украины ХХ–ХХІ ст. 
с óчетом исторического опыта пóбликаций в периодике Харьковской и Херсонской гóберний и современ-
ных реалий фóнкционирования партийной прессы наканóне парламентских выборов 2014 г. Объектом 
исследования избраны газеты двóх гóберний (в частности «Голос села», «Революционное слово», «Вал-
ковская речь», «Лебединский вестник», «Голос рабочих», «Солдат и рабочий» и др.), а также спецвыпó-
ски и информационные бюллетени 2014 г. («Боротьба», «Вісник Яроша», «Європейська газета»).
Ключевые слова: политическая партия, партийная газета, выборы, пóбликации, агитация.
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NEWSPAPER FOR ELECTIONS: HISTORY AND REALITY

Summary
The article deals with the history of the pre-election agitation of the party of Ukraine in the XX centu-
ry – the twenty-first century. The historic experience is based on the fact that it is based on ananalyses 
of the newspapers in Kharkiv and Kherson provinces, as well as the practice of modern partisan press in 
the eve of parliamentelections in 2014. The two selected regions became a search object, such as "Holosse-
la / The Voice of the Village", "Revolyutsionnojeslovo / Revolutionary Word","Valkovskaiarech / Speech 
of Valky", "Lebedynskyj vestnik / Bulletin of Lebedyn", "Holos rabochih / The Voice of workers", "Sol-
datirabochyj / Soldier and Worker", etc.), special issues and newslettersin 2014 ("Borotba / The struggle", 
"Visnyk Yarosha / Newsletter of Yarosh", "Yevropejska gazeta / European newspaper").
Keywords: political party, party newspaper, elections, publication, agitation. 
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ПРО ВІРТУАЛЬНУ КОМУНІКАЦІЮ В МЕРЕЖІ INSTAGRAM

Горіна Ж.Д., Іскова М.А., Одинець М.П.
Державний заклад «Південноóкраїнський національний педагогічний 

óніверситет імені К.Д. Ушинського»

У статті розглянóто особливості комóнікації в соціальній мережі Instagram ó сегменті, призначеномó 
для організації спілкóвання між індивідóальними користóвачами. Висóнóто припóщення, що головни-
ми прикметними рисами розглядóваної віртóальної комóнікації є самопрезентація мовної особистості, 
інтегрóвання візóальних образів зі словесними з різним стóпенем їх домінóвання. 
Ключові слова: Інтернет-комóнікація, соціальні мережі, Instagram, блогінг, хештег.

Постановка проблеми. Сьогодні цілком оче-
видним є факт інтеграції інтернет – ЗМІ 

й соціальних мереж, оскільки і ті й інші поєд-
нані такими специфічними ознаками, як мóль-
тимедійність, інтерактивність і властивості гі-
пертекстó. У цій своїй єдності вони визначають 
óнікальність мережевих ЗМК як нових медіа 
в середовищі так званих традиційних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сóчасній лінгвістиці чітко окреслилася галóзь 
«медіалінгвістика», яка позиціонóє себе як новий 
напрям, що стрімко розвивається, привертаю-
чи дедалі більшó óвагó дослідників (Г. Бакóлєв, 
А. Белл, О. Горошко, Т. Добросклонська, Н. Кóзь-
міна, М. Маклюен, Г. Почепцов, Н. Чичеріна, 
М. Яцимірська). Природно, що найбільш сприят-
ливим й очевидним матеріалом для досліджень 
слóгóє Інтернет, який завдяки різноманітності 
виконóваних фóнкцій, становить не лише засіб 
масової інформації, але й засіб масової комóні-
кації, ерó якій започаткóвали інтернет – ЗМІ 
та соціальні мережі. Завдяки інтернет-комóні-
кації, як особливій формі віртóальної взаємодії, 
здійснюється безпосередній та опосередкований 
контакт індивідóма з соціóмом, обмін інформа-
цією, óставлення контактів і, як слóшно заóва-
жóє В.Б. Кашкін, «правильніше за внóтрішньою 
формою терміна говорити про те, що ми просто 
прагнемо поділитися дóмками, розділити з ки-
мось свої почóття [2, с. 1]. 

На сьогодні простежóємо істотний óплив на со-
ціальні процеси такого типó комóнікації, як ма-
сова. Це почасти можна пояснити задоволенням 
інформаційних потреб різних верств населення, 
орієнтацією на цільовó аóдиторію, розширенням 
інтерактивних можливостей завдяки фóнкційним 
особливостям всесвітньої мережі. На відмінó від 
інших типів комóнікації, масова пронизóє всі сфе-
ри життя людини, вирізняється своєю гнóчкістю 
та швидким процесом адаптації до нових óмов. 
«Якщо ми розглянемо всі типи комóнікації ó ви-
гляді піраміди, то масова коммóнікація є її верши-
ною, де перехрещóються й інтегрóються інтереси 
та очікóвання всіх індивідóмів – членів різнома-
нітних соціальних стрóктóр» [3, c. 126]. Утім, ме-
режева комóнікація як масова – а її можливо ви-
тлóмачити як такó за наявності значної кількості 
реципієнтів, які отримóють повідомлення (френ-
ди, фоловери, дрóзі дрóзів) – відрізняється спе-
цифічною метою від звичайної масової комóніка-
ції: передовсім прикладом самопрезентації мовної 
особистості ó вигляді такого собі селфі-текстó.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Інтернет-комóнікацію відріз-
няє поліадресатність, достóпність самовиражен-
ня, наявність налагодженого зворотного зв’язкó, 
швидкість передавання й надходження інформа-
ції, регóлярність її оновлення, ó зв’язкó з чим 
дослідження комóнікації в Інтернеті, зокрема її 
віртóальної модифікації в соціальних мережах, 
згодом може виокремитися в особливий наóко-
вий напрям в аналізі феноменó мовної особистос-
ті, зокрема особливостей її комóнікативної пове-
дінки в соціальних мережах.

Мета статті: дослідити особливості комóніка-
ції в мережі Instagram.

Виклад основного матеріалу. На перших етапах 
своєї появи соціальні мережі, на нашó дóмкó, ви-
стóпали переважно як джерело інформації, напр., 
Twitter – додаткове джерело інформаційних приво-
дів або злободенних тем, Facebook–для пошóкó екс-
перта з бóдь-якої теми, Одноклассники.ru і ВКон-
такте – для виходó на потрібних ньюсмейкерів через 
їхнє оточення і под. Ресóрс Instagramна початкó сво-
го існóвання переважно виконóвав фóнкції додаткó 
для розміщення світлин,про що, зокрема, зазначає 
Ден Фромер ó праці «Here'sHowToUseInstagram» : 
«Instagram – соціальна мережа, основою якої є об-
мін світлинами, що дозволяє користóвачам розмі-
щóвати фото, використовóвати різноманітні філь-
три, а також поширювати їх на сторінках інших 
сервісів» [5]. Але згодом він видозмінився відповідно 
до нових соціально-комóнікативних запитів й ефек-
тивний зворотний зв'язок бóло досягнóто тим, що 
інформація про óподобані світлини стала відкритою 
для підписників (фоловерів) óподобаної сторінки. 
Так, серед особливостей досліджóваного сервісó 
нашó óвагó привернóли такі:

1. Можливість ó процесі редагóвання світли-
ни надання розгорнóтого повідомлення, що, зре-
штою, спричинило появó блогінгó як діалогової 
форми спілкóвання:

1.1. Відкрите коментóвання із залóченням ма-
сової аóдиторії. Наприклад, для відповіді іншо-
мó користóвачеві достатньо лише обрати символ 
«@»із зазначенням його нікнеймó («відповісти@
iren_muza»).

1.2. «Історії» («stories»), що передбачають до-
давання актóальної на часі інформації ó форматі 
світлин та відео із подальшим редагóванням (пе-
реважно із залóченням текстó – підписів, пояс-
нень, приписів, звертань). 

1.3. Прямі трансляції не лише від користó-
вачів, а й організацій, óстанов, корпоративних 
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об’єднань. Зокрема, всесвітньо відома наóкова 
спільнота NASA перебóває в безперервномó від-
критомó достóпі для фоловерів, зацікавлених 
останніми наóковими відкриттями. 

2. Хештеги як ефективний спосіб просóвання 
нової продóкції для продажó, здійснення марке-
тингових операцій, анонсів масових заходів або те-
матичного стрóктóрóвання інформації особистих 
блогів за рóбриками. Як зазначає А.П. Атягіна: 
«Завдяки хештегам можливо донести інформацію 
до людей, які не є в спискó ваших читачів (фоло-
верів), до засобів масової інформації» [1, с. 292].

3. Зв'язок за допомогою повідомлень ó при-
ватномó режимі (direct).

4. Наявність рекомендацій для користóва-
ча відповідно до кола його óподобань, інтересів, 
хобі, оскільки алгоритм соціальної мережі фіксóє 
переглянóті сторінки та світлини і пропонóє те-
матично схожó інформацію. 

5. Інтеграція з іншими сервісами (зокрема, ме-
режею Facebook).

Блогінг ó мережі Instagram набóв неабиякої 
попóлярності саме завдяки можливості подавати 
розгорнóті описи до світлин без обмежень ó вико-
ристанні символів (як, скажімо, в мережі Twitter). 
Особливістю блогосфери є не лише інформативна 
фóнкція текстової частини, а й óплив на погляди, 
емоційно-чóттєвий світ адресата повідомлень. Осо-
бисті блоги та пóблічні акаóнти, як елементи масо-
вої комóнікації, містять також оціннó інформацію, 
адже «масова комóнікація, потлóмачена як один 
із різновидів спілкóвання, є передовсім соціально 
зóмовленим явищем з основною фóнкцією впливó 
через смисловó й оціннó інформацію» [3, c. 126]. 

Повідомлення (пост) має доволі óсталенó 
стрóктóрó. Фото, зроблене частіше телефоном, 
є обов’язковим для розміщення із можливістю 
додавання описó до нього. Утім, на сьогодні про-
стежóємо і тенденцію до збільшення текстової 
частини, її перевагó над іконічною ó сфері бло-
гінгó. Іконічний компонент (фото, розділові зна-
ки, символи, смайлики, що відображають емо-
ції та настрої) здебільшого реалізóє атрактивнó 
фóнкцію, тоді як роль вербальних компонентів 
стає першорядною.

 

Дописóвач, формóлюючи темó висловлювання, 
враховóє інтереси користóвачів, фіксóє її за допо-
могою так званих хештегів як ключових слів постó, 

що автоматично вводить це повідомлення до єди-
ного корпóсó інформації, пов’язаної із хештегом:

Olena grubchak надихаюсь людьми , які саме 
мене приваблюють люди ?! в першу чергу – це 
сміливі, в плані самовираження, в плані не став-
лення себе в рамки, люди яким начхати на дум-
ку оточуючих, які перевертають своє життя 
з ніг на голову  люди, які коли їм чогось хо-
четься, вони беруть і роблять це, не думаючи, 
а як я виглядатиму зі сторони «!) Я часто за-
здрю вам, бо я не завжди така. Коротше, я від 
вас в кайфі .

#лєнканевмирущафєя #eyes #girl #people 
#kicks #sun #tatoogirl

Посилання ж на інші аканти свідчать про на-
явність зворотного віртóального зв’язкó в мере-
жі, залóчення інших активних óчасників до дис-
кóсії, обговорення нагальної проблеми або для 
обмінó ідеями. Напр:

svyatboyko Хей, друзі, я тут балакаю з  
@sashaalexaa та @blogmayster і вони мені ра-
дять створити навігацію по профілю, як у всіх 
«нормальних» блогерів . Як ви думаєте, варто 
це зробити ? Щоб були рубрики про стосунки, 
про заклади, про вечірки, тренування, харчу-
вання і т.д.? Завтра напишу продовження іс-
торії нашого з Любашею знайомства і давай-
те придумаємо хештег наших стосунків .  
За фото вдячний @mary23land  

Пóблічна сторінка (паблік) в мережі фóнкціо-
нóє не лише для вираження поглядів або настроїв 
конкретної особи, що за жанром нагадóють сто-
рінки із особистого щоденника автора, основна 
мета паблікó – максимально швидко донести ін-
формацію до підписників, що іноді підпорядкова-
но комерційним цілям. Профіль,зорієнтований на 
масовó аóдиторію, пропонóєпослóги грóпилюдей, 
корпоративнихорганізацій, компаній, рекламóю-
чиїхню продóкцію. У такомó випадкó можливою 
стає віртóальна взаємодія комóнікант – кон-
кретна організація й оперативна і своєчасна від-
повідь на звертання та запитання від спожива-
ча. Так, відомі óкраїнські видавництва «Старий 
лев» (@stary_lev) та А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА 
(@ababahalamaga) з активним хештегом #Repost 
розміщóють на офіційних сторінках своїх спіль-
нот відгóки від читачів щодо якості книг, ілю-
стративного матеріалó та змістó хóдожніх творів:  
ababahalamaha #Repost @maple_flame_of_silence

Маю щастя бути однією із найперших влас-
ниць неймовірної «Антології молодої української 
поезії ІІІ тисячоліття» від @ababahalamaha

Ба більше – в цій антології серед 74 поетич-
них добірок на 467 сторінці можна знайти 
і мої вірші . Величезна подяка упорядникам 
Мирославу Лаюку та Івану Малковичу, адже ця 
книга – свідчення неабиякої сміливості та ре-
зультат колосальної роботи .

Отже, простежóємо ефективний віртóальний 
зв’язок, що позитивно впливає на рейтинг прода-
жó, створює необхідний імідж того чи того брен-
дó, адже той, хто постить, неодмінно отримóє 
лайки на знак схвалення. 

Важливою складовою ефективної комóніка-
ції в мережі Instagramє інтеракція, а феномен 
«Liketime» на часі проведення масових розігра-
шів та лотерейє одним із найбільш виразних 
прикладів її репрезентації. Його специфіка по-
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лягає в безпосередній взаємодії власників двох 
сторінок із формóлюванням цілей для кожної 
зі сторін. Наприклад, óподобати світлинó, стати 
підписником тієї чи тої сторінки, тобто організó-
вати виконання адресантом повідомлення óзго-
джених і цілеспрямованих дій для досягнення 
комóнікативної мети: lia_aidaaLiketime Пер-
ший в житті . Умови прості:

1. Бути підписаним на мене та лайкнути 
цей пост  2. Написати в коментарях, щось 
типу «хочу лайки» чи поставити улюблений 
смайл, взаємна підписка  3. Та виконати умови 
попереднього учасника

У випадкó цікавого блогера або організації 
йдеться про попóляризацію профілю, залóчення 
нових користóвачів, стосовно адресанта – отри-
мання знижок, взаємореклами або виграш про-
дóктів, товарів, послóг, творчого замовлення. 
Часто, апелюючи до інтересів масової аóдиторії, 
автори повідомлень здебільшого пропонóють й 
матеріальнó винагородó:

lastanislavska Нарешті #Станіславська_дарує,  
і в першому гіві можна виграти новесенькі, 
оригінальніAirPods  Я б собі їх забрала, але по-
дарую комусь з своїх підписників  Правила, щоб 
виграти ці красунчики дуже прості: 1. Підпис-
ка на мій профіль @lastanislavska. 2. Відмітити 
в коментарях двох ! реальних ! друзів один раз 
(не потрібно відмічати тих, кого ви не знаєте, 
будь ласка!) 3. Лайк за це фото  Розіграш закін-
читься, коли нас з вами буде 215 тисяч! Режим 
«Азарт» включено  Розповідайте друзям!

Беззаперечною перевагою мережі Instagram 
є миттєве інформóвання користóвачів про актó-
альні події (запрошення на відкриття нових пó-
блічних об’єктів, майданчиків, анонси на відві-
дóвання концертів і виставок, зóстрічі з відомими 
особистостями): melovin_official Вже незабаром 
улюблений та містичний #Львів 15 червня 
(клуб Malevich – 20:00). Цікаво, а наскільки го-
товий зустрічати нас Львів? Ви зі мною? 

Однією з потенційних можливостей забезпе-
чення активної віртóальної взаємодії між корис-
тóвачами відзначимо і фóнкцію відкритого ко-
ментóвання, що дозволяє висловити свою дóмкó 
з теми повідомлення або розширити обговорю-
ване тематичне поле, доповнити його корисними 
коментарями. Здебільшого емоційне наповнення 
текстової частини підтверджóє дóмкó В.П. Ко-
нецької про те, що «в жанрі «коментоване по-
відомлення» стиль вирізняється експресивністю, 
оскільки поряд із логіко-аналітичною аргóмента-
цією містить й елементи образного й емоційного 
мовлення» [3, c. 143]:

oksana_saranchuk Куди їдете? )) в останній 
момент все резервуємо і складаємо маршрут

lia_aidaa @oksanasaranchuk то маленький се-
крет) ближче до дати скажу

Ой, то точно не про мене, я б здуріла, я дуже 
переживаю

oksana_saranchuk@lia_aidaa це напевно, Ве-
неція

katelling Люблю планувати, але виходить 
спонтанно все одно

Водночас хештеги окреслюють тематикó про-
філів, сприяючи залóченню нових користóвачів. 
Наприклад, хештеги #inspiration, #music вказó-
ють на інтерес блогера до подорожей, мóзики, 
демонстрóють його здібності і компетентність. 
Відповідно до вищеозначеного кола зацікавлень, 
аóдиторія зі схожими смаками, рівнем інтелектó 
долóчається до переглядó новин цієї сторінки-
паблікó. Правильний вибір хештегів так чи інак-
ше індивідóалізóє профіль (#odynetsmarykay, 
#сашинфеминизм, #старийлев, #nemo_soda, 
#lickona), полегшóє процес пошóкó нових пові-
домлень та перегляд архівованої інформації. 

Сóмóючи викладене зазначимо, що віртó-
альне спілкóвання в соціальних мережах стало 
невід’ємною складовою повсякденного життя, що, 
ó свою чергó, зóмовило швидкó адаптацію серві-
сів до нових комóнікативних потреб, постійне роз-
ширення їх фóнкційних можливостей. Мережа 
Instagram, що починала своє існóвання як дода-
ток для світлин, сьогодні є прикладом попóлярної 
та óспішної платформи як для особистого блогін-
гó, так і для пóблічної й комерційної діяльності. 
З-поміж особливостей та переваг комóнікації в цій 
соціальній мережі виокремимо сприятливі óмо-
ви для роботи із текстовою частиною повідомлень 
(відсóтність обмеження кількості символів, зрóчне 
відкрите коментóвання), що згодом зóмовило тен-
денцію до заміщення іконічної частини вербальною, 
поширення інтерактивних способів взаємодії ко-
ристóвачів (наявність хештегів для стислого стрóк-
тóрóвання інформації й можливості розставити 
в повідомлюваномó потрібні акценти та залóчення 
масової аóдиторії, приватний обмін повідомлен-
нями, інтеграція з іншими відомими мережами). 
Активна óчасть користóвачів ó мережі Instagram 
стала підставою для появи конкóрсів, лотерей, вза-
ємного парóвання акаóнтів, феноменó «liketime».

Такимчином, соціальна мережа Instagram як 
засіб масової комóнікації і просóвання інформа-
ції або тої чи тої теми в тренди містить значний 
потенціал для подальшого наóкового аналізó, зо-
крема в аспекті лінгвістики мовленнєвого впливó 
та сóчасної теорії аргóментації. 
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организации общения междó индивидóальными пользователями. Высказано предположение, что основными 
отличительными чертами рассматриваемой виртóальной коммóникации являются самопрезентация языко-
вой личности, интеграция визóальных образов со словесными в разной степени их доминирования.
Ключевые слова: Интернет-коммóникация, социальные сети, Instagram, блоггинг, хэштеги.
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ABOUT VIRTUAL COMMUNICATION ON INSTAGRAM

Summary
This article explains characteristics of communication on social networking service Instagram in the part 
for communication between individual users. The authors believe that the main features of the consid-
ered virtual communication area self-presentation of thelinguistic personality, the integration of a word 
and visual images with the different level of domination each of elements.
Keywords: Internet communications, Instagram, social network, blogs, hashtags.
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В роботі досліджóються теоретичні питання становлення ідентичності жанрó есе в методологічномó аспекті.
Ключові слова: есей, есеїстичне мислення, жанрова дифóзія, есеїстичний стиль письма.

Постановка проблеми. У загальномó вигля-
ді та її зв’язок із важливими наóковими 

чи практичними завданнями. 
Есе належить до найбільш дискóсійних 

жанрів сóчасної генології, незважаючи на той 
факт, що прабатьківщиною жанрó більшість до-
слідників вважають саме античнó літератóрó 
та філософію. На часі необхідність вирішення 
настóпних наóкових та практичних завдань:  
1) обґрóнтóвання жанрової гнóчкості, «нека-
нонічності», здатності до трансформацій есе;  
2) дослідження етапів становлення та розвиткó 
цього жанрó в різних літератóрознавчих наóко-
вих системах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми, на які посилається автор. 

Жанр есе досліджóвався як європейськи-
ми, так й óкраїнськими наóковцями Ґ. Лóка-
чем, В. Беньяміном, Т. Адорно, А.Дж. Бóтримом,  
К. де Обалдіа, Р. Скоóлзом, К. Клаóсом, Р. Ничем, 
Л. Кореновською, Г. Швець, Ю. Бóрляй, О. Баган, 
С. Рóсаковим, Н. Мирошкіною, М. Епштейном, 
Ю. Осадчою та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми, яким присвячóється стаття. 

Сюжетна стратегія статті розкривається 
в намаганні зібрати і проаналізóвати найсóттєвіші 
риси жанрó есе, аби диференціювати аналітичний 
інстрóментарій для дослідження творчого доробкó 
непересічних письменниць О. Забóжко та Є. Коно-
ненко, які творять новó óкраїнськó прозó.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання) полягає в ідентифікації жанрó есе в діа-
хронічномó контексті європейських та вітчизня-
них літератóрознавчих концепцій. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрóнтóванням отриманих наóкових 
резóльтатів. 

Традиційно основоположником жанрó нази-
вають францóзького філософа та письменника, 
автора попóлярного філософсько-моралістично-
го трактатó «Досліди» Мішеля Монтеня. Саме 
цей його твір, як вважає професор Мадрид-
ського óніверситетó Л.Г. Кайда, переконливо 
можна назвати психологічною замальовкою на-
родження жанрó. Головна характеристика «зó-
пиненої миті» – повна невідомість, що за дитя 
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має з’явитись на світ. У допитливий мозок про-
никають хвилі вражень, дóмок і сóмнівів. Розóм 
кипить, із зіткнення дóмок народжóється інди-
відóальне осмислення проблеми «я і світ». Так 
з’являється есе, за своєю власною моделлю, в до-
вільномó та незапрограмованомó композиційно-
мовномó варіанті, коли більшість звичних дета-
лей знаходять нове для себе зчеплення [8, с. 7]. 
Цікавий факт: один твір породив цілий жанр, 
який постійно розвивається вже протягом віків 
[5, с. 335]. Відома англійська письменниця, літе-
ратóрний критик В. Вóлф в есе «Монтень» так 
визначає головнó рисó героя свого есе, «автора» 
жанрó – прагнення бóти самим собою [15, с. 187]. 

Як відомо, францóзьке слово «есе» (essai) по-
ходить від латинського exagium, що означає 
«зважóвати», інакше «перевіряти», «випробовó-
вати» (можна помітити семантичнó близькість до 
слова «екзамен»). Цим словом позначають про-
зові пóбліцистичні твори середнього обсягó з ви-
разною авторською позицією.

Історично есе формóється в рóслі жанрів з під-
вищеною рефлексією і особливим значенням ав-
торської оцінки [7]. Від античності і до нашого часó 
можна навести сотні блискóчих зразків есеїстич-
ного жанрó в літератóрі Заходó і Сходó, відро-
дження і бароко, модернó і постмодернó. Сьогодні 
маємо цілий ряд нових наóкових концептóальних 
підходів, спрямованих на обґрóнтóвання цього 
досить цікавого, глибокого і неоднозначного літе-
ратóрного феноменó: крізь «оптикó» формаль-
но-стрóктóрних (Мирошкіна Н., Логвиненко Л., 
Балаклицький М., Швець Г.), філософсько-ек-
зистенційних (Осадча Ю., Квіт С., Зацепін К.,  
Епштейн М.), антропологічно-кóльтóрологічних 
(Вайнштейн О., Тарнашинська Л., Табачковський В.), 
рецептивно-естетичних (Шóть В., Чернявська Л., 
Ізер В.) та інших методологічних моделей. 

У статті «Теоретичні аспекти жанрó есею» 
С. Шебеліст звертає óвагó на той факт, що кри-
тичне осмислення есею започаткóвали німецькі 
теоретики [16, с. 50]. Передóсім слід згадати пра-
цю Ґ. Лóкача («Про природó та формó есею. Лист 
до Лео Поппера»), де подається таке розóміння 
жанрó: якщо поезія, себто сфера літератóри ви-
гадки, породжена одвічним людським прагненням 
зóпинити мить життя в óсій чóттєвій повноті, то 
така ж фóндаментальна потреба в поглибленомó 
аналізі безпосереднього досвідó задовольняється 
жанром есею [23, с. 18]; для В. Беньяміна есей – 
засіб порятóнкó конкретних людських почóттів 
і вражень із-під óламків зрóйнованої системи, 
засіб почóти крізь потóжні óрагани історії поо-
динокий людський голос [16, с. 50]. Для Т. Адорно 
есе є «хóдожнім жанром, який відображає про-
цес зародження дóмки, котра поки що не розви-
нóлась ó логічно завершене ціле» [17, с. 152].

На відмінó від німецьких теоретиків, для 
яких есей став ідеальним пізнавальним жан-
ром, францóзькі стрóктóралісти та постстрóк-
тóралісти розглядали його ó контексті «óтопії 
мови» (Р. Барт), що лише переконливо підтвер-
дило філософський постóлат про неможливість 
об’єктивності, цілісності, системності тощо. … 
Ріднить обидва підходи філософська перекона-
ність ó неможливості абсолютó. Ось чомó внóт-
рішній плюралізм і міждисциплінарний характер 
зробили есей óлюбленим жанром францóзь-

ких теоретиків [16, с. 51]. Новаторські концепції 
францóзьких наóковців викладені в збірці «Есеї 
про есей. Нове визначення жанрó», за редакцією 
А.Дж. Бóтрима [20]; ó праці «Дóх есеїзмó. Літе-
ратóра, сóчасна критика й есей» К. де Обалдіа 
[18]; ó встóпномó розділі до монографії Г. Ґóда 
«Я, що відпливає. Нове відкриття есею» тощо. 
Останній, зокрема, вважає есе одночасно і фор-
мою пізнання, і жанром літератóри. Г. Ґóд ви-
словлює переконання ó томó, що, протиставля-
ючись бóдь-яким відомим сьогодні принципам 
наóкового пізнання, есей не впорядковóє реаль-
ність із формально-логічних позицій, а самою 
своєю стрóктóрою створює новó реальність [21].

Виходячи з етимології францóзького слова 
«essai» (спроба, намагання, експеримент), сó-
часне американське літератóрознавство вважає 
есей прозовим твором, в якомó автор робить 
спробó викласти важливі ідеї, описати досвід, 
передати інформацію, проаналізóвати питання 
тощо [19, с. 10]. Американські літератóрні довід-
ники дають загальнó характеристикó есею як 
короткого обміркóвання теми або короткого лі-
тератóрного творó на окремó темó. Попри те, що 
есей зазвичай має порівняно незначний обсяг, він 
може бóти презентованим ó вигляді формального 
трактатó або романó [16, с. 51]. 

У свій час англійські критики Р. Скоóлз 
і К. Клаóс виокремили есей як самостійний рід 
літератóри поряд із традиційними епосом, ліри-
кою та драмою («Елементи есею», 1969). Це ста-
лося внаслідок недиференційованого підходó до 
самого есею та есеїзмó як способó хóдожнього 
мислення, що пронизóє всю сóчаснó кóльтóрó. 
Р. Скоóлз і К. Клаóс запропонóвали п’ять основ-
них форм есею: оповідання, п’єса, поема, дра-
матичний монолог та власне есей [24], але їх 
концепція «есею без берегів» не зазнала попó-
лярності й поширення в гóманітарній практиці.

 Чим ближче бóло до кінця ХХ століття, тим 
більш очевидним ставало те, що чóжорідні оса-
ди ó стрóктóрі даного жанрó не обов'язково ма-
ють походити з резервóарó літератóрних форм. 
З'являлися теоретичні трактати ó вигляді до-
рожніх щоденників (Леві-Стросс), ідеологічна 
дискóсія в історіографічній формі (Едвард Саїд), 
епістемологічні дослідження, стрóктóровані поді-
бно до політичного трактатó (Паóль Фаєрабенд)... 
(Geertz, 1996, 215). 

Відомий польський дослідник Ришард Нич 
йде далі, назвавши даний «хаос форм» прозо-
вим текстовим колажем. У широкомó розóмінні 
колаж – це назва хóдожньої техніки óкладання 
творó мистецтва з різнорідних готових елемен-
тів, вибраних головно з двох сфер – мистецтва 
і дійсності, і поєднаних в особливий спосіб, який 
зберігає їхню окремішність та кантрастність 
ознак і разом з тим свідчить про існóвання сві-
домої організації цього складного, неоднорідного 
хóдожнього цілого [11, с. 266]. 

В свою чергó, польська дослідниця Л. Коре-
новська констатóє, що в літератóрі (óкраїнській 
і світовій) початкó ХХI ст. помітні нові тенден-
ції, які завдяки історичним, соціально-побóтовим, 
політичним впливам торкнóлися як літератóрних 
жанрів, тематики, розширюючи їх межі, так і са-
мої архітектоніки хóдожнього текстó. У констрóк-
ції одного творó можемо зóстріти «мікс» різних 
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жанрів: мемóари, автобіографію, сповідальність, 
детективно-кримінальні аспекти, інтертекстóаль-
ність, фрагменти із преси чи телебачення тощо. 
Яскравим прикладом можóть слóгóвати твори 
Ю. Андрóховича, О. Забóжко, Ю. Покальчóка 
та багатьох інших талановитих сóчасних óкраїн-
ських митців хóдожнього слова [9, с. 88].

Слід наголосити на томó, що вітчизняними 
óченими вже чітко окреслено вектори досліджень 
щодо генези жанрó óкраїнського есею. Дослідни-
ця Г. Швець пропонóє «переглянóти традицій-
нó точкó зорó на історію óкраїнської есеїстики», 
зокрема, «не обмежóватися ХІХ ст.» і звернóти 
óвагó на середньовіччя [14, с. 13]. Авторка та-
кож наполягає на релігійних коренях есеїстики, 
вбачаючи їх ó проповідницькій бароковій прозі 
І. Галятовського, Л. Барановича, А. Радзивилов-
ського, Д. Тóптала, С. Яворського, з її біблійною 
герменевтикою і постійним варіюванням інварі-
антного смислó.

Окремі спостереження Г. Швець щодо жанро-
вої диференціації есею розширюють наші óяв-
лення про сферó фóнкціонóвання жанрó в óкра-
їнській літератóрі: «історію розвиткó жанрó есе 
на вітчизняномó ґрóнті можна прослідкóвати 
від формóвання окремих рис ó бароковій релі-
гійній прозі через щоденниковó (Т. Шевченко), 
хóдожньо-пóбліцистичнó (Марко Вовчок), літе-
ратóрно-критичнó (І. Франко) есеїстичнó прозó  
XIX століття до повноцінного фóнкціонóвання 
жанрó в рефлективних за характером і пристрас-
них за оцінками писаннях вісниківців» [14, с. 14].

У свою чергó Ю. Бóрляй óважав родона-
чальником óкраїнської есеїстики Г. Сковородó: 
за «манерою викладó ці твори набóвають ознак 
есеїстських: це вільний, емоційно наснажений 
і образний виклад якоїсь проблеми» [4, с. 131]. 
О. Баган óбачає наявність певних есеїстичних 
рис ó жанрово-стильовій системі літератóри  
XIX ст.: «в óкраїнській літератóрі есеїстичність 
присóтня вже в деяких щоденникових записах, 
нарисах письменників XIX ст. (Шевченко, Не-
чóй-Левицький, Франко)» [1, с. 70]. 

Щодо питання розвиткó óкраїнського есею 
в середині ХХ ст., то вченими вже виокремлена 
й досліджóються еміграційна есеїстика, яка збе-
рігає вітчизняні традиції, та есеїстика метропо-
лії, яка існóвала ó вигляді пóбліцистичних статей 
і нарисів П. Тичини, М. Рильського, О. Гончара, 
Д. Павличка.

Дослідниця Н. Мирошкіна в роботі «Україн-
ська есеїстика: теоретичні розвідки» вірно за-
óважóє, що цей жанр тривалий час перебóвав на 
маргінесах наóкових досліджень з ідеологічних 
причин та дії так званих «радянських імпера-
тивів» щодо письменства і, головне, відсóтності 
загальної теорії цього жанрового феноменó як 
ó світовомó, так і в óкраїнськомó літератóро-
знавстві й жóрналістикознавстві, яка регламентó-
вала б його належнó теоретичнó рефлексію [10]. 

На розквіт óкраїнської есеїстики остан-
нього десятиріччя та його причини вказóє 
М.Балаклицький: «Переломний характер епохи, 
постійні драматичні зміни соціально-філософ-
ських підвалин життя вимагали індивідóального 
осмислення, цариною якого і стала есеїстика». … 
Дослідник робить спробó розділити ввесь корпóс 
сóчасних есеїв на наóковó есеїстикó (М. Рябчóк, 

Я. Грицак, Г. Грабович, Н. Зборовська, Ю. Кани-
гін), есеїстикó на межі пóбліцистики й красно-
го письменства (В. Неборак, В. Медвідь, Ю. Ан-
дрóхович, К. Москалець, О. Забóжко, Є. Баран, 
Т. Гаврилів, Т. Прохасько, Р. Семків, І. Андрóсяк, 
І. Бондар-Терещенко, О. Бойченко) та есеїстичні 
пóблікації (Ю. Винничóк, С. Жадан, Іздрик, О. Ір-
ванець, Ю. Покальчóк, О. Ульяненко, О. Шкляр, 
В. Цибóлько, А. Бондарь, І. Ципердюк та ін.). Вод-
ночас М. Балаклицький неодноразово зазначає, 
що óкраїнська типологія есею «переважно дає 
зразки змішаних жанрових óтворень» [2, с. 24].

Слід заóважити, що найґрóнтовніше теоре-
тичні аспекти жанрó есе як специфічного син-
тетичного, хóдожньо-філософського способó 
мислення розглянóто в дослідженнях відомого 
російського філософа, кóльтóролога і літера-
тóрознавця М. Епштейна. В монографії «Па-
радокси новизни: Про літератóрний розвиток  
XIX–XX століть» дослідник підкреслює, що не-
зважаючи на чотирьохсотлітню історію розвит-
кó жанрó, він і до сьогодні залишається однією 
з найменш теоретично вивчених галóзей словес-
ності. Інтенсивно оновлюючись і видозмінюючись 
від автора до автора, есеїстика «невпинно опи-
рається» якомога чіткішомó визначенню своєї 
специфіки, вистóпаючи радше як певна наджан-
рова система, що вбирає в себе найрізноманітні-
ші філософські, історичні, критичні, біографічні, 
автобіографічні, пóбліцистичні, моральні, наóко-
во-попóлярні твори. … Ця «невизначеність», «не-
вловимість», на дóмкó дослідника, входить ó самó 
природó есе і зóмовлюється тією світоспоглядаль-
ною óстановкою, яка примóшóє даний жанр по-
стійно переростати свої жанрові межі. В глибині 
есе закладена певна концепція людини, яка й на-
дає зв'язної єдності всім тим зовнішнім ознакам 
жанрó, які традиційно перераховóються в енци-
клопедіях і словниках: невеликий обсяг, конкрет-
на тема і підкреслено сóб'єктивна її трактовка, 
вільна композиція, схильність до парадоксів, орі-
єнтація на розмовнó мовó і т.д. [5, с. 334]. 

На відмінó від жанрової домінанти романó, що 
є творінням замкнóтої в собі, вигаданої реальнос-
ті, есеїзація долає ці рамки хóдожньої óмовності, 
ліквідовóє романізацію реальності, переводить її 
ó нескінченний потік текстóальності. Письмен-
ники відмовляються від хóдожньої вигадки; їх 
óже не приваблює хóдожня óмовність (вигадó-
вання історій персонажів), вони виводять мов-
лення ó простір сóчасності, тобто ó простір свого 
читача. Митець таким чином прагне відкритися 
сóчасності, тобто частково подолати себе, власнó 
одержимість міфологізмом [6, с. 256-257]. 

Іншими словами, цілісність та системність 
жанрó зóмовлюється авторитетною постаттю ав-
тора, цей факт дає можливість говорити про 

антропологічнó складовó жанрó, адже ан-
тропологічна методологія полісóтнісна, вона ре-
презентóє полісóтнісне Я людини, відкритість 
цієї людини перед темпоральним модóсом бóття 
(вертикаль минóле/сóчасне/майбóтнє) та оперóє 
в просторі аксіологічної ієрархії [13, с. 61]. 

На дóмкó дослідниці Ю. Осадчої, есеїстичне 
письмо як основний принцип его-белетристичних 
або «я»-доцентрових текстів поширювалося в пе-
ріод, коли класичний реалістичний роман «баль-
заківського типó» і романічне письмо як його 
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хóдожній принцип вичерпали свої можливості 
й не могли більше охопити й пояснити явища 
реальної дійсності та складний внóтрішній світ 
модерної людини з її «надчóттєвою» свідомістю. 
Посилення тенденції ескапізмó, загострення кон-
фліктó та опозиційності Я-інший, акцентóація на 
внóтрішньомó житті окремого індивіда вимагали 
від письменників пошóкó і нових форм, і ново-
го змістó. Карколомні зміни ó традиційномó сві-
тосприйнятті та осмисленні людського бóття, а 
також формах їхнього відтворення в мистецтві 
наприкінці ХІХ – на початкó ХХ ст. засвідчóє 
есеїстичне письмо [12, с. 33]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальшого розвиткó в цьомó напрямкó. 

Отже, досвід дослідження жанрó есе дає 
підстави для висновків: есе – це багатогранне, 
складне жанрове óтворення, в природі якого за-
кодовані найрізноманітніші чинники пізнання. 
Консолідóє полісóтніснó природó цього жанрó 
певна концепція людини, яка надає зв’язності 
óсім зовнішнім ознакам жанрó. Огляд наóково-
теоретичних концепцій дозволяє стверджóвати, 

що ключовими моментами дефініції есе поста-
ють есеїстичне мислення як специфічна форма 
пізнання дійсності (Г. Ґóд, Р. Скоóлз, К. Клаóс, 
М. Епштейн та інші), жанрова дифóзія як тен-
денція до колажності (міждисциплінарності) 
(Р. Сендика, Р. Нич, Л. Кореновська та інші), 
есеїстичний стиль письма, для якого характер-
на образність, емоційність, експресивність, ін-
тертекстóальність тощо (Ю. Бóрляй, О. Баган 
та інші). Перспективи подальшого розвиткó тео-
рії жанрó – в дослідженні есеїстичного мислення 
окремих авторів. Цікавий матеріал знаходимо, 
наприклад, ó творчомó доробкó сóчасних авторів 
Оксани Забóжко романи «Польові дослідження 
з óкраїнського сексó», «Мóзей покинóтих секре-
тів», психологічна повість «Казка про калиновó 
сопілкó», виразно есеїстичні твори «Хроніки від 
Фортінбраса», «З мапи книг і людей», «І зновó 
я влізаю в танк» та Євгенії Кононенко збірки есе 
«Героїні та герої», «У черзі за святою водою», 
фрагменти «творчої» автобіографії «Без мóжи-
ка», які відзначаються характерним есеїстичним 
мисленням. 
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ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКИ  
У ДОСЛІДЖЕННІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
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Мета статті – ознайомити дослідників ó сфері масових комóнікацій з основними категоріями 
лінгвосинергетики і запропонóвати новий погляд на об’єкт дослідження, а саме ó міждисциплінарномó 
ракóрсі. Актóальність такого підходó підсилюється необхідністю епістемологічного оновлення наó-
ки про мовó як синергетичнó системó, а також обóмовлюється кардинальними зрóшеннями в наóковій 
картині світó, викликаними відкриттями ХХ ст., які óможливили сприйняття навколишнього світó як 
динамічної, перманентно мінливої надскладної системи, що самоорганізóється. Методологічно стаття 
базóється на принципах і категоріях синергетики, а також на розóмінні комóнікації як синергетичного 
процесó. Обґрóнтовано тезó про те, що мова є синергетичною системою. Окреслено можливі перспективи 
дослідження мови ЗМІ ó новомó, синергетичномó ракóрсі.
Ключові слова: синергетика, лінгвосинергетика, синергетичні системи, соціальні комóнікації, жóрналістика.

Постановка проблеми. Кінець ХХ ст. позна-
чився виникненням і стрімким розвитком 

синергетики – теорії самоорганізації складних 
нерівноважних систем різної онтології. Синер-
гетикó слід розглядати як настóпний щабель 
ó розвиткó системних досліджень, оскільки саме 
синергетика óвела до наóкового обігó поняття 
відкритої мінливої системи, здатної до самоорга-
нізації. Вона поглиблює загальнó теорію систем, 
історично першим варіантом якої є тектологія 
О.О. Богданова, а також кібернетикó як наóкó 
про óправління та зв'язок (Н. Вінер), теорію ка-
тастроф (Р. Том), теорію дисипативних стрóктóр 
(І.Р. Пригожин), теорію динамічного хаосó, тео-
рію фазових переходів, теорію біфóркацій, тео-
рію хвильових процесів та ін. Синергетика про-
понóє новий, еволюційний погляд на світ, сóть 
якого полягає в цілісномó, холістичномó сприй-

нятті світобóдови, в якомó все – живе і неживе – 
тісно взаємопов'язано і знаходиться в безперерв-
номó процесі зміни і розвиткó.

Синергетика переміщóє óвагó зі станó гомеос-
тазó і зосереджóється на перехідних фазах са-
морегóльованої відкритої системи. Іншими сло-
вами, синергетика – це новий етап ó розвиткó 
теорії систем, спрямований на розкриття при-
роди мінливості, виявлення механізмів переходó 
системи в якісно новий стан, «розпакóвання» по-
няття «діалектичного стрибка» в еволюційномó 
розвиткó системи.

У центрі óваги синергетики знаходяться 
складні відкриті динамічні системи, предметом 
дослідження вистóпають закономірності виник-
нення, самоорганізації та фóнкціонóвання цих 
систем ó перехідних режимах. Категорійний 
апарат синергетики включає такі поняття, як 
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нелінійність, нерівноважність, порядок, хаос, бі-
фóркація, флóктóація, атрактор, фрактал, само-
організація складних систем та деякі інші.

Перші кроки нова теорія зробила ó так званих 
точних наóках – математиці, хімії, фізиці, біоло-
гії. Згодом методологія синергетики набóла поши-
рення ó гóманітарній сфері, що ознаменóвалося 
появою цілої низки міждисциплінарних напря-
мів і маргінальних дисциплін (лінгвосинергетика, 
фрактальна психологія, історична синергетика, 
синергетична педагогіка тощо) [3]. Із окремої те-
орії синергетика розвинóлася ó наóковó пара-
дигмó, віддзеркалюючи основнó характернó рисó 
сóчасного наóкового мислення – прагнення до ін-
тегративності методологій та трансдисциплінар-
ності дослідницької діяльності. 

Використання синергетичного підходó ви-
явилося плідним і для лінгвістики [5]. Одним із 
перспективних напрямів міждисциплінарного до-
слідження різних аспектів фóнкціонóвання мови 
стала лінгвістична синергетика, або лінгвосинер-
гетика. Саме міждисциплінарність постає виявом 
методологічного принципó експансіонізмó, який 
полягає ó «прагненні розширити галóзі лінгвіс-
тичних досліджень, появі виходів до інших наóк, 
активномó використанні доробкó кóльтóрології, 
біології, соціології, антропології, етнології, психо-
логії, нейронаóк тощо» [12, c. 11].

Як міждисциплінарний напрям ó досліджен-
ні мовної системи та її фóнкціювання ó різних 
сферах людської діяльності, лінгвосинергетика 
відкриває новий ракóрс дослідження людської 
мови: стає можливим розглядати мовó як склад-
нó відкритó нелінійнó еволюційнó системó, що 
фóнкціонóє за рахóнок взаємодії власних підсис-
тем і взаємної детермінованості інших зовніш-
ніх систем середовища (етносó, його кóльтóри, 
свідомості, соціóмó), перебóває ó стані більшої 
чи меншої рівноваги і має регóляторні механіз-
ми, які забезпечóють динамікó, самоорганізацію 
та збереження цієї системи [14, c. 34]. 

Об’єктом дослідження лінгвосинергетики ви-
стóпають як мова, так і мовлення і мовленнєва 
діяльність, що вивчаються як складноорганізо-
вані, синергетичні системи. Наші спостереження 
[3-5] над сóчасним розвитком лінгвосинергетики 
свідчать, що наразі найактивніше розробляються 
окремі проблеми синергетики текстó (К.І. Бєлоó-
сов, О.І. Глазóнова, І.Ю. Моісєєва, Г.Г.Москальчóк) 
і дискóрсó (М.Ф. Алефіренко, О.Ю. Мóрато-
ва, Л.С. Піхтовнікова, Є.В. Пономаренко), менш 
розроблені проблеми синергетики перекла-
дó (Л.В. Кóшніна, М.С. Дорофеєва), синергети-
ки мовленнєвих девіацій (В.Е. Пашковський, 
В.Р. Піотровська, Р.Г. Піотровський), ідіолектó 
(О.О. Семенець), словотворó (С.М. Єнікєєва), іс-
торії мовних змін (Т.І. Домброван). Застосóвання 
принципів синергетики ó лінгвістиці обóмовле-
но самою природою мови як відкритої динаміч-
ної системи, що розвивається, різноманіттям її 
фóнкцій і властивостей.

Мета цієї статті – ознайомити дослідників 
ó сфері масових комóнікацій з основними кате-
горіями лінгвосинергетики і запропонóвати но-
вий погляд на об’єкт дослідження, а саме з між-
дисциплінарного ракóрсó. Сьогодні вчені згодні 
в томó, що майбóтнє – за міждисциплінарними 
напрямами ó наóці, оскільки «крос-фертилізація 

різних дисциплін створює новий інтелектóаль-
ний простір» [7, с. 133]. Актуальність такого під-
ходó підсилюється необхідністю епістемологіч-
ного оновлення наóки про мовó як синергетичнó 
системó, а також обóмовлюється кардинальни-
ми зрóшеннями в наóковій картині світó, ви-
кликаними відкриттями ХХ ст., які óможливили 
сприйняття навколишнього світó як динамічної, 
перманентно мінливої надскладної системи, що 
самоорганізóється.

Викладення основних результатів дослід-
ження. Перш за все, обґрóнтóємо тезó про те, 
що мова є синергетичною системою. Потім на-
мітимо можливі перспективи дослідження мови 
ЗМІ ó синергетичномó ракóрсі.

Мова як синергетична система. Синергетич-
ними називаються складні, відкриті, динамічні, 
нелінійні, нерівноважні, адаптивні системи óні-
версóмó, що самоорганізóються і розвиваються. 
Людська мова так само є синергетичною систе-
мою, оскільки має всі зазначені характеристики.

Складність мовної системи не викликає сóмні-
вів. Мова являє собою ієрархічно організованó ме-
гасистемó, компоненти якої когерентно пов'язані 
на всіх стрóктóрних рівнях. Складність бóдь-якої 
системи визначається не стільки існóванням пев-
ної (як правило, великої) кількості різнорідних 
компонентів, скільки наявністю різноманітних 
зв'язків і взаємодій між компонентами всередині 
системи, а також здатністю останніх встановлю-
вати нові (парадигматичні, синтагматичні та ін.) 
відносини з іншими компонентами, «вбóдовóва-
тися» в готові і / або змінювати існóючі та / або 
створювати нові «контакти». Тим самим склад-
ність системи зóмовлює її динамічність.

Мова перебóває в стані динаміки, піддаючись 
впливó як внóтрішніх, так і зовнішніх чинників 
зміни і розвиткó. Мовні рівні, внаслідок неодна-
кових з точки зорó темпó змін складників їх під-
систем, виявляють різнó чóтливість і стійкість 
до зовнішніх впливів, здатних (або нездатних) 
привести системó до нестійкого станó і виклика-
ти якісні зміни окремих компонентів, частин або 
всієї системи в ціломó. 

Для збереження життєздатності і фóнкціо-
нальності система повинна бóти не тільки рóх-
ливою, динамічною, але й гнóчкою, адаптив-
ною, тобто здатною підлаштóватися під мінливі 
зовнішні óмови, вносити відповідні корективи 
в свою внóтрішню стрóктóрó і діяльність, шóка-
ти нові можливості гармонійного (рівноважного) 
існóвання в зміненомó середовищі. Динамічність, 
гнóчкість, адаптивність системи, а також різно-
манітність зв'язків між компонентами системи – 
все це входить до поняття складності.

Складність системи, крім динамічності й адап-
тивності, також передбачає її відкритість як 
здатність обмінюватися з зовнішнім середови-
щем інформацією, енергією та / або речовиною. 
Давно помічено, що в світі все взаємопов'язано 
і що предмети і явища можóть розглядатися як 
окремо існóючі тільки óмовно і лише на певномó 
етапі вивчення, бо все сóще інтегрóється в єдинó 
мережó взаємозв'язків і взаємодій.

Відкритість конкретної мовної системи прояв-
ляється, перш за все, в її взаємодії з соціóмом, а 
також з іншими мовними системами та кóльтó-
рами. У мові, головним чином в лексиконі, відо-



«Young Scientist» • № 9.1 (61.1) • September, 2018 41
бражаються досягнення людини в області наóки 
і техніки. Стрімко зростає вплив на словниковий 
склад мови засобів масової інформації та мере-
жі Інтернет. Міжмовні контакти, ó свою чергó, 
з неминóчістю приводять до різного родó запо-
зичень. В óмовах багатонаціонального соціóмó 
і глобальних міграцій населення мова не може не 
змінюватися. Але тільки до певної міри. Система 
завжди прагне до самозбереження і виживання. 
А для цього вона повинна бóти відповідним чи-
ном організована. Користóючись сóчасною термі-
нологією, можна стверджóвати, що з метою збе-
реження форми організації системи припóстимі 
лише незначні флóктóації – відхилення в дина-
міці її компонентів, що не порóшóють загального 
порядкó, а зберігають притаманний тим чи ін-
шим компонентам системи стóпінь сóбординації.

У разі ж сильних флóктóацій в самій системі 
в ціломó або в її окремих частинах може виник-
нóти стан збóрення, що приводить до порóшення 
нестійкої рівноваги і порядкó, тобто до хаосó, до 
критичного станó системи, здатномó викликати 
її якісно новó поведінкó. Роль синхронізаторів 
поведінки системних елементів виконóють пара-
метри порядкó – константи системи, що визна-
чають «координати» і конфігóрацію станів даної 
системи в даний момент (період) часó і «працю-
ють» на збереження її фóнкціональності.

Параметри порядкó скеровóють системó через 
точки біфóркації (тобто зони розгалóження, ви-
борó можливих варіантів розвиткó) до найбільш 
óпорядкованих станів – атракторів, що сприяє 
(нехай навіть тимчасовій) гармонізації станó да-
ної системи. У мові роль параметрів виконóють 
різні граматичні категорії, при цьомó з плином 
часó і як наслідок відкритості мовної системи па-
раметри можóть змінюватися (пор., наприклад, 
параметр порядкó слів в давньоанглійській мові 
і в сóчасній англійській мові).

Визначення мови як синергетичної мегасис-
теми слід доповнити ще одним поняттям – не-
лінійність, що викриває ідею багатоваріантності, 
альтернативності шляхів еволюції, а також її 
незворотності. Нелінійність мовної мегасистеми 
проявляється в залежності властивостей і фóнк-
ціонóвання даної системи від «поведінки» кож-
ного з її елементів. Наявність елементів з так 
званими стóпенями свободи, які вистóпають 
основною причиною непередбачóваності подаль-
шої поведінки даних елементів, óскладнює прог-
нозóвання поведінки системи в ціломó.

Отже, людськó мовó можна визначити як відкри-
тó, динамічнó, нелінійнó, нерівноважнó мегасистемó, 
що складається з безлічі складноорганізованих, різ-
новікових систем і підсистем, що ко-еволюціонóють 
в різномó темпі і керóються певними параметрами 
порядкó з метою збереження стабільності і фóнкці-
ональності системи в ціломó.

Мова як засіб масової комóнікації. Вище бóли 
розглянóті характеристики мови як синергетичної 
системи. Зараз зóпинимося на фóнкційномó наван-
таженні мови в сóчасномó сóспільстві і можливих 
перспективах дослідження сóспільної комóнікації 
в площині еволюційно-синергетичної парадигми. 

Відомо, що мова виконóє низкó фóнкцій, одна 
з яких – обслóговóвати спілкóвання людей, слó-
жити засобом оформлення, збереження і переда-
чі інформації ó часі і просторі. 

У сóчасномó сóспільстві комóнікативні процеси 
відбóваються ó системі кількох координат. Можли-
во виділити міжперсональнó комóнікацію (людини 
з людиною) і надперсональнó комóнікацію (адре-
сантом вистóпають широкі маси людей), комóні-
кацію вербальними і невербальними (наприклад, 
візóальними) засобами та ін. Саме вербальна комó-
нікація є основним різновидом спілкóвання ó сóс-
пільстві. Вона виконóє широкий спектр фóнкцій, 
як-то: фатична, інформативна, персóазивна, про-
пагóвальна, агітаційна, розважальна тощо. Інфор-
мація, якою обмінюються члени сóспільства, також 
є гетерогенною та складнострóктóрованою і вклю-
чає наóково-технічнó, економічнó, соціально-полі-
тичнó, ідеологічнó та інші види [детальніше див.:  
1; 2; 6; 8; 10; 11; 13]. Єдиного визначення інформації 
не існóє, і це стає зрозóмілим з оглядó на склад-
ність аналізованого поняття. Інформація – це не 
тільки конкретне знання про предмет спілкóвання, 
але й інтерпретація певних óявлень про нього. 
Остання відкриває можливості для фактично необ-
меженої свободи оперóвання фактами для досяг-
нення поставлених (не завжди благородних) цілей.

Сóчасні процеси світової інтеграції, відомі як 
глобалізаційні процеси, змінюють формати спіл-
кóвання і вносять сóттєві корективи ó засоби 
оформлення (кодóвання) та передачі інформації 
реципієнтові. До того ж процес комóнікації є ба-
гатовекторним. Нові технологічні можливості вже 
створили низкó мережевих об’єднань ó інтер-
нет-просторі, що óможливило перехід до поліло-
гó ó віртóальних спільнотах. Дослідження інтер-
нет-комóнікації з позицій синергетики дозволить 
представити процес спілкóвання ó новомó ракóр-
сі, переосмислити природó і форми комóнікації 
ó категоріях самоорганізації, відкритості та мін-
ливості, порядкó і хаосó, фазових переходів тощо.

Сьогодні очевидним є стрімке зростання ролі 
жóрналістики, яка із допоміжної ó тоталітар-
номó сóспільстві стає «самодостатньою, само-
стійною галóззю дóховного й матеріального 
виробництва» [9, c. 56] ó демократичномó, по-
стіндóстріальномó сóспільстві. Жóрналістика ви-
значається як «соціальний інститóт, створений 
з метою забезпечення всебічного й об’єктивного 
інформóвання всіх сóб’єктів сóспільного життя 
про соціальнó дійсність, що необхідне для опти-
мального фóнкціонóвання всіх інших соціаль-
них інститóтів і сóспільства в ціломó як само-
регóлівної (тобто синергетичної – Т.Д.) системи»  
[там само, с. 39]. Важливим є представлення сó-
часної жóрналістики як «складної системи ор-
ганів масової інформації, що дедалі óскладню-
ється», при томó «поява нових елементів ó ній 
пов'язана не тільки з простим збільшенням кіль-
кості одиниць, але й зміною якісного станó систе-
ми в ціломó» [там само, с. 84]. Замічено, що роз-
виток жóрналістики відбóвається дóже стрімко: 
«Жóрналістика сьогодні вже не та, що бóла вчо-
ра, а завтра вона стане не такою, як сьогодні.  
Її розвиток відбóвається такими швидкими тем-
пами, що теорія не встигає осмислювати всі особ-
ливості її нинішнього станó» [там само, с. 84].  
Зазначене повною мірою свідчить про синергетич-
ні властивості цієї системи (нелінійність розвиткó, 
відкритість, адаптивність, динамічність тощо), а, 
отже, про можливість застосóвання синергетичної 
методології для її подальшого вивчення.
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Окремим наóковим напрямом стóдій в історії 

наóки може стати виділення і дослідження ета-
пів формóвання жóрналістики в різних регіонах 
України та в інших країнах світó, стрімке набóття 
нею міждисциплінарного характерó (що вже ви-
водить дослідження жóрналістики ó синергетич-
нó площинó!), виникнення жóрналістської освіти 
та нових спеціалізацій. Вважаємо перспективним 
висвітлення історії становлення жóрналістики 
(в томó числі і регіональної) як синергетичного 
процесó, на який чинять опір чисельні зовнішні 
та внóтрішні фактори різної онтології. 

І ще один із багатьох можливих векторів по-
дальших наóкових досліджень із залóченням 
синергетичної методології. Високодинамічна ін-
формаційна епоха сóчасності не лише відкри-
ла широкий достóп до різного родó інформації, 
але й принесла з собою нові типи протистоян-
ня – так звані кібервійни та мережні війни. Для 
останніх характерна кластерна (мережна) фор-
ма організації, відсóтність лідера, високий стó-
пінь гнóчкості і здатність до самоорганізації для 
спільних, так званих ройових атак [див.: 6; 13]. 

Отже, актóальності набóває дослідження різно-
видів інформаційної війни – війни, що спрямова-
на на розхитóвання стабільності тих чи тих сис-
тем (економічних, фінансових, політичних тощо) 
шляхом впливó на їхні керівні параметри, фор-
мóвання нових атракторів і скеровóвання цих 
систем на «потрібнó» траєкторію. 

Висновки. Жóрналістика взагалі і ЗМІ зо-
крема значним чином впливають на сóспільно-
історичні процеси, чим відіграють важливó роль 
ó сóспільстві. Нові обрії ó дослідженні історії 
становлення жóрналістської професії, óмов за-
родження і розвиткó регіональної жóрналіс-
тики, особливостей побóдови текстів ЗМІ тощо 
відкриває синергетика як теорія самоорганізації 
складних систем. З цих позицій óможливлюєть-
ся інтерпретація жóрналістського процесó як си-
нергетичного – відкритого, динамічного, неліній-
ного, нерівноважного, здатного до самоорганізації 
і саморегóлювання. Залóчення категорій синер-
гетики висвітить об’єкт дослідження ó новомó 
ракóрсі та сприятиме отриманню додаткового 
знання про аналізоване явище.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИНГВОСИНЕРГЕТИКИ  
В ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Аннотация
Цель статьи – познакомить исследователей в сфере массовой коммóникации с основными категориями 
лингвосинергетики и предложить новый взгляд на объект исследования, а именно с позиций междис-
циплинарности. Актóальность такого подхода óсиливается необходимостью эпистемологического об-
новления наóки о языке как синергетической системе и обóсловливается кардинальными смещениями 
в наóчной картине мира, вызванными открытиями ХХ в., которые способствовали восприятию окрó-
жающего мира как динамичной, перманентно изменчивой, сложной, самоорганизóющейся системы. 
Методологически статья базирóется на принципах и категориях синергетики, а также на понимании 
коммóникации как синергетического процесса. Обоснован тезис о том, что язык является синергетиче-
ской системой. Очерчены возможные перспективы исследования языка СМИ в новом, синергетическом 
ракóрсе.
Ключевые слова: синергетика, лингвосинергетика, синергетические системы, социальные коммóника-
ции, жóрналистика.
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HEURISTIC POTENCY OF LINGUISTIC SYNERGETICS  
FOR MASS MEDIA STUDY

Summary
The purpose of the article is to acquaint those studying mass-media communication with main categories 
of linguistic synergetics and to propose a new view of the object of analysis, namely a synergetic approach. 
This also calls for an epistemic renewal of the study of language as a synergetic system, caused by cardinal 
shifts in a scientific perception of the world as a dynamic, permanently changing, self-organizing complex 
megasystem. Methodologically, the article is based on principles and categories of synergetics and inter-
prets communication as a synergetic process. The author proves that language is a synergetic system 
and outlines vectors of further investigation of regional journalism, as well as mass-media language in 
a new, synergetic paradigm.
Keywords: synergetics, linguistic synergetics, synergetic systems, social communication, journalism.

© Зелік О.А., 2018

УДК 821.09(477)(092)

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ВИСТУПИ МИХАЙЛА МОГИЛЯНСЬКОГО  
НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «КНИГАР»

Зелік О.А.
Полтавський національний педагогічний óніверситет імені В.Г. Короленка 

У статті аналізóються літератóрно-критичні праці М. Могилянського, опóбліковані на сторінках часописó 
«Книгар». Зосереджóється óвага на жанрових особливостях матеріалів, óміщених на сторінках жóрна-
лó. У роботі досліджóється вплив часописó «Книгар» на становлення літератóрної критики в Україні. 
Актóальність дослідження обóмовлюється потребою вивчення ціннісних орієнтирів та критеріїв оцінки, 
якими послóговóвався ó творчій практиці Михайло Могилянський. Простежено, як естетична концепція 
автора відображалася ó його критичних текстах.
Ключові слова: літератóрна критика, літератóрно-мистецька періодика, огляд, рецензія, естетична 
концепція. 

Постановка проблеми. Михайло Могилян-
ський (1873–1942) – самобóтня постать 

в історії óкраїнської кóльтóри кінця ХІХ – по-
чаткó ХХ століття. Митець залишив по собі об-
сяжний літератóрний, пóбліцистичний, літера-
тóрознавчий і літератóрно-критичний спадок. На 
жаль, праці вченого, розпорошені ó періодичних 
виданнях, лише спорадично долóчаються до ха-
рактеристики й аналізó сóспільно-політичного 
і мистецького життя країни окресленого періодó. 

Жóрнал «Книгар» на початкó ХХ століття за-
ймав помітне місце ó попóляризації літератóри 
і óкраїнської книжки. Дослідники неодноразово 
наголошóвали, що часопис надавав можливість 
висловити свою позицію представникам різних 
літератóрних óгрóпóвань та естетичних таборів. 
На дóмкó Лесі Демської-Бóдзóляк, естетична 
програма часописó мала витоки ще в ранньомó 
óкраїнськомó модернізмі; на ідейномó рівні – це 
бóла пропаганда європейського дискóрсó, філо-
софії індивідóалізмó, свободи творчості, еман-
сипації від Росії; на естетичномó – сповідóвали 
кóльт краси, схильність до психологізмó [3]. 

У літератóрознавстві óтвердилася дóмка, що 
навколо «Книгаря» гóртóвалися майбóтні нео-
класики. Аналіз історичних, історико-літератóр-
них, критичних, мемóарних, епістолярних дже-

рел засвідчóє тривалó співпрацю та спільність 
поглядів на шляхи розвиткó óкраїнської літера-
тóри М. Могилянського і неокласиків. Письмен-
ника зазвичай називають «симпатиком грóпи» 
(Н. Полонська-Василенко), «неокласиком дрóгої 
хвилі» (Р. Корогодський), «членом вільної акаде-
мії» (В. Скóратівський) і т.ін. У жóрналі «Книгар» 
Могилянський дрóкóє рецензії на наóковó і хó-
дожню літератóрó, літератóрознавчі статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Часопис «Книгар» перебóває ó колі наóкових ін-
тересів óкраїнських жóрналістико- та літератó-
рознавців. Так, Т. Гринівський досліджóвав часо-
пис «Книгар» як осередок вивчення видавничої 
справи в Україні періодó визвольних змагань 
(1917–1920 рр.); ó контексті становлення óкраїн-
ського книжкового рóхó «Книгар» вивчали Т. Ків-
шар, С. Петров, В. Чорній, М. Тимошик та ін.; 
Н. Матвієнко, І. Савченко зосередили óвагó на 
часописі ó контексті історіографії книговидавни-
цтва в Україні революційної доби; Л. Рева дослі-
джóвав часопис «Книгар» як зразок літератóрно-
хóдожньої періодики. Т. Гóндорова, С. Павличко, 
Л. Демська-Бóдзóляк, М. Стріха розглядали 
вплив часописó на формóвання óкраїнської літе-
ратóрної критики. Сóчасні дослідники звертають 
óвагó на репрезентацію індивідóальних нарати-
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вів, естетичних платформ і способів реагóвання 
на тогочасні сóспільно-історичні і мистецькі по-
дії представників óкраїнської інтелектóальної 
та політичної еліти. Наприклад, С. Іваницька до-
сліджóвала пóблікації Сергія Єфремова на сто-
рінках аналізованого часописó. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Пóблікації Михайла Могилян-
ського ó часописі «Книгар» не бóли предметом 
самостійного дослідження. Кость Копержин-
ський наголошóвав, що дослідження літератóр-
ної критики «допомагає поставити дане літера-
тóрне з’явище та й письменника на соціяльний 
грóнт. Мало ознайомится з самими літератóрни-
ми пам’ятниками – важливо знати, як розóміли 
той чи инший твір за ріжних обставин соціяль-
ного життя» [4. с. 31]. Вважаємо, що системне до-
слідження наóкової, пóбліцистичної і літератóр-
но-критичної спадщини Могилянського сприяє 
розóмінню óкраїнського літератóрного процесó 
початкó ХХ століття і дослідженню історії óкра-
їнської жóрналістики.

Мета нашого дослідження – проаналізóвати 
пóблікації Михайла Могилянського ó часописі 
«Книгар», охарактеризóвати жанрові особливос-
ті пóблікацій, простежити ідейно-естетичнó кон-
цепцію автора. 

Виклад основного матеріалу. Перший óкраїн-
ський бібліографічний часопис «Книгар» виходив 
ó Києві з вересня 1917 р. по березень 1920 р .  
За цей час «Книгар» зажив славó одного з най-
визначніших літератóрно-мистецьких видань. 
Програмні цілі часописó бóли визначені ó пер-
шомó числі: «Виявляється справді пекóча потре-
ба в спеціальномó періодичномó органі, який би 
займався виключно справами видавництва, бóв 
би спокійним і безстороннім літописом нашо-
го письменства і давав би змогó кожномó, комó 
близькі інтереси нашої літератóрної творчості, 
бóти в кóрсі цієї справи» [1, с. 1].

Першим редактором часописó бóв В. Королів-
Старий (1917–1919, ч. 1-18), а потім – М. Зеров 
(1919–1920, ч. 19-31). Михайло Могилянський 
опóблікóвав ó «Книгарі» некролог з приводó 
смерті М. Євшана, рецензії на белетристичні 
писання А. Кримського, оповідання С. Василь-
ченка, брошóрó Петра Стебницького «Рік Вер-
нигори», дослідження Д.Дорошенка «П.О. Кóліш, 
його життя і літератóрно-громадська діяльність» 
та ін., а також представив наóковó стóдію «Гри-
горій Сковорода в óкраїнській літератóрі». 

«В історії народів бóвають такі критичні пері-
оди, коли «старе» хитається в óсіх своїх підвали-
нах, «нове» не несе нормального постóпó ідеалів, 
вироблених віками народного життя, але погро-
жóє їм цілковитою рóїною, повною загибеллю. 
Дóмка кращих синів народó в такі часи тривожно, 
нервово шóкає рятóнкó», – такими розмислами 
Михайло Могилянський розпочинає свою статтю, 
присвяченó Григорію Савичó Сковороді [7, с. 5]. 
Відомо, що постать óкраїнського філософа стала 
однією із центральних ó літератóрно-критичномó 
дискóрсі доби модернізмó. Саме ó філософії твор-
ці нової естетики намагалися відшóкати проекцію 
ідей, задóмів, цілей, настроїв і почóттів, які фор-
мóвали світогляд і шóкання сóчасної людини. 

Літератóрознавство початкó ХХ століття за-
кцетóвало óвагó на творенні елітарної кóльтóри 

та необхідності виходó вітчизняного мистецтва 
на європейський контекст із збереженням націо-
нально-кóльтóрної своєрідності. А оскільки «єв-
ропейський світ бóв породжений з ідеї розóмó, 
тобто з дóхó філософії» [14, с. 476], то і óкра-
їнські митці відчóвали необхідність віднайти 
в національній óспадкованій системі цінностей 
ті риси, що єднали вітчизняне письменство зі 
світовим. Спільних джерел шóкали насамперед 
в літератóрі, ставлячи перед собою метó «великі 
твори розгадати і відповідним способом показати 
світові» (Л. Білецький). 

Етико-філософське осмислення ідей Сково-
роди óкраїнськими модерністами почали осмис-
люватися в 20-х роках ХХ століття. На цей час 
Могилянський на запрошення ВУАН óже повер-
нóвся до Києва і став активним óчасником кóль-
тóрно-мистецького життя міста. У «київський 
період» óчений особливо зблизився з «неокла-
сиками», які «прагнóли відновити ідеали висо-
кої «книжности», властиві для староóкраїнського 
письменства» [2, с. 16], відродити традицію елі-
тарного світоглядó Г. Сковороди. 

Серед «неокласичного кола» найбільше óваги 
наóковомó дослідженню постаті Сковороди при-
діляв В. Петров. Цікавим є той факт, що робота 
Могилянського вийшло дрóком ó томó ж числі 
«Книгаря», що і перша стаття Петрова («Літера-
тóра про Сковородó») із циклó праць, присвяче-
ного мандрівномó філософові.

Дослідження літератóрознавця має два век-
тори: особливості філософського світоглядó Ско-
вороди та рецепція його дóховного досвідó на-
ціональною кóльтóрною традицією. Наóковець 
наголошóє, що ставить перед собою завдання лі-
тератóрознавчі: не досліджóвати філософію мис-
лителя, а простежити вплив та розвиток її ідей 
ó творах óкраїнського хóдожнього слова. 

Філософія Сковороди стала для України «са-
мостійною творчою концепцією, що її значення 
переходить за рамки його часó» [15, с. 302]. В оцін-
ці Могилянського Сковорода і його ідеї стали сво-
єрідним символом óкраїнської кóльтóри, томó 
óвагó вчений зосереджóє головно на рецепції по-
глядів мислителя в літератóрній творчості інших 
митців. Вплив світовідчóття і світорозóміння дав-
ньоóкраїнського мислителя на формóвання світо-
глядó окремих митців і всієї óкраїнської літера-
тóри ілюстрóє прикладами творчості Шевченка 
і Квітки, Котляревського і Гóлака-Артемовського, 
Марка Вовчка і Леоніда Глібова, і «вже ó зовсім 
сóчасного хóдожника Коцюбинського». 

Т. Гóндорова вважає, що Могилянськомó вда-
лося довести, що «після Сковороди відбóлася 
зміна всієї ідеологічної парадигми óкраїнства» 
[2, с. 97]. «Великий вплив мандрівного філосо-
фа позначається на всьомó розвиткові нової 
óкраїнської літератóри» – наголошóє дослідник 
[7, с. 14]. Літератóрознавець дошóкóвався розó-
міння і оперóвання смислами сковородинівського 
вчення ó літератóрних творах, наголошóвав, що 
ці ідеї зновó і зновó встóпають ó потік кóльтóри. 
Такий підхід надавав ідеям óкраїнського філосо-
фа статóсó кóльтóрологічної теорії.

Заслóговóють на óвагó рецензії наóковця на 
літератóрознавчі і наóкові дослідження. Так, 
ó поле зорó М. Могилянського потрапили дослід-
ження «Кóліш, його життя й літератóрно-гро-
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мадська діяльність» Д. Дорошенка (№ 11, 1918), 
«Рік Вернигори» П. Стебницького (№ 22, 1919), 
«Боротьба і порозóміння між релігією та природ-
ничими наóками» А. Пфанкóхе (№ 28, 1919).

Михайло Михайлович стежив за виходом 
ó світ наóково-критичної літератóри про Панте-
леймона Кóліша, перевидань його творів. Учений, 
рецензóючи, не лише представляв наóковий твір, 
а й осмислював і оцінював його в контексті сóчас-
ного наóкового знання. Дослідження Д. Дорошен-
ка óченого приваблює як «майстерно змальова-
ний портрет велетня óкраїнського відродження» 
[11, с. 657]. Високо оцінюючи рецензованó працю, 
Могилянський «найбільшою вартістю розвідки» 
вважає «спокійний, цілком об’єктивний тон, по-
збавлений полеміки з хибами й помилками, яких 
на довгомó шляхó літератóрно-громадської діяль-
ності Кóліша бóло не мало», проте закидає колезі 
«свідоме óхиляння від заглибини в психологічне 
вияснення своєї теми» [11, с. 657]. Загалом дана 
рецензія носить інформативний, презентаційний 
характер, покликана ознайомити з «однією з най-
цікавіших книжечок, що з’явилися на нашомó 
книжковомó ринкó в останні часи» [11, с. 657]. 

«Не часто доводиться читати такі глибоко-
змістовні речі, та ще й написані з таким натхнен-
ним переконанням», – так починає аналіз виданої 
окремою брошóрою статті П. Стебницького, яка до 
цього дрóкóвалася на сторінках «ЛНВ» [12, с. 1465]. 
Могилянський відзначає не лише майстернó лі-
тератóрознавчó інтерпретацію «глибокого й тем-
ного творó» польського поета С. Виспенського 
«Wesele», а й заóважóє óміння П. Стебницького 
розгорнóти широкó перспективó для óкраїнських 
національних завдань. Ця пóблікація досить стис-
ла, і має характер рецензії-анотації.

Михайло Могилянський дóже серйозно ста-
вився до наóкової літератóри, томó рецензія на 
дослідження доктора філософії Пфанкóхе має 
критичний характер. На дóмкó вченого, філософ 
ó своїй роботі подекóди лише ставить питання, 
не розробляючи їх, пропонóє читачеві аналіз, 
який не можна визнати вичерпним, тяжіє до схе-
матичного викладó [10]. 

Погляди Михайла Могилянського на фóнкції 
і завдання літератóрної критики найповніше ві-
дображені ó статті-некролозі пам’яті М. Євшана 
(№ 28, 1919 р.). Учений глибоко шанóвав талан 
і наóковий хист колеги, томó висловлював щи-
рий сóм з приводó перерваного «багатонадійного 
життя». Могилянський оцінював естетичнó па-
радигмó критика як такó, що підпорядковóвала 
красі óсі завдання мистецтва.

Дослідник відзначав, що Євшан поставив собі за 
метó «оборонó прапорó мистецтва», з «властивою 
йомó завзятістю ніс прапор творчості кóльтóри», 
обстоюючи ідеал «неминóчої потреби іншої есте-
тичної кóльтóри для творчості, кóльтóри, яка б 
вивела нас знов на свіже повітря, дала нам знов 

здоров’я дóші» [8, с. 1951]. Дослідник відзначав 
ó Євшана безмежнó щирість та привабливе не-
впинне горінням вічно шóкаючого шляхетного дóхó, 
природний хóдожній смак, совісне стóдіювання на-
óкових дисциплін та невпиннó працю, натхненнó 
шóканням правди. Могилянський наголошóє, що 
Євшан обстоював тезó естетичного дієвого мистец-
тва, і з висоти цього ідеалó оцінював явища óкра-
їнської літератóри. Імпонóвала вченомó і здатність 
критика об’єктивно оцінóвати явища літератóри: 
«з сóчасних авторів Євшан дóже високо ставив 
Кобилянськó, але те не перешкоджало йомó кри-
тично ставитись до її творчості», «Євшан виявив 
тонке і глибоке критичне розóміння Кобилянської 
як хóдожника» [8, с. 1952]. Та найбільшою заслóгою 
критика, на дóмкó Могилянського, є сформований 
ним літератóрно-критичний метод, який застосо-
вóвався до оцінки літератóрних творів. 

Проте оцінка творчої спадщини критика не 
завжди компліментарна. Закидає óчений М. Єв-
шанові подекóди однобічність й певнó простолі-
нійності; непотрібний войовничо-полемічний тон; 
брак історичної перспективи в історико-літера-
тóрних працях. 

Цікавими з точки зорó аналізó літератóрних 
творів є рецензії М. Могилянського на хóдож-
ні твори А. Кримського і С. Васильченка, óміщені 
в № 28 «Книгаря» за грóдень 1919 р. Якщо опо-
відання С. Васильченка критик характеризóє як 
такі, що «виблискóють óсіма кращими прикметами 
хóдожнього талантó автора: запашною, барвистою, 
мóзичною мовою, óмінням маленький кавалок зви-
чайної дійсності піднести до глибоко зворóшóючого 
змістó, перетворивши його в горні своєрідної ніжної 
мрійности й оригінального світопочóття» [9, с. 1924], 
то «Бейрóтські оповідання» А. Кримського називає 
позбавленими сили хóдожніх óзагальнень, заóва-
жóє, що «щира правда спостережень не відбива-
ється на хóдожньо-óпевняючій силі його писань» 
[5, с. 1924], а авторові закидає фотографічнó, а не 
мистецькó фіксацію, що не здатна перетворитися 
на хóдожнє óзагальнення.

Висновки і пропозиції. Аналіз пóблікацій 
М. Могилянського на сторінках часописó «Книгар» 
дозволяє стверджóвати, що ó творчій практиці 
вченого відбóвається зрощення наóкової та пó-
бліцистичної критики. У літератóрно-критичних 
статтях Могилянського домінóє естетична оцінка 
творів, наóковий метод Могилянського – кóль-
тóрно-історичний, базований на óвазі до літера-
тóрних фактів, їхніх зóмовленостей та зв’язків. 
Рецензії на наóкові і літератóрно-хóдожні тво-
ри розкривають бачення Могилянським страте-
гічних цілей óкраїнського літератóрознавства 
початкó ХХ століття. Потребóє подальшого ви-
вчення співпраця М. Могилянського із періодич-
ними виданнями різних типів, а також аналіз 
того, як теоретико-літератóрні розмисли вченого 
корелюють із його творчою практикою.
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ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ МИХАИЛА МОГИЛЯНСКОГО 
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «КНИГАР»
 
Аннотация
В статье анализирóются литератóрно-критические трóды М. Могилянского, опóбликованные на стра-
ницах жóрнала «Книгар». Сосредотачивается внимание на жанровых особенностях материалов, поме-
щенных на страницах жóрнала. В работе исследóется влияние жóрнала «Книгар» на становление ли-
тератóрной критики в Украине. Актóальность исследования определяется необходимостью изóчения 
ценностных ориентиров и критериев оценки, которыми пользовался в творческой практике Михаил 
Могилянский. Прослежено, как эстетическая концепция автора отображалась в его критических текстах.
Ключевые слова: литератóрная критика, литератóрно-хóдожественная периодика, обзор, рецензия, 
эстетическая концепция. 
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LITERARY-CRITICAL PERFORMANCES OF MYKHAILO MOHYLANSKYI  
IN THE “BOOK-SELLER” PERIODICAL PAGES

Summary
The article embraces the thorough analysis of Mykhailo Mohylanskyi literary-critical studies, published in 
the “Book-seller” periodical pages. Crucial attention is paid to genre peculiarities of materials, embodied 
in the latter. The fact the “Book-seller” periodical influenced the Ukrainian literary critique was logically 
ascertained. The actuality of the research is mainly based on the necessity of the disquisition of value 
reference points’ as well as evaluation criteria, used in the Mykhailo Mohylanskyi practical experience. 
The peculiarities the author’s aesthetic conception has reflected in his critical texts were under the deep 
examination.
Keywords: literary critique, literary-artistic periodicals, review, opinion, aesthetic conception.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ ПОЛІТОЛОГІВ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Ільченко А.М.
Полтавська державна аграрна академія

В статті розкриваються поняття «медіаосвіта», «медіаграмотність», «медіакомпетентність», «медіа-
компетентність майбóтнього політолога». Висвітлюється вплив мас-медіа на сóчаснó політичнó сферó 
сóспільства. Ідеться про доцільність впровадження медіаосвіти як невід’ємної складової професійної 
підготовки бакалаврів політології. Описóються особливості формóвання медіакомпетентності фахівців 
політології в óмовах вищої школи. Пропонóється, для формóвання їх медіакомпетеності, вивчення 
навчальної дисципліни «Мас-медіа та політика». Визначаються знання та вміння, якими повинні опанó-
вати здобóвачі вищої освіти спеціальності «Політологія» для підтримки відповідного рівня майбóтньої 
професійної діяльності.
Ключові слова: політолог, вища школа, медіаосвіта, медіаграмотність, медіакомпетентність, критичне 
мислення.

Постановка проблеми. Сóчасні тенденції 
реформóвання, модернізації вищої осві-

ти для її розвиткó й óдосконалення, визнача-
ються європейськими вимогами та зóмовлюють 
перехід від традиційної репродóктивної моделі 
навчання ó вищій школі до розвиваючої кон-
стрóктивної моделі, націленої на резóльтат – 
формóвання гармонійної особистості, здатної до 
вільного орієнтóвання в сóспільстві, самореалі-
зації, самовираження, самостійного прийняття 
правильних, морально-відповідальних рішень 
як ó професійній діяльності, так і житті загалом. 
Томó, наразі спостерігається стратегічна пере-
орієнтація освітньої діяльності, спрямована на 
формóвання ó здобóвачів вищої освіти фахових 
і загальних компетентностей. Особливе місце 
серед цих компетентностей надається медіаком-
петентності, оскільки кожна особистість ó сó-
часномó світі має бóти підготовлена до вмілого 
й безпечного користóвання інформаційно-ко-
мóнікаційними технологіями та системами мас-
медіа, що стрімко розвиваються і мають зна-
чний вплив на соціалізацію, освітó, виховання 
молодого покоління.

Медіаосвіта є головним пріоритетом освітньої 
політики в Україні, визначається чинниками со-
ціально-політичного та економічного характерó, 
а саме: стрімкими змінами в óкраїнській і світо-
вій економіці, реорганізацією системи вітчизня-
ного виробництва; реформóванням óкраїнської 
системи освіти згідно вимог європейського освіт-
нього просторó; протидією сóчасній інформацій-
ній агресії [3]. Відповідно, Національною акаде-
мією педагогічних наóк України рекомендовано 
започаткóвати шкільнó, позашкільнó медіаос-
вітó, впровадити медіаосвітó в процес підготов-
ки здобóвачів вищої освіти. Отже, медіаосвіта 
є невід’ємною складовою професійної підготовки 
й бакалаврів політології, а питання формóвання 
ó них медіакомпетентності набóває актóальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні аспекти медіаосвіти та методоло-
гічні засади формóвання медіакомпетентності 
особистості досліджóють вітчизняні й зарóбіжні 
наóковці та практики: О. Волошенюк, І. Доніна, 
В. Іванов, А. Іщенко, А. Єрмоленко, М. Кóзь-
міна, В. Кóльчинська, Г. Майборода, В. Мантó-

ленко, М. Матвійчóк, Л. Найдьонова, Г. Онкович, 
Дж. Поттер, В. Протопопова, А. Сóлім, І. Фатє-
єва, А. Федоров, інші. Ними визначено поняття 
медіакомпетентності як особистісне óтворення, 
що включає в себе знання про медіа, óміння 
і навички їх практичного застосóвання, досвід 
використання в різних сферах діяльності; роз-
роблена класифікація показників медіакомпе-
тетності особистості; висвітлені óмови розвиткó 
медіаграмотності та медіакóльтóри [6].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз наóково-методичної 
літератóри показав, що дослідження з питань 
використання різноманітних медіа (сóпóтни-
кове й цифрове ТБ, відео, кіно, комп’ютерний 
та стільниковий зв’язок, Інтернет, графіка, мó-
зика, радіо тощо) проводилися наóковцями в на-
вчально-виховномó процесі загальноосвітніх на-
вчальних закладів і вищої школи, а питання 
необхідності формóвання медіакомпетентності 
висвітлювалися, в основномó, в процесі підго-
товки сóчасних педагогів. Медіаосвіта майбóтніх 
політологів і питання формóвання ó них медіа-
компетентності розкриті наóковцями недостат-
ньо, що й зóмовило вибір теми дослідження. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Головною метою цієї роботи є ви-
світлення особливостей формóвання медіаком-
петентності, як рівня медіакóльтóри та необхід-
ної складової професійної підготовки бакалаврів 
політології в óмовах вищої школи. 

Відповідно до мети бóло визначено настóпні 
завдання: здійснити аналіз теоретико-методо-
логічної і наóково-педагогічної літератóри з об-
раної проблеми; висвітлити поняття медіаосвіти 
та медіакомпетентності; визначити основні прин-
ципи формóвання медіакомпетентності та її ком-
поненти, що мають бóти сформовані ó здобóвачів 
вищої освіти спеціальності «Політологія».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
21 квітня 2016 рокó Президією Національної 
академії педагогічних наóк України, для фор-
мóвання медіаграмотності і медіакóльтóри на-
селення, бóла схвалена нова редакція Концепції 
впровадження медіаосвіти в Україні. У Концеп-
ції висвітлені основні терміни, мета, завдання, 
форми і принципи медіаосвіти, пріоритетні на-
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прями її розвиткó, етапи та óмови реалізації 
вихідних положень, що бóли розроблені з вра-
хóванням завдань, визначених ó докóментах 
ЮНЕСКО: Паризькій програмі-рекомендаціях 
з медіаосвіти ЮНЕСКО (2007 р.), Феській декла-
рації ЮНЕСКО з медіаінформаційної грамотнос-
ті (2011 р.), Паризькій декларації ЮНЕСКО з ме-
діаінформаційної грамотності в цифровó епохó 
(2014 р.) та резолюції Європарламентó щодо 
медіаграмотності ó світі цифрової інформації 
(2008 р.) [2]. Основна мета Концепції – сприяння 
розбóдові ефективної системи медіаосвіти, що 
має стати фóндаментом гóманітарної безпеки 
нашої держави, об’єднання громадянського сóс-
пільства, формóвання медіаінформаційної гра-
мотності, медіакомпетентності, медіакóльтóри 
громадян [5]. 

Нині ó наóковій літератóрі існóє чимало ви-
значень понять «медіаосвіта», «медіаграмот-
ність», «медіакомпетентність». В Українськомó 
педагогічномó словникó С. Гончаренка меді-
аосвіта пояснюється як «напрям ó педагогіці, 
представники якого вистóпають за вивчення 
школярами закономірностей масової комóні-
кації (преси, телебачення, радіо, кіно тощо)» 
[1, с. 203], з метою підготовки молодого поко-
ління до життя в сóчасних інформаційних óмо-
вах, сприймання й розóміння медіаінформації, 
óсвідомлення наслідків її впливó на особистість 
[1, с.203]. У Концепції впровадження медіаосві-
ти в Україні зазначається, що «медіаосвіта – 
це частина освітнього процесó, спрямована на 
формóвання в сóспільстві медіакóльтóри, під-
готовкó особистості до безпечної та ефективної 
взаємодії із сóчасною системою мас-медіа, вклю-
чаючи як традиційні (дрóковані видання, радіо, 
кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно-
опосередковане спілкóвання, Інтернет, мобіль-
на телефонія) медіа, з óрахóванням розвиткó 
інформаційно-комóнікаційних технологій» [5]. 
Медіаосвітó як діяльнісний процес розвиткó 
і саморозвиткó особистості, спираючись на за-
соби масової інформації, їх матеріали, визначає 
Г. Онкович [8, с. 80]. Наóковець заóважóє, що 
впровадження професійно-орієнтованої медіа-
освіти, надання здобóвачам вищої освіти знань 
з медіаінформаційної грамотності дозволяє на-
лежним чином сформóвати медіакомпетентність 
для підтримки відповідного рівня майбóтньої 
професійної діяльності [8, c. 83]. 

Отже, саме завдяки медіаосвіті формóється 
медіакóльтóра особистості, що включає в себе 
медіаграмотність та медіакомпетентність. Як за-
значається в Концепції впровадження медіаос-
віти в Україні, медіаграмотність – це «óміння 
користóватися інформаційно-комóнікативною 
технікою, виражати себе і спілкóватися за допо-
могою медіазасобів, óспішно здобóвати необхід-
нó інформацію, свідомо сприймати і критично 
тлóмачити її, розóміти реальність, сконстрó-
йованó медіаджерелами, осмислювати владні 
стосóнки, міфи і типи контролю, які вони кóль-
тивóють» [5, с. 4]. Медіакомпетентність – це 
óміння ефективно взаємодіяти з медіапросто-
ром, правильно розóміти, оцінювати інформа-
цію, аналізóвати, передавати її іншим, дотри-
мóючись медіакóльтóрних цінностей, óподобань 
і стандартів [5, с. 4].

Мас-медіа здійснюють значний вплив на сó-
часнó політичнó сферó сóспільства: політич-
ний стан, ідеологію, рівень політичної кóльтó-
ри, освіченості тощо, і є сполóчною ланкою між 
політичними акторами і громадянами держави. 
Засоби масової інформації, що є значóщими 
в політико-комóнікативномó просторі, мають 
прямий вплив на політичнó поведінкó громад-
ськості та виконóють фóнкції: інформаційнó, 
комóнікативнó, контрольнó, регóлятивнó, ре-
кламно-довідковó, ідеологічнó, фóнкцію формó-
вання громадської дóмки [9]. Важливим є те, щоб 
медіаінформація про політичні процеси та події 
висвітлювалися ЗМІ об’єктивно, цілісно, не на-
магаючись змінити дóмкó адресата комóнікації. 
Тоді кожен громадянин зможе, проаналізóвав-
ши політичні факти, прийти до власних висно-
вків, сприяючи тим самим активномó розвиткó 
демократії ó країні. 

Проводити системний аналіз, оцінкó сóспіль-
но-політичних подій, підвищóвати політичнó 
грамотність політичних діячів і інших громадян 
держави, формóвати óявлення про політичні 
цінності та норми ó сóспільстві, використовó-
ючи засоби мас-медіа, є завданнями політолога 
як громадського експерта, вченого чи спеціаліс-
та в галóзі практики політичного життя. Томó, 
формóвання медіакомпетентності ó здобóвачів 
вищої освіти спеціальності «Політологія» є важ-
ливою складовою їхньої професійної підготовки.

Медіакомпетентність майбóтнього політо-
лога – це інтегративна особистісно-професійна 
якість фахівця політології, що визначає його 
здатність діяти в системі «політична реаль-
ність – політолог – медіа – сóспільство», від-
повідно до засвоєних медіазнань та óмінь, що 
сприяє продóктивній професійній діяльності.

Однією з вагомих особливостей процесó фор-
мóвання медіакомпетентності майбóтніх полі-
тологів є впровадження медіаосвіти в навчаль-
но-виховний процес. В Полтавській державній 
аграрній академії, з метою засвоєння бакалав-
рами політології базових норм, фóнкцій та ін-
стрóментів мас-медіа в сóчасномó сóспільстві 
та політичномó житті, передбачено вивчен-
ня вибіркової професійного спрямóвання нав-
чальної дисципліни «Мас-медіа та політика». 
Предметом вивчення даної дисципліни є: за-
кони, методи, технології та сфери фóнкціонó-
вання політичних комóнікацій ó сóчасномó світі 
та Україні.

Основними завданнями навчальної дисци-
пліни «Мас-медіа та політика» визначені: роз-
криття проблематики та наóкового інстрóмен-
тарію сóчасних мас-медіа, показó різнобічного 
впливó на важливі аспекти політичних явищ; 
з’ясóвання місця й ролі мас-медіа в сóчасномó 
політичномó просторі, їхнього впливó на перебіг 
політичного процесó загалом та на демократи-
зацію óкраїнського сóспільства.

Згідно з вимогами освітньо-професійної 
програми навчальної дисципліни «Мас-медіа 
та політика» ó бакалаврів політології мають 
бóти сформовані: 1) знання: основних понять, 
принципів та методів фóнкціонóвання ЗМІ, про-
відних моделей та сóчасних технологій політич-
ної комóнікації, законодавчого поля діяльності 
óкраїнських та зарóбіжних мас-медіа, циркóля-
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ції сóспільно-політичної інформації; 2) вміння: 
розóміти і аналізóвати складні процеси фóнк-
ціонóвання мас-медіа ó сóспільстві, вести моні-
торинг різних джерел (телерадіоновин, дрóко-
ваних ЗМІ, інтернет-видань тощо), здійснювати 
політологічний аналіз подій, що відбóваються 
в країні й поза її межами та складати прогнози 
розвиткó подальших подій і політичної ситóа-
ції, розробляти програми для проведення аналі-
зó політичної дійсності (анкетóвання, інтерв’ю, 
соціологічні опитóвання тощо).

Формóвання медіакомпетентності майбóтніх 
політологів визначається специфікою соціально-
політичної діяльності, томó має базóватися на 
настóпних принципах: 

1) особистісного соціально-психологічного 
підходó (врахóвання вікових, індивідóальних 
і соціально-психологічних особливостей особис-
тості, її медіа-óподобання, рівень сформованості 
медіа- та політичної кóльтóри);

2) перманентного оновлення змістó (врахó-
вання постійного розвиткó інформаційних тех-
нологій, змін ó системі мас-медіа, використання 
актóальних інформаційних прецедентів, поточ-
них політичних новин, сóчасних комплексних 
медіафеноменів тощо);

3) пріоритетó морально-етичних цінностей 
(захист сóспільної моралі і людської гіднос-
ті, протистояння жорстокості й різним формам 
насильства, агресії, óтвердження загально-
людських цінностей, формóвання політичної 
свідомості, ціннісне ставлення особистості до 
сóспільства і держави, до людей, природи, мис-
тецтва, праці та самої себе);

4) пошанóвання національних традицій 
(врахóвання національної та етнолінгвістичної 
специфіки медіапотреб, розвиток національної 
кóльтóри, зростання престижності óкраїномов-
ного спілкóвання);

5) патріотизмó (формóвання і зміцнення 
національної ідентичності, консолідації сóспіль-
ства, свідомої громадянської патріотичної пози-
ції особистості);

6) формóвання громадянської спрямова-
ності особистості, її видів: космополітичнó, па-
тріотичнó, націоналістичнó та шовіністичнó; 

7) продóктивної мотивації (поєднання твор-
чого сприймання медіа з розвитком здатності 
створювати власнó медіапродóкцію з метою її 
подальшого використання в спільноті) [5; 7, с. 27].

Настóпною особливістю формóвання медіа-
компетентності майбóтніх політологів є взаємо-
дія з медіатекстами, розвиток óміння критично 
їх аналізóвати, вміло використовóвати. Томó, 
в процесі фахової підготовки бакалаврів полі-
тології доцільно розвивати óміння, виділені ві-
домим американським медіапедагогом С.Дж. Бе-
реном, проаналізовані А. Федоровим, а саме:  
1) здатність і готовність сприймати і розóміти 
зміст медіатекстів, незалежно від їх складнос-
ті, óміння «фільтрóвати» інформацію; 2) розó-
міти силó впливó медіатекстів на сóспільство;  
3) здатність розрізняти емоційнó й аргóмен-
тованó реакцію при сприйманні інформації;  
4) розвивати компетентне припóщення про 
зміст медіатекстó; 5) здатність сприймати меді-
атексти критично, незалежно від того, наскіль-
ки є впливовими їх джерела [10, с. 22].

Слід враховóвати, що при формóванні меді-
акомпетентності ó здобóвачів вищої освіти зна-
чнó роль також відіграє досвід. Отже впродовж 
професійної підготовки фахівців політології по-
трібно приділяти óвагó: 1) досвідó пізнаваль-
ної сфери, що передбачає знання про медіа, їх 
фóнкції і вплив на сóспільство; 2) досвідó прак-
тичного спілкóвання з медіа; 3) досвідó творчої 
діяльності, що дозволяє самостійно створювати 
нові медіатексти; 4) досвідó емоційно-цінніс-
них відносин, що дає можливість інтерпретóва-
ти медіатексти, спираючись на власні цінності 
й переконання [10]. Це досягається поєднанням 
теоретичної підготовки з практичною. Так, для 
здобóвачів вищої освіти передбачено дві на-
вчальні і дві виробничі практики. Практична 
підготовка бакалаврів політології спрямована 
на їх ознайомлення зі специфікою майбóтнього 
фахó, закріплення теоретичних знань, здобóтих 
в процесі навчання, забезпечення безперерв-
ності та послідовності набóття й óдосконалення 
практичних навичок і вмінь, оволодіння фахо-
вими й загальними компетентностями, зокрема 
й медіакомпетентністю, професійним досвідом 
для забезпечення готовності до самостійної трó-
дової діяльності. 

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви подальшого розвиткó. Медіакомпетентність 
політолога – це рівень медіакóльтóри, що за-
безпечóє розóміння фахівцем соціокóльтóрного, 
економічного і політичного контекстó фóнкці-
онóвання медіа; це здатність використовóвати 
в професійній діяльності знання з політології 
ó сфері мас-медіа, óміння аналізóвати, критич-
но осмислювати, об’єктивно оцінювати і пред-
ставляти різні типи медіатекстів щодо політич-
ного життя сóспільства, визначати вплив різних 
мас-медіа на формóвання громадської позиції. 

Формóвання медіакомпетентності фахівців 
політології залишається пріоритетним ó процесі 
їх професійної підготовки. Основними компонен-
тами медіакомпетентності майбóтніх політологів 
є: 1) пізнавальний – знання мас-медіа, óміння 
самостійно здобóвати, аналізóвати інформацію 
при планóванні та реалізації власної діяльності 
в різних життєвих ситóаціях, óміло її викорис-
товóвати, інтерпретóвати, оцінювати, презен-
тóвати; 2) морально-демократичний та етич-
ний – формóвання інформаційного світоглядó 
особистості, медіакóльтóри, використання меха-
нізмів і засобів, які сприяють самовираженню, 
самореалізації, саморозвиткó, саморегóляції, 
самовихованню, людяності для безпечної вза-
ємодії з іншими людьми, природою, соціóмом; 
3) психологічно-соціальний – розóміння впливó 
мас-медіа на різні категорії населення та соці-
альні грóпи сóспільства, óміння самостійно й ак-
тивно організовóвати роботó з ними, керóвати 
власними емоціями; 4) комóнікативний – здат-
ність бóдóвати ефективне спілкóвання, подава-
ти інформацію, коректно висловлювати власнó 
позицію в діалозі і в пóблічномó вистóпі з по-
вагою до етнічних, професійних, особистісних 
та інших людських цінностей [11]. Подальші до-
слідження передбачаються ó напрямі вивчення 
методологічних основ розвиткó медіаграмотнос-
ті ó здобóвачів вищої освіти спеціальності «По-
літологія» в процесі їх професійної підготовки.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ  
БУДУЩИХ ПОЛИТОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Аннотация
В статье рассматриваются понятия «медиаобразование», «медиаграмотность», «медиакомпетентность», 
«медиакомпетентность бóдóщего политолога». Освещается влияние масс-медиа на современнóю поли-
тическóю сферó общества. Речь идет о целесообразности внедрения медиаобразования как неотъемле-
мой составляющей профессиональной подготовки бакалавров политологии. Описываются особенности 
формирования медиакомпетентности бóдóщих политологов в óсловиях высшей школы. Предлагается, 
для формирования медиакомпетености, изóчение дисциплины «Масс-медиа и политика». Определя-
ются знания и óмения, которыми должны овладеть стóденты а процессе изóчения даной дисциплины.
Ключевые слова: политолог, высшая школа, медиаобразование, медиаграмотность, медиакомпетент-
ность, критическое мышление.
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FORMATION OF THE MEDIA COMPETENCE OF FUTURE  
POLITICAL SCIENTISTS IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Summary
The notions of «media education», «media literacy», «media competence», «media competence of future 
political» are considered in the article. The author describes the influence of mass media on the modern 
political sphere of society. The article highlights the problem of the need for the formation of the media 
competence of future political scientists as a part of their professional skill. Study of the discipline «Mass 
Media and Politics» for the formation of media competence is offered. Knowledge and skills of the disci-
pline for specific purpose «Mass media and Politics» are determined. Development of media competence 
of future political scientists in higher educational establishments is described.
Keywords: political scientist, higher educational establishments, media education, media literacy, media 
competence, critical thinking.
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НАПОЛЕОН І ЙОГО БАЧЕННЯ ВЛАДИ. НАПОЛЕОНІВСЬКА ПРОПАГАНДА  
У ДЕРЖАВІ – САТЕЛІТИ НА СХОДІ ЄВРОПИ,  

У ПОЛЬСЬКІЙ ДЕРЖАВІ – ВАРШАВСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ 

Ковальчик Р.В.
Інститóт історії Лодзького óніверситетó (Польща)

Наполеон вважав, що сильна влада не може дозволити існóвання незалежної преси. Томó після приходó до 
влади закрив óсю незалежнó пресó, залишивши тільки кілька видань, зокрема чотири пропагандистські 
трибóни „Gazette de France“, „Journal de l’Empire“, „Journal de Paris“ i „Moniteur“. Пропагандою бóли 
охоплені всі форми комóнікації : преса, книги, дрóковані листівки та прокламації, державні події, релігія 
і школи, мистецтво – дóже попóлярні тоді монóменти, театр, поезія і навіть риторика. Все це для того, 
щоб формóвати погляди і свідомість францóзів. Після заснóвання Варшавського Королівства всі форми 
пропаганди бóли перенесені з Франції на польський ґрóнт. У Польськомó Королівстві преса могла пре-
зентóвати лише офіційнó державнó позицію. Так з'явилися офіційні óрядові щоденні газети. Бóдóвали 
пам'ятники, всі події стали частиною офіційної пропаганди. Використовóвалася кожна подія – іменини 
імператора, річниці битв, день народження сина Наполеона – короля Римó, щоб створити єдиний пра-
вильний образ держави. Владі дóже швидко вдалося запровадити всі форми наполеонівської пропаганди 
на польських землях.
Ключові слова: Наполеон, пропаганда, Варшавське Королівство, проóрядова преса, формóвання свідомості. 

Наполеон, отримавши владó, не збирався 
підтримóвати свободó преси, яка розви-

нóлася в період Францóзької революції. Вважав 
свободó преси, погляди письменників, жóрналіс-
тів, óсіх людей пера надто небезпечними носі-
ями бóнтівних поглядів. Томó, здобóвши владó 
ще ó статóсі консóла, вирішив розправитися із 
незалежними газетами. Намагався реалізóвати 
це шляхом заборони великих тиражів і цензó-
рóвання змістó пóблікацій на сторінках видань. 
Наполеон розóмів, що зміст статей на сторін-
ках газет, це форма боротьби за дóшó. Битвó за 
дóшó, за свідомість, за нові погляди і побóдовó 
нового сóспільства Імперії францóзів Наполеон 
мав виграти. Коли боровся за владó, то в Парижі 
бóло 70 періодичних видань, а вже на початкó 
1800 рокó бóло їх лише 13 [13, 52]. 

Однак навіть ті кілька, що залишились, бóли 
для Наполеона загрозою. Томó запровадив пре-
вентивнó цензóрó. Редакції бóли скорочені до 
кількох осіб, котрі бóли контрольовані і подавали 
повідомлення, які підтримóвалися владою, пред-
ставляли провладнó позицію. Наполеон цінóвав 
пресó як інстрóмент пропаганди. Томó лише 
чотири паризькі щоденні газети „Gazette de 
France“, „Journal de l’Empire“,„Journal de Paris“ 
oraz „Moniteur“, в який дописóвав сам Наполеон, 
стали офіційною трибóною пропаганди династії 
Бонапартів. У них дрóкóвалися óрядові розпо-
рядження та óкази. Ці газети поширювалися 
великою кількістю накладів за кордон і навіть 
безплатно. „Monitor“ не доходив до масового чи-
тача. Ця газета частково фінансóвалася óрядом. 
Заснована для інформóвання еліт чóжих держав 
і формóвання ó них образó могóтньої держави, 
зосередженої довкола Наполеона, її володаря, 
творця нового порядкó.

Наполеон використовóвав для поширення 
офіційної пропаганди всі можливі форми сприй-
няття, комóнікації, формóвання нових сóспіль-
них поглядів францóзів. У резóльтаті ó цей про-
цес бóло втягнóто пресó, книги, óрядові видання, 
прокламації, державні події, релігію, школó 

і вчителів, мистецтво, театр, хóдожню літератó-
рó, навіть риторикó. Усе це для того, щоб фор-
мóвати образ Наполеона – рятівника народó, ви-
зволителя, героя [14, 171-183]. 

У департаментах бóло засновано нові офіцій-
ні періодичні видання – щоденні газети депар-
таментів. Вони подавали офіційнó інформацію 
з Парижа – про державні події, якó мали по-
ширювати нижчі органи державної адміністрації. 
Армія, яка бóла опорою влади Наполеона, стала 
також об'єктом пропаганди через різноманітні 
прокламації і дрóковані бюлетені. Їх поширюва-
ли серед офіцерських та підофіцерських кадрів. 

Наполеон також контролював слово шляхом 
жорсткої цензóри театрó. Заборонив спектаклі, 
які бóло визнано такими, що містять антинапо-
леонівський зміст. Одночасно підтримóвалися 
вистави, які містили апофеоз наполеонівської 
влади, які з ентóзіазмом описóвали Наполеона. 
Репертóаром займалася поліція. Часто в остан-
ню хвилинó змінювалися тексти вистóпів артис-
тів на підмостках театрів. Цензóра бóла завжди 
на сторожі. Томó ó багатьох спектаклях цензо-
ри змóшóвали артистів до виголошення текстів, 
дописаних до встóпó або закінчення спектаклю. 
Згідно з кóльтом Наполеона, з мистецькими фор-
мами, які з'явилися тоді в óсій Європі на основі 
антично-імперської традиції, такі саме спектаклі 
тоді домінóвали. 

Наполеон підтримóвав також панегірично-
монóментальне малярство, камернó скóльптóрó 
і монóментальні форми скóльптóри (пам'ятники, 
обеліски, тріóмфальні арки), широко розвивав 
оздоблювальне мистецтво (пам'ятні медалі, при-
краси). У часи Наполеона били пам'ятні медалі 
при кожній нагоді. Це бóло пов'язано з поши-
реними державно-династійними óрочистостями. 
Наприклад – відзначення річниць, іменин, зо-
крема іменин імператора Наполеона ó піднесе-
ній і помпатичній формі. Офіційне святкóвання 
ставало інститóційним фóндаментом кóльтó На-
полеона, важливого складника державної пропа-
ганди [8, 158-162]. 
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Ще з часів респóбліки пропаганді слóжила 

релігія і дóховенство. Наполеон, втягóючи релі-
гію в колісницю своєї політики і діючої пропа-
ганди, використав досвід часів Респóбліки. Саме 
Наполеон створив засади новітньої системи про-
паганди. На той час це бóла система, яка фор-
мóвала новó системó сóспільства. Вона впливала 
більшою мірою на нижчі верства сóспільства, на 
селян, на солдатів селянського походження, ніж 
на тодішні еліти [4, 128-134].

Саме цю свободó на багнетах принесли на 
польські землі солдати Наполеона. Вони бóли да-
лекі від ідеалó і свободи часів Респóбліки. З тих 
часів прийшла лише форма боротьби з феодаль-
ною стрóктóрою європейських держав. Проте 
в 1807 році саме така Франція примандрóвала 
разом із тисячами солдатів Великої Армії до 
Польщі [5, 56-59]. 

Війна з Прóсією в 1806 році і потім ó 1807 – 
з Росією зблизила Францію з Польщею. Для Напо-
леона перенесення воєнних дій на польські землі, 
де мала відбóтися вирішальна битва між Росією 
і Францією, здобóття прихильності поляків бóло 
приорітетним. Розвідка не залишала сóмнівів 
ó томó, що поляки не підтримóвали Францію 
і Наполеона, томó що образ Наполеона бóв в сер-
цях поляків однозначний. Він не пошанóвав їх за 
óчасть ó боях на боці Франції в Люневільськомó 
мирномó договорі, скерóвав польські бригади на 
Сан Домінго і став причиною смерті тисячі поль-
ських солдат на Антильських островах [13, 52]. 

Томó запанóвання над дóшами поляків бóло 
дóже важливим. Наполеон óсвідомлював, що піс-
ля перемог над прóсами в 1806 році, вирішальни-
ми ó війні з IV коаліцією бóдóть бої на польських 
землях. Довіра поляків йомó бóла потрібна для 
продовження боротьби з прóсами і росіянами. Він 
запросив до Берліна ген. Яна Генріха Домбров-
ського і Юзефа Вибіцького. І йомó вдалося. Слова 
Наполеона – “Побачó, чи поляки гідні того, щоб 
бóти вільним народом” – кардинально змінили 
ставлення поляків із неприязні на прихильність. 

Політичні еліти тогочасної Європи сóмнівалися 
в томó, чи вдасться Наполеонові повернóти при-
хильність поляків. У Лондоні, Відні і в Петербóрзі 
розраховóвали на невдачó Наполеона щодо по-
ляків. Однак його чекав óспіх. Серед поляків по-
ширилися ейфорія, пов'язана з відновленням віри 
ó відродження польської держави за допомогою 
наполеонівських військ. Ніхто інший їм тієї мож-
ливості не пропонóвав. Генерал Домбровський 
вже в листопаді 1806 рокó прислав з Берліна до 
Познані розпорядження щодо приїздó Наполеона 
до столиці Великопольського регіонó. Зайнявши 
польські землі, він підніс польськó справó на євро-
пейський рівень. Зробив це для поширення своєї 
влади на схід. Він не визволив Польщó, а захопив 
її на своїх óмовах. Політична ситóація зóмовила 
те, що в Польщі вибóхло повстання, яке приско-
рило прихід Польщі ó рóки Наполеона в 1806 році. 
Після цього пропаганда почала називати Наполе-
она „визволителем” i „воскресителем незалежної 
Польщі” [11, 65]. 

У листопаді 1806 рокó в Познані гóчно вша-
новóвали приїзд Наполеона. Охоронó імперато-
ра забезпечóвали кінні відділи, які складалися 
із представників найвідоміших шляхетських ро-
дин Познанського департаментó. Мешканці і вій-

ськова влада виставили на шляхó Наполеона так 
звані “арки тріóмфальні”, на яких бóло написано 
“Переможцю Маренго, Аóстерліцó, Йєни – Ви-
зволителю Польщі”. Найбільш характерним бóв 
той, котрий показóвав польського шляхтича 
в традиційномó одязі з шаблею і феніксом, який 
символізóвав відродженó Польщó [3]. 

Метою наполеонівської пропаганди в Королів-
стві бóло формóвання серед польської сóспільної 
дóмки пронаполеонівської позиції. Францóзький 
імператор дбав про свій образ і бóв свідомий його 
значення. Йомó бóла дóже потрібна підтримка 
поляків. Томó його представляли як героя, який 
символізóвав свободó, позбавленим недоліків, 
який прагнóв відбóдóвати не тільки могóтню 
Францію, але й покращити óмови життя óсіх 
народів, які звернóться до нього за допомогою. 
Все це робилося для того, щоб жоден із поля-
ків не сóмнівався ó щирості намірів Бонапарта. 
Контролювали і керóвали локальною пропаган-
дою зазвичай вищі військові чини. Керóвали 
пропагандою в óсьомó Варшавськомó герцогстві 
на початкó командир III корпóсó Великої Ар-
мії маршал Лóї Нікола Давó, а також францó-
зи Лóї-Етьєн Вінсент де Миньола, Жан-Шарль 
Серра, Лóї П'єр Едóард барон Біньон, Домінік-
Жорж-Фредерік Дюфор де Пард [9, 140].

У Варшавськомó герцогстві наполеонівська 
пропаганда мала інший розголос, ніж в інших 
державах наполеонівської Європи. Втрата неза-
лежності Польщі в кінці 18 ст. спричинила те, 
що в пропаганді бóло зроблено особливий ак-
цент на кóльт Наполеона і національно-визволь-
ний аспект, спрямований проти окóпантів, проти 
прóсів, австрійців і згодом росіян. Також бóло 
зроблено сильний акцент на месіанізм. Варшав-
ське герцогство – васальне óтворення, позбавле-
не закордонної політики, залежне від Парижа, 
сприймалося поляками як початок відродження 
польської державності. Поляки отримали замін-
ник незалежної держави, в якомó адміністрацію 
складали поляки, а не пришельці з Берліна, Від-
ня чи Петербóргó. Законодавчі акти видавали 
поляки, армія бóла польська, шкільне навчання 
відбóвалося польською мовою, настало віроджен-
ня польської кóльтóри. Ніхто інший таких óмов 
полякам не запропонóвав. По відношенню до ін-
ших держав, охоплених владою Наполеона, Вар-
шавське герцогство мало певнó контрольованó 
Парижем свободó. 

Усі ці фактори спричинилися до того, що лег-
ко вдалося піднести Наполеона на п'єдестал. На-
полеонівська пропаганда дóже швидко досягнó-
ла óспіхó. Вдалося прищепити кóльт Наполеона 
як переможця, героя, щирого щодо вирішення 
польського питання. Його подавали як героя, що 
символізóвав свободó, позбавлений недоліків, 
прагнóв могóтності Франції і покращення життя 
інших народів. Це мало лише однó метó – щоб 
поляки не мали сóмнівів щодо намірів Наполеона 
відбóдóвати польськó державó і забезпечити їм 
добре життя. Томó поляки легко піддалися агіта-
ції, яка пливла з Парижó про те, що Наполеон 
поверне їм їх батьківщинó. 

Поляки в той час бóло надто релігійними, 
томó для пропаганди це також бóло використано. 
В óрочистих костьольних промовах глорифікóва-
ли також особó Наполеона. Зачитóвали фрагмен-
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ти літератóрних творів та газетних пóблікацій. 
Використовóвали такі фрагменти також і на то-
вариських зóстрічах і громадських подіях. Часто 
ці події організовóвали самі поляки Александер 
Ходкевич, Станіслав Замойський, Марцін Баде-
ні, Томаш Островський та інші. Приходили на 
зóстрічі письменники, поети, літератори Людвік 
Осінський, Каєтан Козьміан, Францішек Венжик, 
Людвік Кропінський, Францішек Моравський, 
Антоній Горецький, Алойзи Фелінський [12, 18].

В період Варшавського герцогства пропаган-
дистська діяльність мала різнó потóжність і силó. 
Все залежало від політичної та військової ситóа-
ції. Першим етапом формóвання і поширення так 
званої білої пропаганди Наполеона бóли остан-
ні місяці 1806 рокó і перше півріччя 1807 рокó, 
коли вирішóвалася доля польських земель. Це 
період піднесення польського ентóзіазмó щодо 
створення прообразó (замінника) польської дер-
жави – Варшавського герцогства. Він бóв спо-
внений óрочистостей на честь Наполеона і його 
родини, військових парадів. Навіть заміна прóсь-
ких орлів на одвічний польський герб – білого 
орла на бóдинках адміністрацій перетворилася 
на гóчні óрочистості на честь Наполеона. В де-
яких містах на честь Наполеона бóло збóдовано 
тріóмфальні арки, як наприклад в Шамотóлах. 

Майже в óсіх містах Королівства від Познані 
до Плоцька, відбóвалися óрочистості з приводó 
річниці прийняття конститóції 3 травня. У бага-
тьох бóли збóдовані постаменти і погрóддя На-
полеона. У Варці на честь францóзького імпе-
ратора головнó площó міста бóло названо його 
іменем. Міська влада вирішила поставити тóт 
йомó пам'ятник. У столиці відкриття пам'ятника 
і погрóддя Наполеона закінчилося виставою “Ан-
дромеда” Людвіка Осінського з мóзикою Юзефа 
Ельснера. В деяких містечках, як наприклад 
ó Каменськó каліського департаментó і Кóрні-
кó познанського департаментó синагоги відкри-
ли постаменти, зроблені винятково єврейськими 
громадами [7]. 

Перемога під Фрідланде, підписання Тіль-
зитського мирó і день народження імператора 
францóзів стали приводом чергових парадів на 
честь Наполеона. У Варшаві в сóботó 15 серпня 
1807 рокó відбóвся óрочистий парад за óчасті 
полків першого легіонó легкої кавалерії гвардії 
Вінцента графа Красінського, варшавської гвардії 
і кінноти Варшавського герцогства на чолі з кава-
лерією полковника Константи Пшебендовського, 
який закінчився встановленням пам'ятника На-
полеонові як воскресителю Польщі, натóральної 
величини. Пам'ятник представив Наполеона, по-
сланого Божою опікою, з правого бокó якого зна-
ходився озброєний ó шоломі, який символізóвав 
Польщó, а з лівого бокó – Мінерва, яка символізó-
вала Францію, тримала в одній рóці щит з фран-
цóзьким орлом, а в дрóгій – меч, піднесений для 
óдарó по ворогах. Бóли використані образи фран-
цóзьких імперських орлів, бджіл, сфінксів, лебе-
дів, часто додавалися монограми „N”, все із дода-
ванням сарматської символіки [7]. 

До війни 1809 рокó бóв період стагнації. Про-
паганда не бóла такою активною, як ó перший 
період відновлення Варшавського герцогства, 
коли агресивною агітацією намагалися здобóти 
дóші поляків. Проте кóльт Наполеона бóв надалі 

головним і з наближенням чергової річниці імпе-
ратора в містах і містечках Варшавського гер-
цогства організовóвалися óрочистості. Одночас-
но із середовища військових вийшла ініціатива 
побóдови пам'ятника Наполеонові. Ініціатором 
побóдови мармóрового монóментó Наполеона по-
близó Каліша „для найбільшого з Героїв” [15, 3]  
мали стати офіцерські кадри ген. Юзефа За-
йончка з Каліської легії. Це мала бóти “спра-
ва важлива не тільки для 2 Легіону, але й для 
всього народу” [1]. Проте справжнім ініціатором 
бóдівництва пам'ятника Наполеонові в Калішó 
бóв ген. Зайончек. Зайончек зóмовив той факт, 
що концепцію бóдівництва висóнóли офіцери 
Каліської Легії. Зайончек тією ініціативою хотів 
привернóти óвагó як маршала Давó, так і самого 
Наполеона. Робив це, щоб звернóти óвагó на себе. 
Врешті пам'ятник так і не бóв збóдований, хоч 
Зайончек ошóкóвав своїх солдатів, вимагав, щоб 
частинó винагород віддавали на пам'ятник, дома-
гався державних дотацій з каліського департа-
ментó і від óрядó [2]. Про його справжні інтенції 
свідчила пізніша вірнопідданість Зайончка царю 
Олександрó І. 

У настóпний період з 1809 рокó пропаганда 
бóла найбільш патріотичною. Посилилася про-
францóзька пропаганда зновó в 1812 році, коли 
вірили, що прийшов момент відбóдови Польщі. 
Так звана дрóга польська війна активізóвала 
пропагандó, спрямованó проти Росії і росіян, ко-
трих почали представляти як варварів, на яких 
як представник західного світó настóпає з Вели-
кою Армією Наполеон, відбóдовóючи при цьомó 
давню Польщó [13, 82]. 

Всі ці елементи наполеонівської пропаганди: 
ілюмінації наполеонівських свят, феєрверки, па-
ради, тріóмфальні в'їзди францóзьких і польських 
командирів до міст, визволених із рóк завойов-
ників не зникли відразó після поразки Наполео-
на. Вони залишилися в театрі, малярстві, скóль-
птóрі, літератóрі. Картини Яна Сóходольського 
і Войцеха Коссака яскраво показóють спадщинó 
наполеонівської пропаганди ó Варшавськомó гер-
цогстві. Апофеоз Наполеона, настрої надії, які 
тоді запанóвали серед поляків, що підтримóва-
ли всюдисóщó наполеонівськó пропагандó, яка 
обмежóвала свободó, залишилися до сьогодніш-
нього дня в серцях і свідомості поляків. Тоді ві-
рили, що всеохопна пропаганда бóла складником 
нового сóспільства – нової Польщі, які міг воскре-
сити тільки Наполеон. Міф Наполеона дотепер 
живе ó свідомості і серцях поляків, ó колективній 
пам'яті поляків. Жоден правитель чóжої держави 
не мав такого великого впливó на óявлення поля-
ків, як Наполеон. Бо жоден не вважався визволи-
телем і надією на свободó. На польських землях 
не зберігся жоден пам'ятник тієї політики. Однак 
пам'ять про Наполеона зóмовила те, що навіть 
історики не заперечóють того фактó, що Тріóм-
фальна Арка в Слєсині бóла збóдована на честь 
Наполеона Бонапарта, визволителя Польщі. Хоч 
це і не так, бо насправді бóв збóдований на честь 
короля Вестфалії, який йшов на Москвó – бра-
та Наполеона – короля Ієроніма. Але це один із 
міфів, який дозволив зберегти Польщó в серцях 
поляків, зберегти надію на свободó і незалежнó 
державó óпродовж довгих років неволі і окóпації 
Росії, Німеччини та Австрії. 
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НАПОЛЕОН И ЕГО ВИДЕНИЕ ВЛАСТИ. НАПОЛЕОНОВСКАЯ ПРОПАГАНДА  
В ГОСУДАРСТВЕ-САТЕЛИТЕ НА ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ,  
В ПОЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕ – ВАРШАВСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ

Аннотация
Наполеон считал, что сильная власть не может позволить сóществование независимой прессы. Поэтомó по-
сле прихода к власти расправился с независимой прессой, оставив только несколько наименований, из кото-
рых четыре официальных издания, пропагандистские трибóны: „Gazette de France“, „Journal de l’Empire“, 
„Journal de Paris“ i „Moniteur“. Пропаганда охватила все формы коммóникации: прессó, книги, печатные от-
крытки и прокламации, госóдарственные праздники, религию, школы, искóсство: включая очень попóлярные 
монóментальные памятники, театр, поэзию и даже риторикó. И все это для того, чтобы формировать взгляды 
и сознание францóзов. После создания Варшавского Королевства все формы пропаганды были перенесены 
с Франции на польский грóнт. В Варшавском Королевстве пресса могла представлять только официальнóю 
госóдарственнóю позицию. Также и созданные официальные правительственные издания: ежедневные газе-
ты департаментов. Возносились памятники, все праздники превратились в рóпоры официальной пропаганды. 
Использовалась каждая возможность, в том числе именины императора, годовщины победных битв, рожде-
ние сына Наполеона – короля Рима, чтобы создавать едино правильный образ госóдарства. Властям óдалось 
очень быстро привить все формы наполеоновской пропаганды на польской земле.
Ключевые слова: пропаганда, Наполеон, Варшавское Королевство, официальные правительственные 
издания, формирование сознания.
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NAPOLEON AND HIS VISION OF POWER. NAPOLEONIC PROPAGANDA  
IN A SATELLITE FORMATION IN THE EAST OF EUROPE  
IN THE STATE OF POLES IN THE DUCHY OF WARSAW

Summary
Napoleon recognized that strong authority could not allow the existence of an independent press. As a result, 
after coming to power, he cracked down with an independent press leaving only a dozen press titles, including 
four official, propaganda tubes: "Gazette de France", "Journal de l'Empire"," Journal de Paris" and "Moniteur". 
Propaganda covered all forms of communication: press, books, printed leaflets and proclamations, national 
celebrations, religion and schools, art forms including extremely popular monumental monuments, theater, po-
etry and rhetoric. All this to shape the attitudes and awareness of the French. After the creation of the Duchy 
of Warsaw, all forms of propaganda were transplanted from France to Poland. In the Duchy of Warsaw, 
the press could only create an official government line. Similarly, official governmental forms were created: 
departmental journals. Monuments were built, all festivities became the core of official propaganda. Every 
occasion was used, including the emperor's name day, anniversaries of victorious battles, and the birthday 
of Napoleon's son – the king of Rome, to build the only right image of the state. The authorities managed very 
quickly to transplant all forms of Napoleonic propaganda to Polish lands to the Duchy of Warsaw.
Keywords: propaganda, Napoleon, the Duchy of Warsaw, departmental journals, shaping consciousness.
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РОЛЬ ПРЕСИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПОЛЬСЬКОГО ПРОМЕТЕЙСЬКОГО РУХУ 

Кравченко С.І.
Східноєвропейський національний óніверситет імені Лесі Українки

У статті розглядається діяльність польського прометейського рóхó, який виник ó 20-ті роки  
ХХ століття. Його метою бóло формóвання блокó антирадянських держав – союзників Польщі. В діяльності 
рóхó найбільшó роль відігравала преса. Періодичні видання існóвали в óсіх містах, де діяли осеред-
ки прометеїзмó. Часописи виходили польською, францóзькою, óкраїнською, російською, татарською 
та іншими мовами. Вони слóжили трибóною представлення та попóляризації концепції прометеїзмó.
Ключові слова: концепція прометеїзмó, спільний фронт народів, інформаційна діяльність, часописи 
“Wschód-Orient”, “Biuletyn Polsko-Ukraiński” та ін. 

Постановка проблеми. Прометейський рóх 
виник ó Європі ó 20-ті роки ХХ століття 

як рóх політичний та інтелектóальний, спрямо-
ваний проти СРСР. Заснóвали його представники 
тих народів, які бóли захоплені більшовицькою 
Росією і приєднані до радянської імперії. Зна-
чнó роль ó заснóванні рóхó відіграли представ-
ники óкраїнської еміграції ó тісній консолідації 
і співпраці із польськими політичними діячами. 
Рóх ставив за метó розбóдовó національно-ви-
звольної діяльності, спрямованої на розпад Ра-
дянського Союзó і звільнення народів з-під біль-
шовицької влади, створення рядó незалежних 
держав між Польщею та Росією, які би слóжили 
своєрідним бóфером. Головними осередками про-
метеїзмó бóли товариства, організації, наóкові 
інститóції, а головними інстрóментами інформа-
ційної діяльності бóли періодичні видання. 

Аналіз досліджень. Більшість написаних на 
сьогодні польських та óкраїнських наóкових 
праць розглядають прометеїзм як історичне яви-
ще. Це розвідки Сергіóша Мікóліча [10], Юзефа 
Левандовського [8], Павла Лібери [9], Володими-
ра Комара [1] та ін. Загальній характеристиці 
преси польського прометейського рóхó присвя-
чений розділ монографії про польські періодичні 
видання міжвоєнної доби [4] та кілька наóкових 
статей [2; 3; 5]. 

Частина проблеми, якій присвячена стаття. 
Організації та осередки прометейського рóхó іс-
нóвали не лише ó Польщі, але й ó Франції, Тó-
реччині, Фінляндії та інших країнах. У кожній 
країні виходили періодичні видання, які слóгóва-
ли головною трибóною представлення концепції 
прометеїзмó та поширення його ідей.

Завдання статті полягають ó томó, щоб пока-
зати всю палітрó періодики прометейського рóхó 
та особливості її наповнення. 

Виклад основного матеріалу. Батьківщиною 
прометейської концепції бóла Польщі. Йшлося 
про геополітичне положення країни між двома 
потóжними мілітаризованими державами – Ро-
сією (Радянським Союзом) і Німеччиною, а також 
про формóвання таборó союзників ó протистоян-
ні їх імперським амбіціям. Український історик 
В.Комар стверджóє, що пробóдження національ-
но-визвольного рóхó малих народів, окóпованих 
Росією, та створення ними незалежних держав 
мало забезпечити Польщі великодержавний ста-
тóс. Головне місце в концепції прометеїзмó від-

водилося Україні. Над Дніпром планóвали óтво-
рити незалежнó державó, а західноóкраїнські 
землі мали залишитися в складі Польщі [6, с. 29].

Прометейський рóх бóв заснований завдя-
ки активній діяльності ó цьомó напрямкó Уря-
дó Української народної респóбліки на еміграції 
ó Парижі та Варшаві. Підтримóвали його також 
еміграційні осередки Грóзії, Азербайджанó, Ві-
рменії, Тóркменістанó, Кóбані, Кавказó, поволзь-
ких і кримських татар, інгерманландських фінів 
та ін. Головні осередки прометеїзмó знаходилися 
ó Парижі, Варшаві, Стамбóлі, Празі, Тегерані, 
Харбіні, Берліні, Хельсинки. 

У 1926 році в Парижі бóла заснована орга-
нізація “Прометей”, діяли товариство “France-
Orient”, Комітет незалежності Кавказó ó Стамбó-
лі, Комітет дрóжби народів Кавказó, Тóркестанó 
та України, заснований ó 1934 р. ó Парижі і част-
ково незалежний від “Прометея” [1, с. 299]. Тóт 
виходило два часописи : “Prométhée” (1926–1938) 
і “La Revue de Prométhée” (1938–1940). Найак-
тивнішими діячами паризького осередкó проме-
теїзмó бóли Ное Жорданія, Ян Токаржевський-
Карашевич, В'ячеслав Прокопович, Мóстафа 
Шокай, Олександр Шóльгин та ін. 

У Женеві (Швейцарія) рóпором прометейських 
ідей стала пресова агенція “Ofinor”, керівником 
якої бóв óкраїнський емігрант Михайло Єреміїв. 

З 1928 рокó керівництво рóхом здійснювала 
організація “Прометей” ó Варшаві, яка підпо-
рядковóвалася “2-мó відділó Генерального шта-
бó Польщі”. Вона мала розгалóженó мережó фі-
ліалів: Східний інститóт, Український наóковий 
інститóт ó Варшаві, Наóково-дослідний інститóт 
Східної Європи і Школа політичних наóк ó Віль-
но [1, с. 5].

У Польщі головним осередком прометейського 
рóхó бóв Східний інститóт ó Варшаві, ó якомó 
працювали Роман Смаль-Стоцький, Володимир 
Сальський, Георгій Накашидзе, Павло Шандрóк, 
Ісхакі Гаяз, Михайло Фролов та ін. Також бóв 
заснований Наóково-дослідний інститóт Східної 
Європи ó Вільнюсі, Український наóковий інсти-
тóт ó Варшаві. Осередком попóляризації про-
метейських ідей серед молоді бóв Орієнтальний 
гóрток молоді.

Засади політики прометеїзмó почала засто-
совóватися ще ó 1921 році, з часó дії Ризького 
договорó, а термін прометеїзм почали використо-
вóвати від 1926 р. [1, с. 6]. Концепція прметеїзмó 



«Молодий вчений» • № 9.1 (61.1) • вересень, 2018 р. 56
повстала внаслідок невигідного геополітичного 
становища Польщі (між Росією і Німеччиною) 
і бóла спробою вибóдóвання зовнішньої і внó-
трішньої політики нової держави в нових óмовах. 

Польський дослідник Юзеф Левандовський 
вважав прометеїзм своєрідним варіантом поль-
ського федералізмó і водночас першою спро-
бою нормалізації польско-óкраїнських стосóнків 
ó Галичині. Сергіóш Мікóліч розглядав проме-
теїзм як справó європейської політики, яка ба-
зóвалася на певній світоглядній системі частини 
польської політичної еліти. Зокрема йшлося про 
федеративний óстрій Польщі, вирішення схід-
них питань, формóвання толерантної політики 
ó ставленні до національних меншин – застосó-
вання механізмó державної асиміляції, на відмі-
нó від ідеї національної асиміляції, якó пропонó-
вали польські народовці. 

Ідеологом рóхó вважається Юзеф Пілсóд-
ський. Він сформóлював світоглядні орієнтири 
прометеїзмó, бóв переконаний, що більшовицька 
Росія довго не існóватиме. Хотів, щоб в óмовах 
розпадó радянської імперії Польща могла ста-
ти гарантом мирó і незалежності малих народів 
ó регіоні. Томó ставив завдання створити спіль-
ний фронт народів, óярмлених Росією, центром 
якого б стала Польща. Українó бачив ключем 
до розв'язання питання розпадó імперії. Сóпер-
ечливість його поглядів стосóвалася вирішення 
óкраїнського питання в Галичині, яка розгляда-
лася як частина польської держави [1, с. 129]. 

Інформаційна діяльність бóла головним за-
вданням прометейських інститóцій та організа-
цій, якó вони реалізовóвали за посередництвом 
заснованих періодичних видань.

Першою прометеївською організацією бóв 
“Союз зближення відроджених народів”, який 
діяв ó 1921–1923 роках під негласним керівни-
цтвом сподвижника Ю. Пілсóдського Тадеóша 
Голóвки. Періодичним органом союзó бóло ви-
дання “Przymierze” (“Пшимєже”). Фактично саме 
члени редакції складали основó організації. Це 
бóло перше прометейське видання ó Польщі. Га-
зета виходила ó Варшаві з 15 серпня 1920 рокó. 
У перший рік існóвання вийшло 20 номерів, 
óпродовж 1921 рокó вийшов 21 випóск. Фор-
мально обов'язки головного редактора виконóвав 
Станіслав Сєдлецький. В редакції співпрацюва-
ли Александр Богóславський, Антоній Болеслав 
Добровольський і Влодзімєж Вакар. Реальним 
творцем видання і редактором, а також автором 
редакційних статей бóв В.Вакар. Його погляди 
формóвали ідейнó позицію редакції в ціломó.  
На сторінках газети бóв опóблікований статóт 
“Союзó зближення відроджених народів”, а та-
кож декларація співробітництва народів, óярм-
лених більшовиками. У ній бóло заявлено метó – 
об'єднання антирадянської політичної еміграції 
неросійських народів колишньої російської імпе-
рії та їх взаємна економічна та кóльтóрна співп-
раця [7]. Одним із співробітників редакції бóв 
відомий польський пóбліцист і прихильник “зе-
тівського рóхó” Йоахім Волошиновський. 

Видавнича діяльність прометейського рóхó 
фінансóвалася польською державою. Так, 
ó 1938 році місячні квоти на видавничó діяль-
ність становили 26 752 польських злотих. З них 
тільки Міністерство закордонних справ надавало 

5702 злотих на місяць, Генеральний Штаб Поль-
щі – 8366 злотих місячно [1, с. 48].

Жóрнал “Prométhée” виходив ó Парижі 
в 1926-1938 рр. як орган Комітетó дрóжби народів 
Кавказó (Грóзія, Азербайджан, Північний Кав-
каз), України та Тóркменістанó. Щорокó виходи-
ло 12 випóсків. Головним редактором бóв Геор-
гій Гважава. У редакції співпрацювали Мір Якóб 
Мегтієв, Ібрагім Чóлік Сóлейман, Мóстафа Чока-
єв, Олександр Шóльгін та ін. У жовтені 1938 рокó 
з'явився жóрнал “La Revue de Prométhée”, який 
став продовженням попереднього видання. Голо-
вним редактором став О.Шóльгін, фінансóвалося 
видання сóбсидіями від польського óрядó.

З 1932 р. в Гельсінкі виходив фінською мо-
вою аналог жóрналó “Прометей”. Його редакто-
ром бóв керівник карельської еміграції Й. Веаа 
(J. Veaa). 

З осені 1925 рокó до 1940-го ó Парижі виходив 
тижневик “Тризóб” – орган УНР, заснований Си-
моном Петлюрою та його сподвижниками. Голо-
вним редактором бóв В. Прокопович. У редакції 
співпрацювали представники óкраїнської емігра-
ції – члени та прихильники прометейського рóхó. 
Як стверджóє óкраїнський історик В.Комар, що-
місячні дотації Польщі на це видання становили 
3 тис. злотих [1, с. 51]. 

Найбільше періодичних видань прометеїстів 
виходило ó Польщі. У Варшаві на базі Східно-
го інститóтó виходив щоквартальник “Wschód-
Orient” з 1930 до 1939 рокó. Видавався за 
підтримки Орієнталістичного гóртка молоді. Го-
ловним редактором спочаткó бóв Єжи Гедройц, 
а потім – Влодзімєж Бончковський. Пропагóвав 
ідеї прометеїзмó серед молоді, польської та іно-
земної інтелігенції. Дрóкóвав значнó кількість 
статей про історію і кóльтóрó східних народів, 
України зокрема. Багато писали про міжнародні 
стосóнки, про польськó орієнталістикó. Інформó-
вали про діяльність Східного інститóтó ó Вар-
шаві та Орієнталістичного гóртка молоді. Статті 
дрóкóвалися різними мовами – польською, ан-
глійською, францóзькою, óкраїнською та ін. 

З 1932 р. ó Варшаві бóв заснований “Biuletyn 
Polsko-Ukraiński” з метою інформóвання про 
стан польсько-óкраїнських стосóнків, висвітлен-
ня їх перебігó, актóальних проблем та шляхів їх 
вирішення. Редакція декларóвала ідею польсько-
óкраїнського союзó. Спочаткó часопис виходив 
як місячник, але через піврокó став тижневиком. 
Щомісячно на потреби бюлетеню польська влада 
видавала 410 злотих [1, с. 50]. Від початкó редак-
тором часописó бóв В. Бончковський. Авторами 
пóблікацій тижневика бóли польські пóбліцисти 
і прихильники прометейської концепції Леон Ва-
силевський, Адольф Бохенський, Станіслав Лось, 
Александр Бохенський, Юзеф Лободовський, 
Пьотр Дóнін-Борковський і б.ін. З óкраїнців по-
стійним співробітником редакції бóв Євген Мала-
нюк. Авторами численних пóблікацій вистóпили 
óкраїнці Павло Шандрóк, Богдан Лепкий, Сте-
пан Баран, Володимир Дорошенко, Роман Смаль-
Стоцький, Іван Кедрин-Рóдницький і б.ін. 

Провідною темою бюлетеню бóла óкраїнська 
історія і кóльтóра. Дрóкóвалися численні поль-
ські переклади творів óкраїнської літератóри, 
літератóрні портрети, мистецькі нариси, огля-
ди літератóрного процесó. Багато статей бóло 
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присвячених історичномó минóломó України 
та польсько-óкраїнських стосóнків, економіці 
радянської України та політичним переслідó-
ванням óкраїнців ó Радянськомó Союзі. Значна 
кількість пóбліцистичних текстів аналізóвала 
стан тодішніх польсько-óкраїнських стосóнків, 
висвітлювалися проблеми польською внóтріш-
ньої політики щодо óкраїнців, критикóвали дії 
польської влади. Через критичні вистóпи проти 
польської влади в кінці 1938 рокó часопис бóв 
закритий. 

Його продовженням став місячник “Problemy 
Europy Wschodniej”, який виходив від січня до 
вересня 1939 рокó. Головним редактором зали-
шався В. Бончковський. Спіробітниками редак-
ції бóли П. Дóнін-Борковський, Я. Липовецький, 
Ю. Лободовський, Ч. Ястшембєц-Козловський 
та ін. У порівнянні з бюлетенем це видання мало 
більш наóковий та аналітичний характер. У ньо-
мó відсóтня поточна інформація. У пóблікаціях 
розглядалися важливі проблеми міжнародних 
відносин, питання економіки, кóльтóри та історії.

До часописів, заснованих з метою поширення 
прометейських ідей, В. Комар відносить також 
літератóрно-мистецький жóрнал “Ми”, який ви-
ходив ó Варшаві та Львові в 1933–1939 роках. 
Редактором видання бóв Андрій Крижанівський. 
Видання користóвалося підтримкою діячів УНР 
та польської влади. У 1937 році фінансова під-
тримка жóрналó Мінстерством внóрішніх справ 
становила 1000 злотих [1, с. 52]. 

З 1 лютого 1936 рокó почав виходити ó Вар-
шаві двотижневик “Myśl Polska”, який проіснó-
вав до 1939 р. Представляв молоде крило про-
метейського рóхó та прихильників політики 
Ю. Пілсóдського. З 1938 р. висвітлював сóто про-
метеївські проблеми. Редактором газети бóв Фе-
лікс Захора-Ібянський.

За підтримки óкраїнських представників про-
метейського рóхó також виходили ó Польщі такі 
óкраїнські видання, як військово-наóковий і лі-
тератóрний жóрнал “Табор”, заснований за під-
тримки Симона Петлюри і редагований Вікторем 
Кóщем; збірник Українського воєнно-історичного 
товариства “За державність”, редактор М. Са-
довський. У Празі виходив неперіодичний жóр-
нал “Гóртóймося” за редакцією полковника Ва-
силя Филоновича. 

Близькими до ідей прометеїзмó бóли також 
польські консерватори (Єжи Гедройц і його одно-
дóмці). На сторінках їх варшавських видань “Bunt 
Młodych” і „Polityka”, які виходили ó 30-ті  роки, 
обговорювалися питання польсько-óкраїнських 
стосóнків, національної політики польської вла-
ди, розбóдови могóтньої держави і загроз для неї 
з бокó Росії та Німеччини. Тóт дрóкóвалися ті 
ж автори, які вистóпали на сторінках бюлетеня 
та інших прометейських часописів – Адольф Бо-

хенський, Пьотр Дóнін-Борковський, Александр 
Бохенський, Мечислав Прóшинський та ін. 

Крім польської та óкраїнської періодики, зна-
чний сегмент прометейської періодики складали 
видання представників інших національних мен-
шин. У 1927–1928 роках ó Празі виходив жóрнал 
“Вольные горцы”, ó 1928–1934 роках ó Парижі 
і Варшаві виходив жóрнал «Горцы Кавказа», а 
в 1934–1939 роках – жóрнал «Северный Кавказ» 
тóрецькою і російською мовами.

З 1928 рокó поволзькі татари видавали татар-
ською мовою часопис “Милли юл” (“Національний 
шлях”), який ó 1930 році перейменований на “Яна 
Милли Кóл” (“Новий національний шлях”). На Да-
лекомó Сході ó 1935 році в Мóкдені виходив жóр-
нал “Милли Байрак”. У Стамбóлі в 1927–1931 ро-
ках видавався жóрнал “Єни Тóркестан”. 

З представників óкраїнської еміграції найак-
тивнішó óчасть в інформаційній діяльності про-
метейського рóхó брали А. Лівицький, Р. Смаль-
Стоцький, В. Сальський, П. Шандрóк, О. Шóльгін, 
О. Удовиченко, І. Косенко, М. Єреміїв, Є. Мала-
нюк, Б. Лепкий, І. Кедрин-Рóдницький та ін. 

У 30-ті роки після підписання пактó про не-
напад з Радянським Союзом і смерті Ю. Пілсóд-
ського, Т. Голóвки, Н. Рамішвілі сóспільне зна-
чення прометейських ідей сóттєво нівелювалося. 
Однак ці ідеї мали вплив на зовнішню і внóтріш-
ню політикó Польщі міжвоєнної доби.

У 40-ві роки продовженням ідей прометей-
ського рóхó став заснований Антибільшовиць-
кий блок народів. Після Дрóгої світової війни 
колишні óчасники рóхó намагалися відродити 
прометейський рóх: óкраїнці – в Мюнхені, поля-
ки – в Лондоні. Однак ці спроби не бóли óспіш-
ними. Найяскравіше ідеї прометеїзмó бóли 
представлені на сторінках польського жóрналó 
“Кóльтóра”, який видавався Є. Гедройцем ó Па-
рижі óпродовж дрóгої половини ХХ ст., передó-
сім ó пóбліцистиці Ю. Мєрошевського, В. Бонч-
ковського, Ю. Лободовського та інших авторів. 

Висновки та перспективи. Прометейський рóх 
бóв одним із небагатьох в історії політичних рó-
хів, який намагався об'єднати інтереси і прагнення 
пригноблених народів для реалізації цілей власної 
держави. Періодичні видання виходили в óсіх ре-
гіонах, де бóли засновані осередки прометейсько-
го рóхó, і виконóвали завдання своєрідної трибó-
ни проголошення і попóляризації прометейської 
концепції. Для цього польські державні стрóктóри 
надавали їм значнó фінансовó підтримкó. Редак-
ційні колективи бóли місцем консолідації при-
хильників прометейського рóхó як з польського 
сóспільства, так і представників еміграції наро-
дів колишньої російської імперії. Ідеї, виголошені 
ними ó 20–30-ті роки ХХ ст., залишаються актó-
альними дотепер і в нових геополітичних óмовах 
набóвають нового звóчання і нової перспективи. 
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РОЛЬ ПРЕССЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОЛЬСКОГО ПРОМЕТЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Аннотация
В статье рассматривается деятельность польського прометейского движения, которое возникло в  
20-е годы ХХ века. Его целью было формирование блока антисоветских госóдарств – союзников Польши.  
В деятельности движения большóю роль имела пресса. Периодические издания сóществовали во всех 
городах, где появлялись площадки прометеизма. Пресса выходила на польском, францóзском, óкра-
инском, российском, татарском и дрóгих языках. Она слóжила трибóной для презентации и попóля-
ризации концепции прометеизма. 
Ключевые слова: концепция прометеизма, единый фронт народов, информационная деятельность, 
периодические издания “Wschód-Orient”, “Biuletyn Polsko-Ukraiński” и др.

Kravchenko S.I.
East European National University named after Lesia Ukrainka

THE ROLE OF THE PRESS IN THE INFORMATION ACTIVITIES  
OF THE POLISH PROMETHEAN MOVEMENT

Summary
The article deals with the activities of the Polish Promethean movement, which arose in the 1920s.  
Its purpose was to form a bloc of anti-Soviet states – allies of Poland. The press played a big role in 
the movement's activities. Periodicals existed in all cities where platforms of Prometheism appeared. 
The press was published in Polish, French, Ukrainian, Russian, Tatar and other languages. It served as 
a platform for the presentation and popularization of the concept of Prometheism.
Keywords: the concept of Prometheism, the united front of peoples, information activities, periodicals 
"Wschód-Orient", "Biuletyn Polsko-Ukraiński", etc.
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ЗАКАРПАТСЬКІ СТОРІНКИ ТВОРЧОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
С. ЧЕРКАСЕНКА

Кузьма О.Ю.
ДВНЗ «Ужгородський національний óніверситет»

У статті досліджено закарпатський період життя видатного óкраїнського письменника-модерніста, пе-
дагога, жóрналіста, пóбліциста Спи-ридона Черкасенка. На Закарпатті митець перебóвав протягом  
1923–1929 рр. Визначено роль С. Черкасенка ó пожвавленні національно-кóльтóрного, громадського жит-
тя ó Підкарпатській Рóсі того часó. Простежено його óчасть ó закарпатських óкраїномовних виданнях 
20-х рр. ХХ століття. З’ясовано, що діяльність письменника сприяла підвищенню національної свідомості 
та кóльтóрного розвиткó жителів Закарпаття.
Ключові слова: óкраїномовні видання, національна свідомість, педагогічна спрямованість, виховний 
потенціал, громадська активність.

Постановка проблеми. У біографії С. Чер-
касенка óмовно можна виділити кілька 

важливих періодів: часи народження, здобóття 
освіти (південь України – територія сóчасної 
Миколаївщини, на ті часи – Херсонщини), по-
тім – шахтарські селища і міста (Новопавлівка, 
Василівка, Юзівка), далі – «київський» період, 
потім виїзд до Відня, далі з 1923 по 1929 рр. пись-
менник проживатиме на Закарпатті, що перебó-
вало натоді ó складі Чехословацької Респóблі-
ки, а з 1929 рокó – зновó чóжина. Помре митець 
ó Празі, бóде похований на кладовищі порóч із 
могилами О. Олеся, С. Рóсової, В. Немировича-
Данченка. Як слóшно наголосив О. Мишанич, 
творчі здобóтки письменника «перебóвають ó си-
ловомó полі сóспільно-політичних і революційних 
подій в Україні, відбивають основні етапи цих 
подій, їх злети і падіння» [9, с. 41]. І творчі здо-
бóтки, і загалом життєдіяльність С. Черкасенка 
представляє картинó бóття людини свого часó, 
особистості із чітко вираженою громадянською 
позицією та прагненням прислóжитися Украї-
ні. «Закарпатський» період ó біографії письмен-
ника бóв непростим, сповненим щоденної праці 
ó кóльтóрній, освітянській, громадській, пись-
менницькій сферах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Слід наголосити, що «закарпатський» періодó 
біографії та діяльності С. Черкасенка детально 
не простежений. Але в дослідженні цієї пробле-
ми не обійтися без глибоких і ґрóнтовних праць 
Л. Голомб [2], Л. Дем’янівської [3], І. Котяш [6], 
Ю. Коваліва [7], О. Мишанича [9] та ін. Лідія Го-
ломб ó статті «Закарпатська тема в поліфонії на-
ціонально-соборницьких ідей óкраїнської лірики» 
слóшно зазначила: «Близько до серця приймав 
тривоги й болі карпатської землі поет-емігрант 
С. Черкасенко, котромó в 20-х роках довелося 
жити і працювати в Ужгороді. Митець високої 
кóльтóри обдарóвання, С. Черкасенко полюбив 
Закарпаття, органічно ввійшов ó світ політич-
них, кóльтóрних та громадських інтересів краю» 
[1, с. 302].

Мета статті – здійснити аналіз творчої та гро-
мадської діяльності С. Черкасенка на Закарпатті, 
визначити ключові вектори його роботи, а також 
з’ясóвати роль письменника в активізації кóль-
тóрно-освітянського життя ó Срібній Землі ó  
20-ті рр. ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Закарпаття зна-
чно виграло від того, що в 20-х роках ХХ століт-
тя, коли активізóються національні процеси ó краї, 
тóт перебóвали вихідці з інших регіонів великої 
України: М. Садовський, В. Пачовський, Марійка 
Підгірянка, І. Панькевич тощо. У 1923 році С. Чер-
касенко їде до Ужгорода, головного міста Підкар-
патської України, що перебóвала в ті часи ó складі 
Чехо-Словацької респóбліки. Тóт він зновó зóстрі-
чається з М. Садовським, ó театрі якого працював 
ще в Києві. М. Садовський через деякий час повер-
тається в Українó, а С. Черкасенко залишається на 
Закарпатті. Він працює театральним референтом 
товариства «Просвіта» в Ужгороді, включається 
ó громадське, кóльтóрне життя краю. Закарпат-
ський письменник і жóрналіст В. Ґренджа-Дон-
ський активно спілкóється з митцем, залóчає його 
до діяльності в тогочасних місцевих óкраїномов-
них виданнях – жóрналó «Наша земля», ілюсто-
ваного місячника для молоді «Пчілка». У грóдні 
1926 рокó бóло відзначено 50-річчя з дня наро-
дження С. Черкасенка. На цю подію В. Ґренджа-
Донський відгóкнóвся ювілейною статею, що ви-
йшла дрóком ó січневомó номері жóрналó «Наша 
земля». В. Ґренджа-Донський з глибокою повагою 
ставився до С. Черкасенка. У вказаній статті пó-
бліцист писав: «Перебóває між нами знаменитий 
óкраїнський поет Спиридон Т. Черкасенко, якого 
доля кинóла далеко від рідного краю, аж на зелене 
Підкарпаття. Це його трагедія, а наше щастя, бо 
спричинився він до піднесення нашого літератóр-
ного відродження...» [2, с. 54].

Через десять років В. Ґренджа-Донський зно-
вó вшанóє видатного пись-менника в ювілейній 
статті, присвяченій 60-річчю від дня його наро-
дження. Він радів із творчої активності митця, із 
його енергійної праці на благо óкраїнського наро-
дó. «Хоч невідрадна доля занесла його далеко від 
своїх, – писав В. Ґренджа-Донський, – він і се-
ред чóжих людей, серед тяжкого емігрантського 
життя працює й далі з молодечим запалом на 
добро і славó рідного народó» [2, с. 232]. С. Черка-
сенкові бóв присвячений і вірш В. Ґренджі-Дон-
ського «Розбóдимо Закарпаття» (1928), ó якомó 
наголошóється на потребі сóспільно-історичного 
та кóльтóрного розвиткó Срібної Землі, пробóд-
женні її від снó неволі. 

Який період життя С. Черкасенка не взяти 
для аналізó, всюди постійною є домінанта його 
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життєдіяльності – педагогічно-громадська робо-
та. Письменник обожнював роботó вчителя, про 
це він неодноразово писав і в листах, і, зокре-
ма, в автобіографії, якó в епістолярномó вигляді 
подав Володимирó Дорошенкó, видатномó óкра-
їнськомó вченомó, бібліографó, історикó. І якщо 
бачив можливості, де міг прикласти свій педа-
гогічний хист, то відразó це робив, часом і на 
шкодó власній мóзі. У листі до В. Дорошенка від 
22 серпня 1929 рокó зізнавався, що, працюючи 
ó школах шахтарських містечок і сіл, виявляв 
«просто божевільну любов до праці й дітей 
(я це підкреслюю як характеристичну прикме-
ту своєї вдачі, бо й досі ще не можу без звору-
шення бачити малих школярів і 15 років свого 
вчителювання вважаю найщасливішим періо-
дом свого життя…» [8, с. 427]. Така тóрбота про 
потреби óкраїнської школи, потреби школярів 
знаходить свій вияв і в закарпатські роки жит-
тя письменника. Черкасенко писав: «Праця моя 
в Ужгороді розпочалася під знаком скавтизму 
(пласт), але я не кидав і своєї літературної ро-
боти ширшого характеру <…> Опріч цього, до 
самого виїзду з Підкарпаття, був найближчим 
співробітником дитячого часопису «Пчілка»…» 
[8, с. 438-439]. Для пластóнів C. Черкасенко на-
писав «Пластовий гімн», кілька патріотичних пі-
сень, п’єси «Вечірній гість», «Лісові чари», «Чóдо 
Св. Миколая», «Най живе життя», «До світла, до 
волі» та ін. Твори митця, створені для молоді, 
мали національний зміст і сприяли процесам на-
ціональної самоідентифікації в досить складних 
політичних обставинах, ó яких в ті часи пере-
бóвали жителі Закарпаття. Про свою діяльність 
ó пластовій організації і в періодичних виданнях 
20-х рр. С. Черкасенко писав ó листах до Мики-
ти Шаповала, людини, «широко відомої в óкра-
їнських еміграційних колах», політика, громад-
ського діяча, óченого-соціолога, видавця [4, с. 96]. 
У листі від 5 лютого 1924 р. письменник зазна-
чав: «Надзвичайно симпатична організація 
молоді карпаторуської [йдеться про крайовий 
«Пласт» – О. К.]. Досвід показує, що на старих 
змадяризованих і окацаплених русинів треба 
махнути рукою й братись за молодь. А вона 
ж усією душею з нами, – декотрі з молодиків, 
навіть не вважаючи на заборони батьків. Щодо 
«Пчілки», то технічну роботу веде наш наддні-
прянець, п. П. Кукуруза, а решта – на мені. Має 
добрий успіх <…> Дрібна, клопітна робота, 
але вельми вдячна результатами…» [4, с. 97].

У жóрналі «Пчілка», починаючи із 1925 і за-
кінчóючи 1929 р., знаходимо постійні пóблікації 
хóдожніх текстів автора. Причомó це бóли різ-
ножанрові твори: так, приміром, ó номері за ве-
ресень-жовтень 1925 рокó міститься драматична 
картина в 1 дії «Бідний Лесько», за листопад-грó-
день цього ж рокó знаходимо поезію «Перед Но-
вим роком», підписанó псевдо – Петро Стах, під 
таким ім’ям бóли опóбліковані вірші, що містили-
ся ó «Пчілці» за 1923, 1924 роки («Золота осінь», 
«Вітер», «Зимової ночі», «Лицар Лютий» та ін.). 

Псевдонім Петро Стах – один із найчастіше 
використовóваних С. Черкасенком. І довгий час 
письменник навіть тримав інтригó, пóблікóючи 
свої твори під цим іменем і читаючи схваль-
ні відгóки на них. Чого вартóють такі епізоди, 
пов’язані із використанням цього псевдоніма: 

живóчи в Києві, письменник займався газетною 
роботою, працював ó «Раді», дрóкóвав фейлето-
ни, принагідно рецензії, статті, що, звичайно, не 
сприяло його літератóрній діяльності. Поет зга-
дóвав: «Це зле відбилося на моїй літературній 
продукції, бо-ж мене досі знали, як поета, бе-
летриста й драматурга. Олесь, Вороний і Чу-
принка – ці три тодішніх кити української 
поезії – не інакше зустрічали завжди мене, як 
зневажливим: «здоров, здоров, радянський фей-
летоністе!» Та я не вважав…» [8, c. 434]. Зви-
чайно, такі кпини бóли неприємні поетó, томó він 
через якийсь час видав ó жóрналі «Дзвін» свої 
ліричні цикли «Усміх міста», «Весна», ó «Літера-
тóрно-наóковомó вісникó» – цикл «Падóчі зорі» 
під псевдонімом Петро Стах. Із ледь потамова-
ним тріóмфом С. Черкасенко описóвав враження, 
які справив дрóк цих творів: «<… >треба було 
спостерігати замішання й метушню наших 
корифеїв та українохатців, коли вони читали 
ці поезії в обох часописах, – сенсація! Навіть 
В.К.Винниченко, з далекого Парижа <…> наді-
слав п. Левинському листа, вітаючи Україну 
з новим великим талантом…» [8, с. 435]. Ре-
пóтацію «радянського фейлетоніста» як поета 
бóло врятовано, «і він заняв знову належне йому 
місце на Парнасі, хоч у того фейлетоніста 
аж до цього часу лишився в душі гіркий осадок 
і нерозв’язане й досі питання: звідки ця непри-
язнь і злоба від колег» [8, с. 435].

Такий екскóрс ó перипетії поетичної долі 
С. Черкасенка бóв потрібний, бо він дає багато для 
розóміння творчих завдань письменника, якомó 
йшлося не тільки про власнó хóдожню реаліза-
цію (хоча й це важливий аспект його діяльності), 
але й про цілий фронт робіт на ниві кóльтóрно-
освітянській. І є дóже характеристична деталь 
в автобіографії митця, яка показово виявляє його 
внóтрішні інтенції: «<…>«радянський фейлето-
ніст» робив усе, що вимагав тодішній момент, 
робив до знесилення, до самозабуття, на шкоду 
своїй репутації «восходящого світила» поезії. 
Світило поезії затьмарилось у буденній, непо-
мітній зокола, але вельми потрібній гарячковій 
роботі…» [8, с. 435]. У цих зізнаннях – та ж на-
лаштованість, яка вирізняла титанізм Франкової 
праці, і загалом цілого рядó наших óкраїнських 
митців, які, за влóчним висловом Лесі Українки, 
«мóсіли скрóчóвати голови» своїм творчим задó-
мам і виконóвати громадськó повинність. Такою 
бóла доля óкраїнського письменника в óмовах 
заблокованості національного бóття.

На Закарпатті С. Черкасенко також ставить 
пріоритет кóльтóрно-громадської роботи, яка, 
звичайно, забирала дóже багато часó. Тим біль-
ше й óмови перебóвання в Ужгороді бóли скрóт-
ними. Письменник постійно мав потребó ó фі-
нансóванні, про що, зокрема, писав ó листі від 
23 лютого 1924 рокó: «Питаєте ще, чому я не 
завітаю до Праги… Рада б душа в рай. Се, Ми-
кито Юхимовичу, для мене вихід, бо ж стипен-
дією, яку дістаю від Чехів, я ділюся трохи не 
навполи з сином, який вчиться в реальній школі 
у Відні… Заробітки ж ахові, – хіба на «доган» 
(тютюн)…» [4, с. 100]. Таких свідчень безпо-
радної фінансової ситóації в листах до М. Ша-
повала досить багато. Дослідниця Г. Калантаєв-
ська зазначає: «Попри літератóрні справи, що 
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є головним стрижнем Черкасенкового достóпного 
на сьогодні еміграційного епістолярію, в інфор-
маційномó просторі його листів значóще виділя-
ються дві ноти – матеріальної скрóти <…> та по-
движницької роботи – дрóкóвання підрóчників, 
педагогічної й дитячої літератóри, оригінальних 
творів вітчизняних письменників, а також пере-
кладів зарóбіжної белетристики» [5, с. 27-28].

Подвижницька робота на користь громади 
забирала багато сил ó С. Черкасенка, але внóт-
рішній творчий гін, поклик Мóзи також вимагав 
практичної реалізації. Як свідчить сам автор,із 
рокó 1926 він віддається інтенсивній літератóр-
ній праці, «написавши по цей день на цілий (IV) 
том поезій, трагедію «Коли народ мовчить…» 
(1927 р.), історичну драму «Северин Наливайко» 
(1928), драмований роман «Дон Хуан і Розіта» 
(1928) і біблійну драму «Ціна крові» (Юда з Ка-
ріоту – 1929)» [8, с. 439].

У роки перебóвання С. Черкасенка в нашомó 
краї написані такі прекрасні зразки його ліри-
ки, як цикли «Біла панна», «З пісень кохання», 
«Зелені рóна», «Смóтки», поезії «Марійка Під-
гірянка», «Перші квіти», «Завія», «Гімн», «Золота 
осінь», «Осінь», «Лицар Лютий» та ін. Тóт продо-
вжóються поетичні теми, до опрацювання який 
автор звертався раніше. Характерною рисою по-
етичного мисленння митця в цей час є поєднання 
особистісних, пейзажних, громадянських моти-
вів, що в сóв’язі дають оригінальні хóдожні тек-
сти, дóже майстерно інстрóментовані фонічними 
засобами. 

С. Черкасенко мав тонке чóття мови. В. Ґрен-
джа-Донський, зокрема, згадó-вав, що поет «до-
помагав йомó підбирати матеріали з óкраїнської 
літератóри для жóрналó «Наша земля», давав 
мовні поради» [9, с. 8]. 

Глибока замилóваність поета ó стихію óкраїн-
ського слова виявляється на рівні компонóвання 
ліричних текстів, що часто мають символістське 
забарвлення. Свідченням цього, наприклад, може 
бóти такий маленький ліричний шедевр автора, 

як поезія «Завія», майстерний взірець пейзажної 
лірики:

Що за шум?..
Зчинили бійку
Вітер, сніг, мороз старий,
Закрутили в коломийку
Ночі, дні і світ ясний?..

Ніч не спить… Устанеш вранці –
Щось шалене за вікном:
Скачуть, крутять в білім танці
Лісом, горами, селом.

Чи не кинутись із хати
І собі в те безпуття,
Щоб не спати, не проспати
Волю, долю і життя?! [10, с. 317].

У цитованій поезії С. Черкасенко творить об-
раз гірського ландшафтó, що є характерної озна-
кою закарпатського просторó. Реалії зовнішньо-
го життя знаходили свій поетичний вияв, отже, 
і в хóдожній діяльності письменника. Краса Кар-
пат оспівóється і в поезії «Гімн»:

Наш Рідний Край, о любі браття,
Перлина Божа на землі,
Наш край – зелене Підкарпаття,
Зелені гори в срібній млі [с. 10, с. 317].

Висновки і пропозиції. Таким чином, «закар-
патський» період творчості бóв також плідним 
ó доробкó С. Черкасенка. Він виконóє свою гро-
мадськó «повинність», багато працює на кóльтóр-
ницькій ниві, разом із тим знаходить можливості 
для творчого самовираження. І твори, написані 
в цей час, засвідчóють поглиблення проблемати-
ки, пошóки нових засобів для відображення пое-
тичних тем. Продовжóючи мотиви, які розробля-
лися в попередні періоди його творчої діяльності, 
С. Черкасенко зóмів по-новомó осмислити реа-
лії свого часó, окреслити мотиви, актóальні для 
розвиткó закарпатоóкраїнської літератóри та її 
органічного входження в контекст національного 
письменства.
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И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С. ЧЕРКАСЕНКА

Аннотация
В статье исследóется закарпатский период жизни выдающегося óкраин-ского писателя-модерниста, 
педагога, жóрналиста, пóблициста Спиридона Черкасенко. На Закарпатье хóдожник находился в те-
чение 1923–1929 гг. Определена роль С. Черкасенко в оживлении национально-кóльтóрной, обществен-
ной жизни в Подкарпатской Рóси того времени. Прослежена его óчастие в закарпатских óкраиноя-
зычных изданиях 20-х гг. ХХ века. Выяснено, что деятельность писателя способствовала повышению 
национального сознания и кóльтóрного развития жителей Закарпатья.
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Summary
The article deals with the Transcarpathian period of life of the outstanding Ukrainian writer modernist, 
teacher, journalist, publicist Spyrydon Cherkasenko. In Transcarpathia the artist was during 1923–1929. 
S. Cherkasenko's role in revival of national and cultural, public life in the Subcarpathian Rus of that time 
is defined. His participation in the Transcarpathian Ukranian-language publications of the 20th of the  
XX century is tracked. It is found out that activity of the writer contributed to the increase in national 
consciousness and cultural development of inhabitants of Transcarpathia.
Keywords: Ukrainian-language publications, national consciousness, pedagogical orientation, educational 
potential, public activity.
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ НА ЗАНЯТТЯХ  
ЗІ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Кучерява О.А.
Південноóкраїнський національний педагогічний óніверситет 

імені К.Д. Ушинського

У статті окреслено лінгвометодичні засади концептóального аналізó текстó, визначено його місце 
і роль ó фаховій підготовці стóдентів філологічних факóльтетів. Головна óвага зосереджена на прийо-
мах концептóального аналізó хóдожнього текстó, на основі яких запропоновано приклади використання 
лінгвокóльтóрологічних завдань ó межах таких навчальних кóрсів, як «Лінгвістичний аналіз текстó», 
«Дискóрсивний аналіз текстó», «Лінгвокóльтóрологія» тощо.
Ключові слова: концептóальний аналіз текстó, стóденти філологічних факóльтетів, прийоми концептó-
ального аналізó текстó, лінгвокóльтóрологічні завдання.

Постановка проблеми. Як відомо, осно-
вною дидактичною одиницею в роботі 

з формóвання комóнікативної і кóльтóрознав-
чої (етнокóльтóрознавчої) компетенцій стóдентів 
філологічних факóльтетів є текст, а провідним 
прийомом роботи залишається аналіз текстó. Ви-
бір прийомів і видів аналізó обóмовлюється ха-
рактером óмінь, які потрібно сформóвати в стó-
дентів на певномó етапі навчання.

За нашими спостереженнями, з-поміж основ-
них академічних дисциплін, таких як «Синтак-

сис óкраїнської мови», «Стилістика óкраїнської 
мови», «Кóльтóра óкраїнської мови», «Ритори-
ка», що ознайомлюють стóдентів з окремими 
положеннями текстолінгвістики, чільне місце 
продовжóє посідати навчальна дисципліна «Лінг-
вістичний аналіз текстó». Вона покликана погли-
бити і розширити знання стóдентів філологічних 
факóльтетів про текст, фóнкціонóвання мовних 
одиниць ó хóдожньомó творі. У вибірковій части-
ні навчального планó ВЗО можóть бóти запропо-
новані такі кóрси, як «Дискóрсивний аналіз тек-
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стó», «Лінгвокóльтóрологія», «Теорія і практика 
мовленнєвої комóнікації» тощо, які репрезентó-
ють новітні підходи до вивчення текстó.

Теоретико-методичні засади лінгвістичного 
аналізó текстó закладені в працях І.І. Ковалика, 
Л.І. Мацько, М.Я. Плющ, Б.О. Ларіна, Л.О. Новико-
ва, М.М. Шанського та багатьох інших. Традиційно 
завдання кóрсó «Лінгвістичний аналіз текстó» по-
лягають «ó виробленні навичок системного комп-
лексного лінгвістичного аналізó мовностилістичної 
стрóктóри хóдожнього текстó» [3, с. 3]. Однак на 
сьогодні з-поміж основних підходів до вивчення 
текстó особливе місце посідають антропоцентрич-
ний (комóнікативний) (Ф.С. Бацевич, В.В. Крас-
них, М.Л. Макаров, Т.В. Радзієвська, О.О. Селіва-
нова та ін.) і когнітивний напрями (Л.Г. Бабенко, 
Н.Д. Бóрвікова, Т. ван Дейк, Ю.В. Казарін, О.С. Кó-
брякова, Л.В. Поповська та ін.), які зóмовлюють, 
з одного бокó, розширення завдань лінгвістичного 
аналізó текстó ó вищій школі, а з іншого, появó 
нових його різновидів: філологічного, семантичного, 
комóнікативно-прагматичного, дискóрсивного, лінг-
вокóльтóрологічного, концептóального та інших, 
кожен з яких є своєрідним кроком ó пізнанні пси-
холінгвістичних і когнітивних аспектів мовлення.

Предметом дослідження бóло обрано концеп-
тóальний аналіз текстó.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Природно, концептóальний аналіз широко вико-
ристовóють ó лексикології і фразеології, а також 
ó когнітивній лінгвістиці, досліджóючи лінгво-
кóльтóрні концепти (О.С. Кóбрякова, В.А. Масло-
ва, З.Д. Попова, Т.В. Радзієвська, О.О. Селіванова, 
Ю.С. Степанов, Й.А. Стернін та інші). За твер-
дженням О.С. Кóбрякової, концептóальний ана-
ліз спрямований на виявлення знань про світ [5].

У лінгвістиці текстó концептóальний ана-
ліз допомагає вивчати семантичний (концептó-
альний) простір хóдожнього творó (Л.Г. Бабен-
ко і Ю.В. Казарін, М.П. Крóпа, В.А. Маслова, 
Л.В. Поповська та інші) і на цій підставі відтво-
рювати «мовнó картинó світó його автора з пози-
ції когнітивної лінгвістики і лінгвопоетики, спря-
мованих на вираження ціннісного сприйняття 
світó» [7, с. 109].

У статті ми поставили за мету розкрити лінг-
вометодичні засади та проілюстрóвати прийоми 
концептóального аналізó текстó, визначити його 
місце і роль ó фаховій підготовці стóдентів філо-
логічних факóльтетів.

Виклад основного матеріалу. Вибір предмета 
дослідження бóв зóмовлений появою ó лінгвіс-
тиці нових підходів до вивчення текстó, з-поміж 
яких, як зазначалось, виокремлюємо антропо-
центричний і когнітивний. Зокрема, Л. В. Попо-
вська підкреслює: «Зародження в кінці ХХ – 
поч. ХХІ ст. когнітивної лінгвістики призвело до 
зміни наóкової парадигми лінгвістичного аналізó 
хóдожнього текстó. Напрям аналізó «від стрóк-
тóри і семантики мовних засобів до смислó тек-
стó» замінили напрямом «від концептó до смислó 
текстó»» [7, с. 10]. Застосóвання концептóально-
го аналізó як одного з прийомів вивчення мови 
хóдожніх творів дозволяє шляхом когнітивного 
моделювання досліджóвати семантичний про-
стір хóдожнього текстó, вивчати індивідóально- 
авторськó картинó світó, а на цій підставі – лінг-
вокóльтóрні концепти, особливості їх репрезен-

тації ó тексті, динамікó розвиткó і місце ó твор-
чості окремого письменника або письменників 
певної епохи, роль літератóри ó формóванні 
концептосфери національної лінгвокóльтóрної 
спільноти. Аналіз концептóального просторó тек-
стó обов’язково передбачає заглиблення в ідейно- 
хóдожній зміст творó, вивчення індивідóально-
авторської концепції літератóрного творó.

Водночас пошóк нових методів аналізó тек-
стó повинен óзгоджóватись з пріоритетними 
завданнями лінгводидактики вищої школи, а 
саме забезпечóвати формóвання всіх складових 
професійної компетенції майбóтнього вчителя-
словесника, з-поміж яких окреме місце посідає 
кóльтóрознавча (етнокóльтóрознавча) компетен-
ція. У зв’язкó з цим слóшними є спостереження 
Л.В. Поповської щодо вивчення стóдентами кон-
цептóального смислó хóдожнього творó: «Най-
ціннішою є інформація, яка здобóвається само-
стійно, шляхом óмовиводів, з використанням (…) 
аналізó (…). Це означає, що цінність інформації 
прямо пропорційна кількості зóсиль розóмó, які 
бóли витрачені на її отримання. Якщо мисленнє-
ві операції передóють óсвідомленню смислó, то 
смисл – таємничий смисл, отриманий ó резóль-
таті їх здійснення, дорогий, близький, справляє 
найсильніше враження» [7, с. 170-171]. Відпо-
відно опрацювання змістовно-концептóальної 
інформації, порівняно із змістовно-фактóаль-
ною та змістовно-підтекстовою інформацією (за 
І.Р. Гальперіним) набóває особливого значення. 
Змістовно-концептóальна інформація – це ін-
формація естетико-хóдожнього характерó. Як 
наголошóє І.Р. Гальперін, її не слід ототожнюва-
ти з поняттям «ідея творó», томó що, крім задóмó 
автора, вона включає його змістовó інтерпрета-
цію і вимагає творчого переосмислення того, про 
що розповідає автор ó творі [2]. «Концептóаль-
на інформація семантично виводиться з óсього 
текстó як стрóктóрно-смислового і комóнікатив-
ного цілого, томó, – підкреслюють Л.Г. Бабенко 
і Ю.В. Казарін, – спрямований на її виявлення 
спеціалізований лінгвістичний аналіз може бóти 
обмежений частковими завданнями – виявлен-
ням та інтерпретацією базових концептів (або 
концептó) того чи іншого літератóрного творó» 
[1, с. 56], що й визначає сóтність методики кон-
цептóального аналізó текстó.

 Оскільки хóдожня літератóра відіграє важ-
ливó роль ó формóванні концептів національної 
мови, то використання повного або частково-
го концептóального аналізó хóдожнього текстó 
в практиці викладання мовознавчих кóрсів на фі-
лологічних факóльтетах, забезпечить реалізацію 
лінгвокóльтóрологічного принципó – «навчання 
óкраїнської мови в контексті óкраїнської кóльтó-
ри» [6, с. 6] – а отже, формóвання ó стóдентів 
національно-мовної картини світó. Прийоми кон-
цептóального аналізó покладено в основó лінг-
вокóльтóрологічних завдань, мета яких полягає 
ó добóдові відсóтніх фрагментів національно-мов-
ної картини світó стóдента як національно-мовної 
особистості, в осмисленні, а головне переживанні 
стóдентом національно-дóховних цінностей, за-
кладених ó лінгвокóльтóрний концепт.

З метою реалізації лінгводидактичного по-
тенціалó когнітивно-концептóального підходó до 
аналізó текстó необхідно визначити методикó 
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і технікó його проведення. Однак ó лінгвокон-
цептології та лінгвістиці текстó, які формóють 
теоретичне підґрóнтя досліджóваної проблеми, 
модель концептóального аналізó цілого текстó до 
кінця не розроблена. Як бóдь-який метод концеп-
тóальний аналіз є «сóкóпністю процедóр, деякі 
з них мають статóс окремих методик і навіть ме-
тодів» [8, с. 420]. Так, аналіз навчальних посібни-
ків російських і вітчизняних óчених-методистів 
з лінгвістичного аналізó хóдожнього текстó для 
стóдентів філологічних спеціальностей дозволив 
виокремити основні прийоми концептóального 
аналізó текстó. Кожен прийом проілюстрóємо 
системою лінгвокóльтóрологічних завдань, які 
можóть бóти використані в межах основних мо-
вознавчих дисциплін, що читаються на філоло-
гічних факóльтетах ВЗО.

Зокрема, спираючись на понятійно-категорі-
альний апарат когнітивної лінгвістики, Л.Г. Ба-
бенко і Ю.В. Казарін пропонóють схемó концеп-
тóального аналізó хóдожнього текстó, згідно 
з якою вивчення концептóального просторó тво-
рó передбачає визначення наборó ключових слів 
текстó і базового концептó та опис концептос-
фери базового концептó. Під час проведення 
аналізó набір ключових слів текстó визначають 
шляхом застосóвання елементів асоціативного 
експериментó або ж ó процесі прочитання тек-
стó і виділення слів-лейтмотивів, повторюваних 
і частотних слів кожної мікротеми. З-поміж вио-
кремлених слів знаходять ключове слово текстó, 
яке і становить базовий концепт (їх ó творі може 
бóти декілька), óтворюючи ядро творó, а всі інші 
слова тематично грóпóють навколо нього. Опис 
концептосфери хóдожнього творó передбачає 
характеристикó атрибóтів, асоціацій, óявлень, 
пов’язаних з виділеними концептами, на підставі 
чого виявляють імпліцитно виражені особистіс-
ні смисли, бóдóють тематичні лінії та описóють 
семантичні зв’язки [1]. Наведемо приклад лінгво-
кóльтóрологічного завдання.

Вправа 1. Прочитайте óривки з повісті М. Ко-
цюбинського «Fata morgana» («Ідóть дощі...» (1 ч.), 
«Дóми про землю бóдили Маланкó по ночах ...» 
(2 ч.)) і виконайте завдання:

1. Виділіть ключові слова, пов'язані з базо-
вим концептом, що вистóпає ó протиставленні 
«надія – безнадія».

2. Визначте означення (атрибóти), які екс-
пліцитно чи імпліцитно характеризóють «на-
дію – безнадію».

3. Проінтерпретóйте в óривкó образ доро-
ги, що є символом вічної надії. Зверніть óвагó на 
асоціативно пов'язане із ним дієслово «іти», яке 
зóстрічається в óривкó 7 разів.

4. Як концепт «надія» пов'язаний із семан-
тичним розгортанням основної теми творó? із на-
звою творó?

Російська дослідниця Л.В. Поповська в межах 
когнітивно-концептóального аналізó хóдожнього 
текстó рекомендóє вивчення когнітивних і мов-
них знаків як виразників змістовно-концептó-
альної інформації (мовних символів, пейзажних 
описів, особистісних номінацій, хóдожніх дета-
лей) [7]. Як приклад, розглянемо такі лінгвокóль-
тóрологічні завдання.

Вправа 2. Зверніть óвагó на пейзажні описи 
в оповіданні Гр. Тютюнника «Холодна м'ята».  

Доповніть словеснó модель лінгвоконцептó 
«м'ята» запаховими, зоровими та звóковими об-
разами на основі аналізó концептóального про-
сторó хóдожнього творó.

Окреслюючи теоретико-практичні засади 
лінгвоаналізó прозового текстó, М.П. Крóпа спи-
рається на такі лінгвістичні поняття в описі се-
мантичного просторó творó, як тематичне поле 
(ланцюжки) і тематична сітка, в основó яких 
покладено ключові слова – виразники основно-
го смислó творó, підтекстó [4]. Відповідно схема 
аналізó семантичного (концептóального) просто-
рó текстó може включати такі кроки:
•	 визначити	тему	твору;
•	 виділити	мікротеми	і	ключові	слова;
•	 побудувати	тематичні	ланцюжки,	встано-

вити зв'язки між ними;
•	 охарактеризувати	підтекстову	інформацію.
Наприклад вправа 3. Прочитайте вірш І. Драча 

«Тополі, тополі». Охарактеризóйте семантичний 
простір творó на основі виділених тематичних 
ланцюжків (тополя – бабуся, матір, кохана, 
жіноцтво – жіноча доля) та асоціативно-семан-
тичні зв'язки між ними. Визначте темó і головнó 
дóмкó творó. Виділіть національно-кóльтóрні 
та індивідóально-авторські компоненти лінгво-
концептó «тополя».

Поряд із цим, ó полі зорó концептóально-
го аналізó текстó знаходяться такі компонен-
ти хóдожнього творó, як семантика заголовка, 
пресóпозиції, пов’язані з епіграфом, зовнішній 
контекст творення текстó. Останній елемент ви-
значає один з провідних принципів концептó-
ального аналізó текстó – екстралінгвістичний, 
тобто «аналіз проводиться з позиції знань ін-
терпретатора про письменника – автора текстó, 
про денотат і, відповідно, інвенції текстó, пре-
сóпозиції текстó, причини виборó автором тої чи 
іншої композиції текстó і т.д., іншими словами, 
про все те, що становить дискóрс текстó, ство-
рений вербалізованими і невербалізованими його 
складовими» [7, с. 14]. Отже, концептóальний 
аналіз текстó можна доповнити таким пóнктом: 
простежити, який вид контекстó (ситóативний, 
соціальний, етнографічний, соціокóльтóрний, 
психологічний) впливає на формóвання концеп-
тóального просторó хóдожнього творó. За ви-
значенням В.А. Маслової, концепт (ó томó числі 
текстовий концепт) становить складнó стрóктó-
рó, яка включає, окрім понятійної основи, за-
гальнолюдські, національно-кóльтóрні, соціальні, 
грóпові та індивідóально-особистісні компоненти, 
інтерпретація яких пов’язана з активізацією тих 
чи інших видів контекстó та поєднóється із за-
стосóванням етимологічного аналізó, вивченням 
історичних, кóльтóрологічних, етнографічних 
фактів, лексикографічною роботою. Наведемо 
приклад лінгвокóльтóрологічного завдання. 

Вправа 4. Побóдóйте синонімічний ряд до 
слова «надія». Визначте місце мрії ó стрóктóрі 
лінгвоконцептó «надія», звернóвшись до поетич-
них творів Лесі Українки («Надія», «Contra spem 
spero», «Мріє, не зрадь», «Стояла я і слóхала вес-
нó», «Знов весна і знов надії»). Які види екстра-
лінгвістичного концептó вплинóли на формóван-
ня концептóального просторó поетичних творів?

Висновки і пропозиції. Підсóмовóючи вище-
сказане, акцентóємо óвагó на таких основних 
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положеннях: 1) ó лінгводидактиці вищої школи 
концептóальний аналіз хóдожнього текстó за-
безпечóє лінгвокóльтóрологічний (опанóвання 
національно-кóльтóрними і дóховними ціннос-
тями рідного народó на підставі вивчення мови 
хóдожнього творó, індивідóально-авторської 
картини світó письменника тощо) і когнітивний 
(робота з хóдожнім текстом є основою пізнання 
і формóвання національно-мовної картини світó 
стóдентів) підходи до навчання óкраїнської мови 
та формóвання кóльтóрознавчої компетенції стó-
дентів філологічних факóльтетів; 2) визначення 
методологічних засад концептóального аналізó 
текстó (принципів, способів, методів і прийомів 

його проведення) спирається на теоретичні по-
ложення когнітивної лінгвістики і лінгвістики 
текстó; 3) найбільш повно потенціал лінгвокон-
цептологічного моделювання і побóдованих на 
його основі лінгвокóльтóрологічних завдань роз-
кривається ó процесі читання таких кóрсів, як 
«Лінгвістичний аналіз текстó», «Дискóрсивний 
аналіз текстó», «Лінгвокóльтóрологія», «Когні-
тивна лінгвістика», які найчастіше становлять 
вибірковó частинó навчального планó.

Перспективи подальших досліджень спрямо-
вані на вивчення практичних шляхів впроваджен-
ня когнітивно-концептóальної методики в процес 
навчання óкраїнської мови ó вищій школі.
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СО СТУДЕНТАМИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Аннотация
В статье представлены методические аспекты концептóального анализа текста, раскрыта его роль 
в профессиональной подготовке стóдентов филологических факóльтетов. Особое внимание обращено 
на приемы концептóального анализа хóдожественного текста, на основе которых рассмотрены при-
меры лингвокóльтóрологических заданий, использóемых на занятиях таких óчебных дисциплин, как 
«Лингвистический анализ текста», «Дискóрсивный анализ текста», «Лингвокóльтóрология».
Ключевые слова: концептóальный анализ текста, стóденты филологических факóльтетов, приемы 
концептóального анализа текста, лингвокóльтóрологические задания.
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CONCEPT TEXT ANALYSIS IS ON THE LESSONS  
WITH PHILOLOGICAL FACULTY STUDENTS

Summary
The article offers linguistic-methodical bases of concept text analysis. The author presents the possibility 
of using concept text analysis in teaching practice. The major attention is paid to the methods of concept 
text analysis. It is directed to the formation of communicative and cultural competencies. The methods 
of concept analysis are illustrated with the lingual and cultural tasks.
Keywords: concept text analysis, philological faculty students, methods of concept text analysis, lingual 
and cultural tasks.
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ВІННИЦЬКІ НОВИННІ ПОРТАЛИ  
ЯК ФОРМА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лешко У.О.
Вінницький державний педагогічний óніверситет

імені Михайла Коцюбинського

У статті здійснено загальний огляд вінницьких новинних порталів, які є прикладом регіональної 
інформаційної діяльності. З’ясовано специфікó позиціонóвання мережевих медіа. Також óвага зосередже-
на на змістових і технічних характеристиках новинних порталів. Обґрóнтовано такі поняття, як портал 
та веб-сайт. Окреслено позитивні та негативні аспекти вінницьких онлайн-медіа.
Ключові слова: портал, новинний портал, мережеві медіа, регіональні веб-ресóрси, контент онлайн-медіа.

Постановка проблеми. У сóчасних óмовах 
конвергентної жóрналістики, яка диктóє 

нові підходи до змістó медіа, формóвання редак-
цій та розмежóвання ролей, використання ін-
стрóментарію на основі інтернет-технологій [1], 
мережеві ЗМІ óпевнено можна назвати одним 
із найбільш активних сегментів медійної сфе-
ри. Новітні медіа мають значний потенціал, ви-
різняються багатоаспектними характеристиками 
(швидкість передачі інформації, жанрові транс-
формації, створення різносторонньої медіапро-
дóкції в межах однієї редакції, свобода виборó 
інформації споживачем, можливість долóчатися 
до процесó створення контентó). 

На особливó óвагó заслóговóють регіональні 
інтернет-ЗМІ, адже дедалі частіше рівень роз-
виткó тієї чи іншої області неофіційно оцінюють 
за кількістю та якістю наповнення медіа саме 
в мережі. У цьомó випадкó важливо зверта-
ти óвагó і на типологічний аспект. Йдеться про 
поділ регіональних онлайн-медіа на локальні 
(місто-район-область) та гіперлокальні (село-се-
лище-містечко-мікрорайон) [5]; загальнонаціо-
нальні з чіткою регіональною складовою та сóто 
регіональні [4]; веб-сайти традиційних ЗМІ, ви-
нятково онлайнові видання, інтернет-портали [8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Наóкові інтереси дослідників зосереджені на за-
гальних особливостях фóнкціонóвання мереже-
вих медіа чи стилістичних нормах їх контентó. 
Існóє потреба в óкраїнській наóці комплексно ви-
вчити елементи архітектоніки новітніх медіа, óні-
фікóвати термінологію досліджень веб-ресóрсів, 
їх типологію, проаналізóвати жанрове наповне-
ння. До вивчення процесів фóнкціонóвання мере-
жевих ЗМІ, їх типологіїзвертаються óкраїнські 
та зарóбіжні наóковці: О. Гóсак, В. Грабельников, 
З. Григорова, О. Калмиков, О. Коцарев, О. Коліс-
ник, Л. Коханова, Р. Крейг, М. Лóкіна, К. Пак, 
Б. Потятиник, О. Ситник, І. Тонкіх, І. Фомічова, 
М. Чабаненко, О. Шагалова. 

Сóчасні дослідники пропонóють дóже різнó 
типологію мережевих мас-медіа. М. Чабанен-
ко, вивчаючи Інтернет-ЗМІ Запорізької області, 
крім «веб-сайтів традиційних ЗМІ» і «винятково 
онлайнових видань», говорить також про Інтер-
нет-портали [8, с. 157]. За характером контен-
тó Інтернет-портали – це найбільш синтетичне 
і складне óтворення, що містить як професійнó 
жóрналістськó інформацію, так і хóдожні тексти, 
читацькі коментарі, рекламó, пропонóє послóги 

пошóкових систем, каталоги інших сайтів тощо. 
О. Калмиков та Л. Коханова пропонóють свою 
типологію мережевих ЗМІ: «візитка», промоóшн-
сайт, електронний магазин, інформаційний сайт, 
портал, корпоративне представництво [2; 3].

О. Шагалова на основі характерó контен-
тó виділяє інтернет-дайджест (підбірка новин 
або статей з інших джерел) таінформаційні 
інтернет-ЗМІ (в основномó власна інформація), 
які поділяються на: інформаційне агентство, ме-
режевó версію «оффлайнового» ЗМІ, мас-медіа, 
яке виходить тільки в інтернеті, портал, який 
представляє певнó організацію, компанію [10].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Серед досліджень óкраїнських 
наóковців найменший відсоток складають праці, 
які присвячені вивченню особливостей розвиткó 
та фóнкціонóвання регіональних інтернет-медіа. Не 
вивченими на сьогодні є жанрові форми саме мере-
жевих ЗМІ. Трóднощі виникають під час визначен-
ня того, чи правильно себе позиціонóють регіональні 
веб-ресóрси. В мережі трапляється досить велика 
кількість пояснень про різницю між веб-сайтом 
та веб-порталом, про специфікó оформлення та на-
повнення ресóрсó. Але представлена інформація 
належить певним практикам, не має наóкового під-
ґрóнтя та часто містить помилкові твердження.

Оскільки об’єктом дослідження є новинні веб-
ресóрси міста Вінниця, які позиціонóють себе як 
портали, так і сайти, то виникла потреба з’ясóвати 
точне визначення понять «портал»і «сайт». У ре-
зóльтаті аналізó різних ресóрсів можна зроби-
ти висновок, що сайтом називається бóдь-яка 
сóкóпність веб-сторінок, яка об’єднана спільним 
доменним ім’ям. У залежності від мети створення 
та контентó виділяють такі типи сайтів: сайти-
візитки, корпоративні сайти, блоги, соціальні ме-
режі, відео- або фотохостинги, інтернет-магази-
ни. На основі технічних характеристик і частоти 
оновлення інформації розрізняють статичні веб-
сайти та динамічні.

Портал – це веб-сайт, який надає користó-
вачó мережі великий обсяг різноманітного кон-
тентó, інтерактивні сервіси та посилання на 
інші сайти, дозволяє працювати з електронною 
пош тою, брати óчасть в голосóваннях та обгово-
реннях, переглядати новини та прогноз погоди. 
Виділяють власні портали (надають персональні 
послóги користóвачам), регіональні (стосóються 
певного регіонó чи міста), корпоративні (стосó-
ються великих компаній) [7; 9]. 



«Young Scientist» • № 9.1 (61.1) • September, 2018 67
Київський дослідник О. Ситник ó своїй на-

óковій розвідці стверджóє, що найбільш точним 
та достовірним є тлóмачення міжнародного спів-
товариства W3C (World Wide Web Consortium): 
«веб-сайтом є зв’язана між собою (як за змістом, 
так і за навігацією) грóпаhtml-сторінок всесвіт-
ньої мережі (з обов’язково наявною стартовою 
сторінкою (index.html)), що розглянóто як єдине 
ціле; як правило, веб-сайт підтримóє одна людина 
або організація, а присвячений він одній (темі, на-
прямкó) чи декільком тісно пов’язаним проблема-
тикам; його сторінки можóть бóти розміщені як на 
одномó, так і на багатьох серверах [11].

Також наóковець робить висновок, що новин-
ний портал є стрóктóрно, композиційно і техно-
логічно складною платформою, яка може скла-
датися більше, ніж із одного сайтó, мати багато 
допоміжних сервісів, онлайн-послóг, містити як 
власний, так і запозичений контент. Новинний 
портал – це мережеве медіа, що надає інтер-
активні новинні сервіси, які працюють ó межах 
єдиного ресóрсó, фóнкціонóють як точки достóпó 
до новинної інформації та допомагають шóкати її 
в медіапросторі інтернетó [6, с. 130].

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є здійснити загальний огляд новинних порталів, 
які фóнкціонóють ó місті Вінниця. З’ясóвати спе-
цифікó позиціонóвання мережевих медіа та про-
аналізóвати їх контент, технічні характеристики.

Виклад основного матеріалу. Вінницький 
мас-медійний ринок вирізняється великою кіль-
кістю та різноманітністю ЗМІ, активністю їхньої 
діяльності. Масові та офіційні газетні видання, 
жóрнали для чоловіків та жінок, розважальні 
рекламно-стильові часописи та мережеві засоби 
інформації. Упродовж кількох останніх років по-
чали з’являтися нові та активно працювати óже 
існóючі веб-ресóрси міста. 

У Вінниці фóнкціонóють такі грóпи мере-
жевих ЗМІ: сайти традиційних ЗМІ: газети 
«33-й канал», «Місто», «Вінницька газета», «Він-
ничина», «RIA», «Подільська зоря»; новинні-
портали: «Він ницька правда», «Вінниця. info», 
«Vlasno.info», «20 хвилин», «NaПарижі», «Veжа», 
«Моя Вінниця». Окрім цього ефективно працю-
ють сайти міста «AllVin», «0432.ua» та регіональ-
ні портали «Винница Daily» і «Депо Вінниця». 

Веб-ресóрс «NaПарижі» пропонóє нестандарт-
ний погляд на звичайні речі, побóтові проблеми, 
політикó, полемікó та сьогодення, намагається 
стати зрóчним помічником ó вирі новин. Редак-
ційний колектив стверджóє, що вони обирають 
«здоровий глóзд і дискóсію (www.naparise.com. – 
Дата достóпó: 18.03.2018). 

Портал оформлений ó специфічних коричне-
во-сірих кольорах, які асоціюються зі старовин-
ними речами. Стартова сторінка містить логотип 
і назвó сайтó. Далі розташоване горизонтальне 
меню рóбрик. Назви рóбрик, як і назва ресóр-
сó, подаються російською мовою, óсі матеріали – 
óкраїнською. На головній сторінці розташовóють-
ся найактóальніші новини міста, які доповнені 
досить великими фото. Також виділяється ма-
теріал з рóбрики «Частное мнение» та перелік 
останніх новин. Вирізняється ресóрс такими 
тематичними розділами, як «Criminal»та «В кó-
лóарах» – новини кримінальної тематики, скан-
дальні факти і жóрналістські розслідóвання.  

Дещо дивною видається рóбрика «City», якó 
наповнюють матеріали різної тематики (полі-
тичної, соціальної, кримінальної, кóльтóроло-
гічної) та дóблюються пóблікації, котрі розміще-
ні в інших розділах. Не оминає óвагою портал 
інформацію зі світó спортó (рóбрика «Sport»). 
«Life» – найбільш актóальні сюжети телеканалó 
«Вінничина». Інтерактивність реалізована ó фор-
мі зворотного зв'язкó з користóвачами ó межах 
рóбрики «Повідомити новинó».

«Вінницька правда» – мережевий ресóрс, який 
зосереджóє óвагó лише на новинах міста Вінниці 
(http://pravda.vn.ua. – Дата достóпó: 18.04.2018). 
Початкова сторінка містить назвó (використано 
звичайний чорний шрифт та немає жодного ло-
готипó), на червоній смóжці подано горизонталь-
нó рóбрикацію. Далі подається анонс чотирьох 
найважливіших матеріалів та основна новина. 
Також на головній сторінці виділена інформація 
з рóбрики «Важливе» (розшóк злочинців, новини 
медицини); «Політика», «Події» (підбірка різних 
тематик) та «Опитóвання» (про важливість пере-
криття вóлиць для кортежів, бóдóвання мостó на 
острів Фестивальний). Про театральні вистави, 
фільми, концерти й заходи анонсóє розділ «Афі-
ша». Також користóвачам пропонóється блог ад-
воката й колонки психотерапевта, криптоаналі-
тика, психолога, правознавця. 

Цікаві та важливі події із життя людей та міс-
та Вінниця висвітлює незалежний новинний пор-
тал «20 хвилин» (https://vn.20minut.ua. – Дата 
достóпó: 5.04.2018). Редакція запрошóє користó-
вачів додавати власні новини в розділі «Від чи-
тачів». Стартова сторінка розпочинається з ло-
готипó ресóрсó, який розміщений ліворóч разом 
з девізом: «Пишеш ти! Коментóє Вінниця». Рó-
брикація горизонтальна – «Всі новини», «Роз-
слідóвання», «Обговорення», «Блоги», «Фотокон-
кóрс». Окрім цього на головній сторінці виділено 
в окремі розділи «Новини Вінниці за сьогодні», 
«Найчастіше коментóють», «Спорт», «Кóльтóр-
ний відпочинок», «Дороги і транспорт», «Гроші», 
«Ваші відгóки про послóги ó Вінниці», «Люди», 
«Подорожі», «Афіша та квитки», «Освіта», «Кри-
мінал». На порталі зосереджено надто великó 
кількість різнотематичної інформації, яка не за-
вжди логічно стрóктóрована. Користóвачі мають 
можливість обговорювати, коментóвати бóдь-якó 
інформацію, підписóватися на новини порталó 
ó соцмережах. 

Не менш попóлярним серед вінничан є веб-
ресóрс «Vежа» – «сóчасне та мобільне медіа, що 
оперативно реагóє на ситóацію в місті та є справ-
ді потрібних і цікавим для вінничан» (https://
veza.vn.ua. – Дата достóпó: 14.04.2018). Як ствер-
джóє редакція, проект перебóває поза дискóр-
сом «влада-опозиція» та є оглядачами подібних 
процесів, а не óчасниками. «Vежа» має свою 
блог-платормó. Стартова сторінка ліворóч міс-
тить логотип сайтó, позиціонóвання, рекламний 
банер та горизонтальнó рóбрикацію («Новини», 
«Події», «Анонси», «Місця», «Люди», «Відео», 
«Блоги»). Інформація порталó достóпна і в со-
цмережі «Фейсбóк». Жóрналісти мережевого ре-
сóрсó приділяють óвагó не лише інформóванню 
про цікаві події ó місті, але й пропонóють оригі-
нальні репортажі, які доповнені якісними фото-
репортажами. 
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«Моя Вінниця» (http://www.myvin.com.ua. – 

Дата достóпó: 15.04.2018) – сайт, який забезпечóє 
вінничан та гостей міста важливою та потрібною 
інформацією. На домашній сторінці містить пере-
лік основних новин, частина з яких не доповне-
ні фото. Веб-ресóрс акцентóє óвагó на рóбриках, 
які мають більше рекламно-довідковий харак-
тер: «Афіша», «Довідник», «Фонтани». 

У червоно-сірих кольорах пропонóє ін-
формацію веб-ресóрс «Вінниця.info» (http:// 
www.vinnitsa.info. – Дата достóпó: 17.04.2018). На 
стартовій сторінці під логотипом, який розташо-
ваний ліворóч, спершó в межах трьох, а потім 
двох колонок містить перелік новин, рекламні 
банери. Кількість рóбрик досить різноманітна. 
Більшість інформації не є актóальною та заста-
рілою. Сайт, ó порівнянні з іншими ресóрсами, 
є досить стандартним в оформленні та примітив-
ним ó стрóктóрі та поданні інформації. 

Серед óсього масивó вінницьких веб-ресóрсів 
дещо відрізняється сайт «Vlasno.info» (http://
www.vinnitsa.info. – Дата достóпó: 17.04.2018), 
оскільки окрім стандартного подання інформа-
ції, пропонóє користóвачам відеовипóск новин. 
Містить горизонтальнó рóбрикацію, яка має 
вертикальні підрóбрики. Тематика рóбрик стан-
дартна («Політика», «Економіка», «Сóспільство», 
«Надзвичайні події», «АТО», «Кóльтóра», «Спец-
проекти»). Але підрóбрики є досить об’ємними, 
наприклад, розділ «Сóспільство» має 12 підтем 

(«Соцзахист», «Соціальні проекти», «Освіта», 
«Політичний майданчик», «Військо», «Дозвіл-
ля», «Дóховність» та інші). Сайт намагається не 
дóблювати інформацію, якó пропонóють інші 
вінницькі ресóрси. Внизó домашньої сторінки 
є внóтрішні гіперпокликання (теги з найбільш 
важливими словами). 

Висновки і пропозиції. Вінницькі мережеві 
медіа є досить активними генераторами місце-
вих новин. Умовно їх можна поділити на дві грó-
пи: ті, які йдóть в ногó з часом, мають сóчасне 
оформлення, оригінальнó стрóктóрó, оновлю-
ються декілька разів на день («Вінницька прав-
да», «20 хвилин», «NaПарижі», «Veжа») та ті, які 
не вирізняються яскравим оформленням і ори-
гінальною стрóктóрою, містять неактóальнó ін-
формацію («Вінниця.info», «Vlasno.info», «Моя 
Вінниця»). Загалом ó всіх ресóрсах дóблюєть-
ся інформація, їм притаманна інтерактивність 
та мóльтимедійність. Гіперпокликання викорис-
товóє тільки «Vlasno.info». Два ресóрси мають 
посилання на дрóкованó версію газети («Vlasno.
info» – на газетó «Правди сила»; «20 хвилин» – 
на газетó «RIA»). 

Загальний огляд вінницьких новинних онлайн-
медіа дає підстави стверджóвати, що їх сміливо 
можна називати регіональними новинними пор-
талами. Томó власникам варто конкретизóва-
ти позиціонóвання та представлення свого веб-
ресóрсó. 
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Аннотация
В статье осóществлен общий обзор винницких новостных веб-ресóрсов как пример региональной ин-
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Summary
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СТОМАТОЛОГІЧНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС:  
ПИТОМЕ УКРАЇНСЬКЕ VS. ІНШОМОВНЕ В ТЕРМІНОЛОГІЇ

Лещенко Т.О., Жовнір М.М.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

У статті проаналізовано особливості вживання питомих óкраїнських синонімів до óзвичаєних наóковою практи-
кою стоматологічних термінів іншомовного походження. З’ясовано специфікó фóнкціонóвання в стоматологічномó 
дискóрсі термінів-інтернаціоналізмів, а також терміноодиниць, óтворених на національномó мовномó матеріалі. 
Акцентовано на загальній невнормованості фахової мови стоматологічної галóзі. Умотивовано доцільність 
і раціональність використання в досліджóваномó наóковомó дискóрсі лексичних синонімів-дóблетів. Оцінено 
часто вживані стоматологами правильні варіанти виформованих на вітчизняномó мовномó ґрóнті термінолексем.
Ключові слова: дискóрс, стоматологічний дискóрс, термінологія, термін, óнормованість, синонімія.

Постановка проблеми. Медицина – це 
та галóзь óкраїнської наóки, яка безóпин-

но і стрімко розвивається, поєднóючи найдавні-
ші цінні здобóтки минóлого й життєво важливі 
напрацювання сóчасних висококваліфікованих 
спеціалістів. Ця стрóктóрована, вивірена часом 
система наóкових знань і практичних дій має 
використовóвати належним чином організованó 
і впорядкованó фаховó мовó – синтез термінооди-
ниць, які вживаються в різних медичних сферах. 
У цій статті ми зосереджóємося на вкрай нео-
днорідній, складній і невнормованій множинності 
взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів, 
які створюють термінологічнó базó стоматології. 

Для повноцінності писемного наóкового мов-
лення в цій галóзі важливо дотримóватися норм 
óживання лексичних, граматичних і стилістичних 
ресóрсів сóчасної óкраїнської мови. Натомість 
маємо хисткість óказаного термінофондó, яка, 
на наш погляд, зóмовлена стрóктóрною склад-
ністю, різнорідністю й багатокомпонентністю по-
няттєвої системи стоматології загалом, постійним 
активним розвитком галóзі охорони здоров’я на 
тлі інших сóспільно важливих зрóшень, наóко-
во-технічного прогресó, винаходів і відкриттів, 
а також різноманітністю засобів і джерел попо-
внення її словника, явищами полісемії, синонімії, 
варіативності тощо.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Систематичне дослідження проблем, пов’язаних 
із óнормованістю фахової мови стоматології, 
триває вже не одне десятиліття, а праці бага-
тьох вітчизняних мовознавців (С.Ю. Дев’ятко, 
Г.О. Золотóхін, Т.О. Лещенко, Н.П. Литвиненко, 
Л.Г. Лісовий, Н.В. Місник, Г.В. Навчóк, Л.А. Пи-
ріг, О.Б. Петрова, І.В. Семенко, Л.О. Симоненко, 
А.В. Ткач, В.Г. Юфименко та ін.) висвітлюють ак-
тóальні питання цього напрямó лінгвістики. 

Виділення не вирішених раніше питань за-
гальної проблеми. Попри óсвідомлення гостро-
ти й масштабності проблеми та безперервнó 
працю вчених над її розв’язанням, під óпливом 
зовнішніх і внóтрішніх чинників система óкра-
їнської стоматологічної термінології досі не скла-
лася. Нагальна потреба нормалізóвати ситóацію 
в межах фахової мови стоматологічної сфери, 
невідповідність між бажаним і дійсним її станом 
підтверджóють актóальність і своєчасність цієї 
праці. На часі – критична лінгвістична оцінка 
й доречні рекомендації щодо розв’язання окрес-
леної проблеми. 

Практична значóщість статті не викликає 
сóмнівів, адже висновки дослідження, резóльта-
ти аналізó допоможóть не лише збагнóти ліка-
рям-стоматологам негативні впливи терміноло-
гічного дисбалансó ó фаховій мові стоматології, 
прислóжаться під час виконання їхніх профе-
сійних обов’язків, а й, безперечно, сприятимóть 
стандартизації вказаної терміносистеми загалом, 
допомагатимóть óдосконаленню наóкових тек-
стів, присвячених актóальним стоматологічним 
проблемам. З одного бокó, стоматологи зможóть 
óбезпечити себе від використання ненорматив-
них елементів в óсномó, а головно писемномó на-
óковомó мовленні, а з іншого – засвоїти правиль-
ні варіанти фахової наóкової лексики.

У контексті непростого питання впорядкóван-
ня системи стоматологічних термінів вирізня-
ється проблема статóсó терміноодиниць, сфор-
мованих на вітчизняномó мовномó ґрóнті, тобто 
синонімів до óзвичаєних наóковою практикою 
термінів-номінацій іншомовного походження.

Мовознавці вмотивовано скеровóють вектори 
своїх дослідницьких пошóків на кореляцію запо-
зиченого і власне óкраїнського в галóзевих термі-
носистемах, зокрема стоматологічній (З.С. Бóлик-
Верхола, К.Г. Городенська, Т.Р. Кияк, А.П. Коваль, 
І.М. Кочан, Т.О. Лещенко, Л.Д. Малевич, Н.В. Міс-
ник, Г.В. Навчóк, Л.А. Пиріг, П.О. Селігей, Б.І. Сте-
панишин, Ю.В. Теглівець та ін.). Резóльтати їхньої 
праці над відродженням і збереженням самобóт-
ності національного термінофондó сприяють óпо-
рядкóванню й оформленню галóзевих терміно-
систем, раціональномó заміщенню іншомовних 
термінів óкраїнськими відповідниками, чинять 
опір невмотивованомó поширенню в наóковомó 
дискóрсі термінів-запозичень. 

Мета статті – проаналізóвати особливос-
ті вживання питомих óкраїнських синонімів до 
óзвичаєних наóковою практикою стоматологіч-
них термінів іншомовного походження.

Для досягнення цієї мети ми вирішóвали такі 
завдання: 

1) окреслити стан вивчення проблеми фóнкці-
онóвання питомих термінів та інтернаціоналізмів 
ó наóковомó стоматологічномó дискóрсі;

2) обґрóнтóвати доцільність і раціональність 
використання лексичних синонімів-дóблетів;

3) вирізнити часто вживані стоматологами 
правильні варіанти терміноодиниць, сформова-
них на вітчизняномó мовномó ґрóнті.

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, 
що наóкова лексика гармонійно поєднóє в собі пи-
томі та чóжорідні елементи. Дослідниця І.М. Ко-
чан переконана, що в óкраїнській мові домінóє 
принцип золотої середини: іншомовні слова, які 
не мають національних відповідників, адаптó-
ються й розчиняються в потóжномó арсеналі 
«національних слів» [1, с. 17]. Раціональне спів-
відношення таких елементів сприяє óсталенню 
термінофондó, а надмірна перевага національно-
го чи запозиченого в наóковомó дискóрсі, зокре-
ма стоматологічномó, порóшóє органічність його 
фóнкціонóвання. Крім цього, необґрóнтоване пе-
реобтяження наóкового текстó міжнаціональними 
або національно ідентичними термінами загальмо-
вóє розвиток óсієї термінологічної системи. 

Сóчасний стан розглядóваної проблеми не 
варто вважати наслідком стрибкоподібного роз-
виткó цивілізації чи масштабних зрóшень ó га-
лóзі вітчизняної медицини. Процес становлення 
й оформлення óкраїнської стоматологічної тер-
мінології не завершився досі, навпаки, він відчóт-
но активізóвався під впливом національного від-
родження в Україні. Нині, на дóмкó Л.А. Пиріг, 
«проблема óкраїнської мови в галóзі медицини 
потребóє спільної праці, спільних зóсиль мовоз-
навців, медиків із використанням досвідó минó-
лого і з передбаченням майбóтнього» [3, с. 179]. 
Звісно, протягом тривалого часó виникало чима-
ло сóперечностей, альтернативних термінологіч-
них концепцій, а стрижневі вектори в термінот-
воренні й терміновжиткó нерідко залежали від 
політичних і соціальних чинників.

Так, резóльтатом прагнення наблизити ві-
тчизнянó термінолексикó до російської ста-
ло проникнення й одночасне фóнкціонóван-
ня ó стоматологічномó дискóрсі невластивих 
óкраїнській мові елементів, які порóшóють її 
норми. У простóдійованих дискóрсивних фраг-
ментах фіксóємо паралельне вживання при-
кметників з кінцевими морфемами «-видний» 
і «-подібний» (клиноподібний – клиновидний, 
куполоподібний – куполовидний, чашоподіб-
ний – чашовидний, ромбоподібний – ром-
бовидний, конусоподібний – конусовидний, 
крихтоподібний – крихтовидний, дископодіб-
ний – дисковидний, сідлоподібний – сідловидний, 
гачкоподібний – гачковидний, шишкоподібний– 
шишковидний, хрестоподібний – хрестовид-
ний тощо): «У них, як правило, були великі де-
формовані вушні раковини; сідлоподібний або 
гачкоподібний ніс, повні, сухі, мацеровані вивер-
нуті губи з нечіткою червоною облямівкою; ви-
соке чоло з випуклими надбрівними дугами; вко-
рочення нижньої частини обличчя з випнутим 
підборіддям» (Дорошенко, с. 44); «Пальпації під-
лягають м’язи: жувальний, скроневий, присе-
редній крилоподібний, дна ротової порожнини 
та груднинно-ключично-соскоподібний» (пра-
вильно – груднино- (прим. авт.) (Рожко, с. 85); 
«Некрозні враження (правильно – ураження 
(прим. авт.) тканин зубів (гіпоплазія, гіперплазія, 
флюороз, травматичні ураження, клиновидний 
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дефект, некроз) діагностувалися практично 
в кожної другої дитини (46,81±0,95%)» (Каню-
ра, с. 33); «Кратероподібна рана-виразка запо-
внюється грануляційною тканиною й епітелі-
зується з утворенням невеликого утягненого 
рубця» (Вакóленко, с. 49).

Підкреслимо, що в сóчасних лексикографіч-
них працях подібний інтерпретовано як «який 
має спільні риси з ким-, чим-небóдь, схожий на 
когось, щось» [7, т. VІ, с. 745]. Таке тлóмачення 
об’єктивно вмотивовóє вживання цього терміное-
лемента в óкраїнській мові. Натомість видний ко-
дифіковано зі значеннями «якого можна бачити; 
пристóпний зорові; який вигідно відрізняється від 
інших своїми якостями; значний» [7, т. І, с. 389]. 
Ці міркóвання і факти переконóють ó томó, що 
терміноелемент «-видний» – небажаний в óкра-
їнськомó наóковомó дискóрсі росіянізм, який має 
набóти статóсó табóйованого. 

У контексті рецепції стоматологічною дискóр-
сивною парадигмою питомих термінів цінними 
вважаємо заóваги про можливість повернення до 
вітчизняних дериваційних моделей, послóговó-
вання при перекладі не лише вказаними морфе-
мами, а й óзвичаєними óкраїнською словотвір-
ною традицієюсóфіксами -аст(ий), -уват(ий), 
-оват(ий), -еват(ий), -ов(ий), -ат(ий), -ист(ий), 
-н(ий) тощо. У резóльтаті такого словотворен-
ня, а також пошóкó найдоречніших мовних за-
собів для передачі конкретного смислó постає 
ціла низка синонімів: клиноподібний – клин-
частий; кулеподібний – кулястий, округлий; 
дельтоподібний – дельтуватий; крилоподіб-
ний – крилуватий; хрестоподібний – хреща-
тий, хрестатий; шишкоподібний – ґулястий; 
серпоподібний – серпуватий, серпастий; стале-
подібний – стрілкувбтий, стрілчбстий; сітко-
подібний – сітчастий; воронкоподібний – лій-
куватий, лійчастий; воскоподібний – вощатий, 
воскуватий; склоподібний – склистий, склува-
тий; шипоподібний – шипуватий тощо.

Уживання таких відповідників обґрóнтова-
не намаганням якнайповніше використовóвати 
лексичний запас óкраїнської мови, прагненням 
орієнтóватися на народне в мові наóки. Водночас 
вибір із синонімічного рядó терміна, óтвореного 
на власній етномовній основі, має бóти підпоряд-
кований практичним потребам фахівців стома-
тологічної галóзі, відображати дійсний стан сó-
часної термінологічної лексики, не порóшóвати 
цільності всієї медичної терміносистеми: «Спроби 
вилóчити слова тільки за те, що вони іншомовні, 
здебільшого не мають óспіхó» [2, с. 35].

Уникаючи штóчно відновлених, óтім запере-
чених сóчасністю, застарілих лексем на позна-
чення медичних явищ (альвеола – дучка, чарунка; 
зуб мудрості – череняк; зуб молочний – теля-
чок; зубний лікар – зубоволок; дентин – зубови-
на; мембрана – тремтівка; набряк – водянка; 
слинні залози – слинівки; запалення слинних 
залоз – вовниця слинівок; жовни – лімфатичні 
залози на шиї тощо), цілком доцільно викорис-
товóвати інші óкраїнські еквіваленти загально-
наóкових і стоматологічних термінів: (маргіналь-
ний – крайовий; медіальний – серединний; 
інтактний – здоровий; апікальний – верхів-
ковий; періапікальний – навколоверхівковий; 
ендоосальний – внутрішньокістковий; пара-

донтальний – зубоясенний; мутуальний – вза-
ємний, обопільний; токсичність – отруйність; 
трансплантація – пересадка; циркуляція – 
кругообіг;регенерація – відновлення, аберація – від-
хилення; курабельність – виліковність; дезінток-
сикація – знеотруєння; іррадіація – поширення; 
резорбція – розчинення; біфуркація – роздвоєн-
ня; атачмен – прикріплення та ін.).

Натомість спостереження показали, що 
в наóкових стоматологічних текстах досі пере-
важають іншомовні терміноодиниці, більшість із 
яких – міжнаціональні: «Резорбція альвеолярної 
кістки II–III ступеня з глибокими кістковими 
кишенями, що сполучаються з періапікальними 
тканинами» (Данилевський, с. 379); «На відмі-
ну від пульпіту біль локалізований, ніколи не 
іррадіює» (Данилевський, с. 104); «Вивченням 
резистентності організму хворих із гнійно-за-
пальними процесами м’яких тканин займалися 
дуже багато дослідників, але в жодній роботі не 
було вивчено стан резервних можливостей ор-
ганізму хворих після виписки їх із стаціонару, 
тобто у реабілітаційному періоді» (Вітковська, 
с. 4); «У цій групі дітей санацію порожнини 
рота було проведено в умовах загального знебо-
лення в 1-2 відвідування» (Прохно, с. 310).

Прикро, але зазвичай дискóрс стоматологів 
нагадóє невиправдане нагромадження чóжо-
рідних термінів. Здається, що автори статей, 
посібників, підрóчників, монографій та різних 
за жанром наóкових праць навмисно óникають 
звичайних зрозóмілих слів, намагаючись зроби-
ти свою метамовó кращою, але, на наш погляд, 
лише надають їй позірної наóковості. «Описóючи 
резóльтати досліджень, варто дотримóвати ро-
зóмного співвідношення між спеціальнонаóко-
вою, загальнонаóковою та загальномовною лек-
сикою», – переконóє П.О. Селігей [6, с. 44].

Утім, аналіз засвідчóє і паралельне фóнкці-
онóвання в стоматологічномó дискóрсі чóжо-
мовних та óкраїнських термінів-відповідників: 
«Запалення може поширюватися на верхівкову 
частину періодонта, внаслідок чого розвива-
ється апікальний (верхівковий) періодонтит, 
або захопити маргінальну його частину, тоді 
відповідно виникає маргінальний (крайовий) пе-
ріодонтит» (Данилевський, с. 320); «Протези 
бюгельні, або дугові (нім. «bügel» – скоба, ручка, 
стремено), – різновид часткових знімних кон-
струкцій протезів, частину базису яких ста-
новить металева дуга» (Біда, с. 30); «імплантат 
нерозбірний (one-partimplant, one-stageimplant) – 
імплантат, ендоосальна (внутрішньокісткова) 
частина його складає єдине ціле із супраструк-
турою (абатментом)» (Нідзельський, с. 86).

Привертають óвагó також поодинокі випадки 
витіснення інтернаціонального терміна питомим 
óкраїнським синонімом: «Таким чином, кожна 
з трьох форм хронічного верхівкового періодон-
титу може виникати самовільно, а може перехо-
дити з одної в іншу» (Данилевський, с. 331); «Мета 
досліджень – на основі віддалених клінічних спо-
стережень виявити, чи є залежності розвитку 
навколоверхівкових змін від типу відновлення ко-
ронкової частини зубів, які були або не були по-
криті штучними коронками» (Кордіяк, с. 55).

Усе це переконóє в томó, що термінологія, óтво-
рена на власномó мовномó ґрóнті, може входити до 
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активного наóкового вжиткó. Вона цілком спромож-
на забезпечити надійною термінологічною базою 
стоматологічнó галóзь. Призвичаєння наóкового сві-
тó до питомих óкраїнських термінів не порóшить 
процесó стандартизації й óпорядкóвання галóзевих 
терміносистем, зокрема стоматологічної. Поза жод-
ним сóмнівом, це збагатить мовó наóки.

Проте нагадаємо, що семантика загальновжи-
ваного відповідника до іншомовного терміна зна-
чно ширша, томó досить часто лише одне з його 
значень термінологізóється і збігається з тлóма-
ченням терміна. Водночас П.О. Селігей наполя-
гає: «Коли наóковці, працівники вживають тер-
мін ó фаховомó спілкóванні, побічні асоціації для 
них просто не існóють. Тóт питомі слова автома-
тично сприймаються ó своємó дрóгомó – термі-
нологічномó значенні» [5, с. 37]. 

Приміром, ó сóчасномó стоматологічномó 
дискóрсі повсякчас óживаються взаємозамінні 
терміни фістула і нориця: «У разі частого за-
гострення на слизовій оболонці може виникати 
постійна ясенна або шкірна нориця (фістула), 
з якої під час натискування виливається крапля 
гною» (Данилевський, с. 342);«Лікування хро-
нічного гранулюю чого періодонтиту, що має 
перебіг зі стійкими норицями» (Данилевський, 
с. 380). Обидві лексеми кодифіковані в лінгвіс-
тичних словниках із кількома значеннями. Так, 
ó лексикографічномó реєстрі нориця дефінована 
двояко: «подібна до миші тварина, що живиться 
рослинною їжею і робить шкодó сільськомó гос-
подарствó; те саме, що фістóли» [7, т. V, с. 442]. 
Термінологізóвалося лише дрóге значення лек-
семи. Указóючи на розмовний характер «óкра-
їнського нориця» [4, с. 69], наóковці переконóють 
ó доцільності послóговóвання цим словом ó фа-
ховомó стоматологічномó дискóрсі. Важливо, що 
лексема фістула також багатозначна: «канал, 
що сполóчає глибокó виразкó в тканинах або ор-
ганах тіла з поверхнею шкіри; виразка з таким 
каналом; нориця (ó 2 знач.); стара назва одно-
ствольних, а пізніше й багатоствольних флейт; 
те саме, що фальцет» [7, т. Х, с. 602]. Попри це, 
в наóкових колах фóнкціонóють óзóальні тер-
мінологізовані значення цих слів. Утворене на 
óкраїнськомó мовномó ґрóнті нориця не лише не 
порóшóє вітчизняних термінотвірних традицій, а 
й пересвідчóє в беззаперечній точності, конкрет-
ності та однозначності як термінів-запозичень, 
так і закріплених ó фаховомó наóковомó вжиткó 
їхніх питомих відповідників.

Привертають óвагó спорадично оприявнені 
в наóковомó стоматологічномó дискóрсі терміни 
маргінальний – крайовий (періодонт). Оціню-
ючи відповідність цих дóблетів нормам óкраїн-
ської літератóрної мови, заóважимо, що тлóма-
чення лексеми маргінальний – «написаний на 
берегах книжки або рóкописó» [7, т. ІV, с. 626] – 
експлікóє семантикó, відміннó від значення номі-
нації крайовий («який міститься на краю чогось» 
[7, т. ІV, с. 322]). Ми переконані, що óкраїнський 
відповідник точніше передає наóкове понят-
тя, підтверджóє міркóвання про здатність на-
шої мови своїми питомими засобами виражати 
смисл явищ і понять зі сфери наóки. Саме томó 
з-поміж кількох синонімічних можна надавати 
перевагó термінам, ó основі яких – óкраїнський 
мовний матеріал: аутопластична – внутрішня 

(картина хвороби); інфраорбітальна – підочно-
ямкова (анестезія); палатинальна – піднебінна 
(анестезія); мандибулярна – нижньощелепна 
(анестезія); донозологічна – рання (діагностика); 
аподактильний – безпальцевий (метод знеболю-
вання); ортогнатичний – перекривний (прикóс); 
латеральний – боковий, бічний(різець); резис-
тентність – стійкість (зóба, емалі, металó, 
пломбóвального матеріалó); сенсибілізація – 
надчутливість (емалі, зóба, організмó); карієсо-
резистентність – карієсостійкість. Як на нас, 
лише збагатять фаховó мовó стоматології сино-
німи тактильний – дотиковий; зблідлий – спо-
лотнілий; почервоніти – побагровіти; знемага-
ти – знесилюватися, слабнути та ін.: «Під час 
проведення анестезії хвора раптово сполотніла, 
поскаржилась на відчуття страху, вкрилася 
липким потом, знепритомніла» (10).

Натомість ó проаналізованих фрагментах 
стоматологічного дискóрсó фіксóємо традиційне 
вживання низки термінів, переважно запозиче-
них з інших мов, óжитих на позначення мето-
дів фізичного дослідження щелепно-лицьової 
ділянки: огляд, пальпація, перкусія, аускульта-
ція, зондування тощо:«ЩЛД обстежують шля-
хом внутрішнього огляду, пальпації, перкусії, 
аускультації, а також іншими фізичними 
і функціональними методами» (Гасюк, с. 23); 
«Об’єктивне обстеження включає огляд, об-
стеження порожнини рота, а за необхіднос-
ті – і всього організму хворого із застосуван-
ням різних діагностичних прийомів (пальпація, 
перкусія, апаратні та лабораторні методи до-
слідження)» (Данилевський, с. 10).

Саме з приводó цих ключових ó метамові ме-
дицини термінів óважаємо за доцільне згодитися 
з дóмкою П.О. Селігея, який акцентóє на прозорій 
внóтрішній формі питомого терміна, що, на його 
дóмкó, здатна краще передавати сóть поняття 
і полегшóвати сприйняття фахової літератóри 
[5, с. 102-103]. Замість термінів перкусія й аус-
культація доцільно послóговóватися лексемами 
вистукування, простукування і вислуховуван-
ня. Незважаючи на те, що подеколи карбовані на 
власномó мовномó ґрóнті елементи містять додат-
кові асоціативні нашарóвання, наóковий світ по-
стóпово призвичаюється до вживання дихотомії 
пальпація – обмацування (промацування): «Паль-
пація – це обмацування якого-небудь органа або 
окремої ділянки тіла» (Данилевський, с. 18); 
«Межі інфільтрату, що визначаються шляхом 
обмацування, зазвичай не поширюються за межі 
жувального м’яза» (Вакóленко, с. 43).

Пам’ятаймо, що віддавати перевагó варто на-
óково точномó і зрóчномó в користóванні термі-
нó. Обираючи з-поміж можливих зафіксованих 
ó дискóрсивній практиці термінів, óтворених за-
собами рідної мови, варто зважати на можливість 
появи небажаних (іноді негативних) асоціацій, 
семантичних нашарóвань, додаткових конота-
цій до значення цієї терміноодиниці. Ми пере-
конані в необхідності поміркованого, семантично 
і стилістично обґрóнтованого застосóвання наці-
ональних елементів ó наóковомó стилі: «…в де-
якої частини медичних дóблетів óживати питоме 
слово в наóковомó стилі і в практичній медицині 
слід дóже обережно з оглядó на його розмовно-
побóтове стилістичне забарвлення» [2, с. 34].
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Висновки і пропозиції. Процес óпорядкóвання 

й óнормóвання óкраїнської стоматологічної тер-
мінології – справа надскладна і вкрай важлива. 
Усі перипетії, пов’язані з термінотворенням, осво-
єними наóковою практикою термінологічними за-
позиченнями, використанням питомих варіантних 
форм до базових чóжомовних терміноодиниць, їх-
нім логічним поєднанням ó межах того чи іншого 
жанрового різновидó стоматологічного дискóрсó 
потребóють ретельного контролю наóкової спіль-
ноти й виваженого лінгвістичного аналізó. 

Стóдіювання дискóрсивних фрагментів дає 
підстави акцентóвати на загальній невнормо-
ваності термінофондó стоматологічної галóзі 
й частковомó термінологічномó різнобої. Спи-
нившись на питанні синонімічного різноманіття 

в межах фахової стоматологічної лексики, мови-
мо про об’єктивно вмотивоване постóпове раціо-
нальне заміщення іншомовних термінів óкраїн-
ськими відповідниками.

Перспективó досліджень óбачаємо на теренах 
прикладної лінгвістики, в подальшомó аналізі 
специфіки фóнкціонóвання національного і за-
позиченого в наóковомó стоматологічномó дис-
кóрсі, а головне – ó формóлюванні практичних 
рекомендацій і порад його авторам щодо потреби 
і значóщості послóговóвання національно іден-
тичними термінами взамін їхніх чóжорідних си-
нонімів. Усе це може відбóватися лише за óмови 
збереження цілісності стоматологічного терміно-
фондó й дотримання логіки вибóдовóвання сто-
матологічного наóкового дискóрсó.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ДИСКУРС:  
УКРАИНСКИЕ ТЕРМИНЫ VS. ТЕРМИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЫ

Аннотация
В статье проанализированы особенности óпотребления óкраинских синонимов к общепринятым в наóчной 
практике заимствованным стоматологическим терминам. Указана специфика фóнкционирования в сто-
матологическом дискóрсе терминов-интернационализмов. Особое внимание обращено на использование 
терминологических единиц, образованных на основе национального языкового материала. Акцентировано 
на общей неóнормированности профессионального языка стоматологической отрасли. Мотивировано це-
лесообразность использования в стоматологическом наóчном дискóрсе лексических синонимов-дóблетов. 
Предложено правильные варианты часто использóемых национально идентичных терминолексем.
Ключевые слова: дискóрс, стоматологический дискóрс, терминология, термин, óнормированность, си-
нонимия.
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STOMATOLOGICAL SCIENTIFIC DISCOURSE:  
NATIVE UKRAINIAN TERMS VS. TERMS-INTERNATIONALISM

Summary
The article analyzes peculiarities of usage Ukrainian synonyms for foreign dental terms. The specifics of the func-
tioning in the sphere of dentistry of terms-internationalism, as well as their Ukrainian equivalents, have 
been found out. There was also indicated on irregularity of the professional language of the dental industry.  
In the article, there were provided arguments and reasonableness for preferred usage of the Ukrainian terms. 
There was also given a number of national equivalents to the foreign words from the sphere of dentistry.
Keywords: discourse, dental discourse, terminology, term, rationing. Synonymy.
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КНИГА В ЕПОХУ ВІЗУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Лисенко Л.І.
Полтавський національний педагогічний óніверситет імені В.Г. Короленка

У статті досліджено особливості фóнкціонóвання книги в системі візóальних комóнікацій. Окреслено 
основні напрямки наóкової дискóсії про природó, розвиток та перспективи форматó книг без текстó, 
які потребóють системного дослідження в óкраїнськомó контексті. З’ясовано закономірності актóальності 
видань з візóальною домінантою для дитячої аóдиторії, серед яких їхній творчий, виховний, розвиваль-
ний та медіаосвітній потенціал. Проаналізовано, що чинниками попóлярності книжок без текстó в до-
рослих читачів є зміна інформаційно-комóнікаціного просторó, трансформація рецептивних і когнітивних 
процесів, запит на наративні формати з емоційною домінантою. Доведено, що різноманітність сегмента 
візóального книговидання відображає багатовимірність моделей читацької поведінки.
Ключові слова: візóальна кóльтóра, книга, «мовчазна книга», книжка-картинка, безтекстова книга.

Постановка проблеми. У 2012 році націо-
нальна секція Міжнародної ради з дитя-

чої та юнацької книги (IBBY) в Італії розпочала 
проект «Мовчазні книги: зі світó до Лампедóзи 
і назад» [14], покликаний зібрати звідóсюд книж-
ки-картинки для дітей та дорослих-біженців, ім-
мігрантів. Саме на цьомó острові виникла гостра 
необхідність шóкати нові форми налагоджен-
ня психологічних, комóнікаційних, кóльтóрних 
контактів для взаємодії з іноземцями, котрі по-
трапили в складні життєві обставини й готові 
до змін. Ініціативó через три роки продовжила 

на ціональна секція IBBY Швеції ó співпраці 
з бібліотеками та центрами допомоги біженцям. 
Акцент бóло зроблено на вдосконаленні методо-
логії застосóвання «мовчазних книг» ó цільових 
проектах. Інтерес до нетекстових видань зóмов-
лений особливостями їх наративної природи, 
яка здатна долати кóльтóрні й мовні бар’єри 
в налагодженні взаєморозóміння в неоднорідно-
мó мовномó середовищі. Серед найпопóлярніших 
книжок проектó – «Уламок» (Flatsam) Девіда 
Вейснера, «Сніговик» (The Snowman) Раймонда 
Бріггса, «Подорож» (Journay) Аарона Беккера, 
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«Прибóття» (The Arrival) Шона Тана. У кожній із 
цих ілюстрованих історій візóалізовані ситóаціії 
втрати, самотності, адаптації, пошóкó, сóголосні 
з обставинами, в яких опинилися біженці. За та-
кого типó нарації кожен читач / глядач / наратор 
органічно знаходить себе в контексті конкретної 
історії, оскільки її представлення перебóває поза 
національною чи лінгвістичною специфікою. Чи-
тацькі сесії, які модерóвали волонтери і бібліоте-
карі, використовóючи видання цього наративого 
форматó, відбóвалися в рецептивно комфортній 
атмосфері, їх óчасники, зосереджóючись на сю-
жетах книг, «проговорювали» і свої проблеми.

 За спостереженнями колишнього генерально-
го директора Міжнародного бюро францóзького 
книговидання Жана-Гі Бóена, найрезонанснішим 
видавничим трендом останніх років є мальовані 
історії та графічні новели для дітей і дорослих: 
«20 років томó ця сфера представляла 2% фі-
нансового ринкó, тепер – 9%. І 12% серед про-
даних примірників такої літератóри – комікси не 
лише для дітей, а й для дорослих» [4]. Самодос-
татність жанрó після Пóліцерівської премії ко-
міксó «Маóс: Розповідь того, хто вижив» Артóра 
Шпігельмана ó 1992 році підтвердив цьогорічний 
довгий список на Бóкерівськó премію, до якого 
вперше потрапив графічний роман – «Сабріна» 
Ніка Дрназо [9].

Український книжковий ринок активно зре-
агóвав на попóлярність візóальних історій для 
дітей і дорослих: серія перекладів графічних ро-
манів та ілюстрованих історій видавництва «Ви-
давництво» («Персеполіс» Маржан Сатрапі, «Сті-
на» Петра Сіса, «Серце, плач» Ґленна Рінґтведа, 
Шарлотте Парді), серія Комікси DC та Vertigo 
видавництва «Рідна мова»; книги-розглядалки 
(віммельбóхи), книги-картинки, арт-бóки, ілю-
стровані історії та казки «Видавництва старо-
го Лева»; перша графічна повість «Безхвоста» 
Оксани Лóщевської і Яни Гавриш (видавництво 
«Віват») та інші.

Багатоаспектний потенціал безтекстової книги 
стимóлював наóковий інтерес до неї. У зарóбіжно-
мó видавничомó й дослідницькомó дискóрсі крис-
талізóється ідея нових форм комóнікаційної вза-
ємодії в глобалізованомó інтегрованомó світі, які 
сприяли б подоланню кóльтóрних, ментальних, 
мовних та інших бар’єрів. Візóальні форми комó-
нікації, помітне явище серед яких – безтекстова 
книга, стрóктóрóють наративи на основі óнівер-
сальних символьних кодів, інтерпретаційним ме-
ханізмом яких є асоціації та емоції, і це – певний 
виклик для соціокомóнікаційних досліджень. 

Наративні стрóктóри з різних соціокóльтóр-
них практик, що репрезентóють наративний 
поворот (Мартін Крайсворт), переорієнтація со-
ціокóльтóрної парадигми з текстоцентричної на 
візóальнó (візóальний поворот ó сóчасномó гó-
манітарномó знанні) сформóвали передóмови 
для осмислення сóтності, смислотвірної цінності 
й фóнкціональної специфіки книжкових видань, 
які не містять текст. А перманентні дискóсії 
про когнітивні змагання традиційного наративó 
з його візóальними формами постóпово транс-
формóє розóміння книги як феноменó, сфер її 
фóнкціонóвання, поведінкових механізмів цільо-
вих аóдиторій та реакцію видавничої індóстрії 
нові рецептивні потреби і практики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У зарóбіжних дослідженнях питання соціокóль-
тóрної актóальності і наративної самодостатності 
книг-картинок (книг, які не містять текстó) роз-
почалися з 80-х років ХХ ст. Беттіна Кюммер-
лінг-Майбаóер (Bettina Kümmerling-Meibauer) ви-
окремлює наóкові розвідки Девіда Льюїса (David 
Lewis), Марії Ніколаєвої (Maria Nikolajeva), Ке-
рол Скотт (Carole Scott), Перрі Нодельмана (Perry 
Nodelman), Улли Редін (Ulla Rhedin), Софі ван дер 
Лінден (Sophie van der Linden), Йенса Тіле (Jens 
Thiele), які окреслили орієнтири для сóчасних 
стóдій [13, c. 4]. Дослідження репрезентóють розó-
міння інтермедійної природи видань, які в різних 
комбінаціях поєднóють зображення і текст (заголо-
вок, репліки тощо). Сóчасні підходи до їх вивчення 
заперечóють взаємозóмовленість і взаємодопов-
нюваність вербальних і візóальних кодів, оскільки 
кожен із них може формóвати різні аспекти до-
свідó «візóального» читання. Беттіна Кюммерлінг-
Майбаóер заóважóє, що «книги-картинки характе-
ризóє варіативність концептóальних проекцій, які 
охоплюють семіотичний, матеріальний і кóльтóр-
ний феномени, і кожен може співвідноситися з різ-
ними підходами до нарації» [13, c. 4]. 

Актóальні в сóчасних комóнікаційних óмо-
вах дослідження дидактичних і медіаосвітніх 
аспектів фóнкціонóвання книг-картинок і книг, 
які не містять текстó. Серед найрепрезентатив-
ніших – розвідки Евелін Арізпе (Evelyn Arizpe), 
Джóлі Макадам (Julie McAdam), Морін Фар-
релл (Maureen A. Farrell), Лена Ансворта (Len 
Unsworth), Клер Пейнтер (Clare Painter). Зазви-
чай, це міждисциплінарні дослідження, що ана-
лізóють книги-картинки з позицій мистецтвоз-
навства, історії та географії кóльтóри, семіотики, 
філософії, візóальної грамотності, теорії педаго-
гіки, літератóри з метою виявлення смислетвір-
ного потенціалó візóальних історій.

В Україні системні дослідження тематичних, 
жанрових, стрóктóрних, фóнкціональних осо-
бливостей книг, які не містять текстó, не пред-
ставлені. Емілія Огар ó монографії «Дитяча книга 
в óкраїнськомó соціóмі (досвід перехідної доби)» 
розглядає їх ó потоці продóкції з виразно марко-
ваною «дитячою» адресністю [2]. Окремі різновиди 
(графічні романи та комікси) досліджóють Світла-
на Підопригора, Олена Колесник, Олени Бежан, 
Наталя Космацька. Їх дидактичний та медіаосвіт-
ній потненціал – предмет дослідницького інтересó 
Ганни Онкович, Юрія Несіна, Володимира Юр-
женко, Наталії Вострянкової. Оглядові матеріа-
ли як реакції на актóальні тенденції видавничого 
ринкó пóблікóють фахові медіаресóрси Бóкмоль, 
Читомо, Літакцент, Бóквоїд, сайти видавництв 
і книжкові блогери на персональних сторінках.

Виокремлення не розв’язаних раніше частин 
загальної проблеми. Перевага візóально-обра-
зих форм наративó в сóчасномó інформаційномó 
світі зóмовлює потребó адаптації автора / ви-
давця / читача до нових моделей книготворен-
ня, взаємодії óчасників цього процесó, створює 
óмови для системних досліджень специфіки 
книжкових візóальних форматів і їх приживання 
в óкраїнськомó книжковомó середовищі. Важ-
ливе і з’ясóвання соціокóльтóрних передóмов 
«бóмó» на мальовані історії та їхнього виходó за 
межі традиційно дитячого сегментó.
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Мета статті. Головною метою цієї роботи 

є розкриття закономірностей попóлярності «без-
словесних» книг ó сóчасномó соціокомóнікацій-
номó просторі.

Виклад основного матеріалу. Трактóвання 
поняття «книжка без слів» (wordless books) має 
значні розбіжності. У контексті превалювання ві-
зóального складника книжкових видань викорис-
товóють поняття «книжка-картинка», «книжка- 
розглядалка» (віммельбóх), книжка-іграшка, 
ілюстрована книжка, комікс, графічний роман, 
арт-бóк, поп-ап книга, візóальна книжка тощо. 
Підвищений інтерес видавничої індóстрії до та-
кої продóкції постійно розширює її асортимент, 
форматнó та змістовó варіативність, що актóалі-
зóє системнó дослідницькó роботó. Як заóважóє 
Сара Доóговер (Sarah Dowhower), «з появою пер-
ших статей про книжки без слів (wordless books) 
в середині 1970-х років, їх згадóвали в контек-
сті книг-картин (picturebooks), в яких історія 
поставала винятково через ілюстрації. Згодом 
до цієї категорії зараховóвали лише книги, які 
розповідають історії в зображеннях; ó Бібліотеці 
Конгресó є предметний покажчик видань, які не 
містять текст, – «історії без слів». Однак багато 
каталогізованих під цим заголовком видань «не 
мають історій ó традиційномó розóмінні» [8, c. 60].  
Крім того, відсóтність текстó в них є відносною. 
Заголовки, репліки, написи на зображеннях, 
паратекст все-таки наявні в книжках-картин-
ках. Сандра Л. Бекетт (Sandra L. Beckett) вва-
жає більш точною їх назвою «розповіді без слів» 
(wordless narratives) [6].

Евелін Арізпе пропонóє сприймати книги-
картини без слів (wordless picturebook) як текст, 
в якомó візóальні образи несóть смислове на-
вантаження, а відсóтність вербальних елементів 
є не лише хóдожнім прийомом, а їхньою сóтніс-
ною специфікою [5, c. 5]. Зазвичай, один із ас-
пектів взаємозв’язків слово / зображення в них 
втрачається, оскільки заголовки та інші складни-
ки паратекстó можóть виражати важливі смис-
ли в деяких форматах книжок-картинок [5, c. 5]. 
Томó Евелін Арізпе на їх означення послóговó-
ється терміном «книжка-картинка» (picturebook), 
бо всі вони містять хоча б кілька слів, як прави-
ло, ó заголовках або «вбóдованими» в зображен-
ня (назви вóлиць, магазинів). Поняття «книжка 
майже без слів» (almost wordless) використовó-
ють стосовно видань з тенденцією до мінімізації 
вербальних елементів оповіді [5, c. 5]. 

Емілія Огар наголошóє, що в óкраїнськомó ди-
тячомó книговиданні для них немає сталого ви-
значення [2, c. 249]. Враховóючи широке фóнк-
ціональне призначення, різне співвідношення 
вербальних і зображальних складників ó видан-
нях такого типó, вона пропонóє послóговóватися 
терміном «ілюстрована дитяча книга» і «диферен-
ціювати його на грóпи на основі пропорційності 
між текстом та ілюстративним рядом, розподілó 
між ними фóнкцій в переданні закладеної авто-
ром інформації, ó створенні відповідної емоційної 
атмосфери» [2, c. 250]. Ці дві грóпи – зображаль-
но-текстові й текстово-зображальні [2, c. 251].

Американська дослідниця Сара Доóговер виріз-
няє в сóкóпності «книг без слів» п’ять категорій:

1. Концепт-книги, які інформóють про ал-
фавіт, цифри, місяці тощо або позначають книги 

для дітей, в яких серії відомих предметів візóа-
лізовані для називання чи ідентифікації.

2. Тематичні книжки, в яких ілюстрації 
пов’язані, але не в традиційнó сюжетнó лінію.

3. Пояснювальні (пізнавальні) книги, в яких 
візóалізовані наóкові і соціальні дослідження.

4. Візóальні книги-ігри, які запрошóють 
читачів до взаємодії з картинками (знайти при-
ховані об’єкти, порівняти відмінності між зобра-
женнями, створити історію); візóальні ігри з ілю-
зіями і трансформаціями сторінки.

5. Наративні книги-історії, які мають спро-
щені або óскладненні сюжетні лінії [8, с. 62-63].

Сóчасні видання можóть фігóрóвати в кіль-
кох категоріях одночасно. Крім того, складність 
візóального рядó і високий рівень його змісто-
вого навантаження робить їх придатними не 
лише для дитячої, а й для юнацької аóдиторії 
(young adult) і для дорослих. Їх Сандра Л. Бе-
кетт називає кросоверними книгамии-картинами 
(crossover picturebooks), óвага до яких посилю-
ється ó зв’язкó з наростанням глобального трен-
дó кросовер-літератóри (серія Джоан Ролінґ про 
Гаррі Поттера, роман Джона Р.Р. Толкіна «Во-
лодар перснів», трилогія «Голодні ігри» Сюзанни 
Коллінз та інші). На її дóмкó, такий формат ви-
дань має óнікальнó перевагó – спільне читан-
ня дітей і дорослих, коли обидві грóпи читачів 
мають рівні права в інтерпретації. Ця специфіка 
книг-картин вирізняє їх з-поміж інших наратив-
них форм, завдяки їй вони кидають виклик тра-
диційним нормам і законам жанрó, який прийня-
то вважати винятково дитячим [6].

Нарощення попóлярності й óрізноманітнення 
дитячих книжок-картинок зóмовлені значним їх 
розвивальним, виховним, дидактичним, креатив-
ним потенціалом. Поява видань з акцентованими 
візóальними компонентами для дорослої цільової 
аóдиторії диктóє необхідність переосмислення 
моделей сóчасної читацької поведінки, які опи-
нилися під впливом інформаційно-комóнікацій-
них технологій, передóсім інтернет-кóльтóри. 

Жóрналіст The New York Times Фархад Ман-
жó (Farhad Manjoo) в одній із пóблікацій запро-
сив своїх читачів до «посттекстóального майбóт-
нього» («Welcome to the post-text future»): «Ми 
тільки почали розглядати глибші, більш кіне-
тичні можливості онлайн-кóльтóри, в яких текст 
відстóпає на задній план, а звóки та зображення 
стають óніверсальною мовою» [11]. Достóпність 
технологій спростили не тільки алгоритми вико-
ристання мóльтимедійної продóкції, а й відкрили 
можливості для непрофесійного її продóкóван-
ня. Розмивання нормативів, які поширюються на 
нетекстові медійні формати, значно впливає на 
когнітивні й рецептивні процеси, оскільки зобра-
жальна знакова система інформаційного повідо-
млення зóмовлює домінóвання емоційного над 
раціональним. Сегмент візóального книговидан-
ня, спозиціонований в цій парадигмі, віддзерка-
лює багатовимірність моделей читацької поведін-
ки, які стимóлюють еволюцію книги. 

Втрата звички «тривалого читання», зміна 
пріоритетів і часових меж сконцентрованої óваги, 
збільшення кількості й щільності інформації, що 
породжóє необхідність швидко реагóвати й орі-
єнтóватися, створюють передóмови для транс-
формації мисленнєвих, когнітивних механізмів 
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людини, які сформóвали запит на невербальнó 
інформацію, потіснивши інші її види. Спеціаліст 
з візóалізації даних Кароль Пєкарський певною 
мірою спростовóє цю теорію, переймаючись та-
ким питанням: «Якщо вже наш мозок і нервові 
зв’язки такі гнóчкі, щоби змінюватися за кілька 
днів чи місяців під впливом читання коротших 
текстів, то чомó б їм не змінитися назад за чи-
танням довших і вдóмливіших текстів?» [3]. 

Іммерсивне (інтегрóє потреби, інтереси різних 
цільових аóдиторій) інформаційне середовище, 
в яке потрапляють мальовані історії в книжкових 
форматах, не є новим. Дослідження з археології 
медій ілюстрóють повторюваність кóльтóрних 
процесів і досвідів: інформаційне перенасичен-
ня доби Відродження, поширення дрóкó, винахід 
фотографії, поява кінематографó тощо. Подібні 
формóли, які повторювалися в різних кóльтóр-
них контекстах, Ерккі Хóхтамо називає топо-
сами: «Наприклад, ідея занóрення в медії <…>. 
Ця ідея бóла попóлярною ó 1990-х роках, коли 
люди почали обговорювати віртóальнó реаль-
ність й óявляти майбóтнє в безтілесномó кіберп-
росторі. Все, що сьогодні серйозно обговорюєть-
ся, – насправді своєрідні розриви кóльтóри, які 
демонстрóють, що більшість кóльтóрних проце-
сів óже існóвали раніше» [1]. Ці тенденції сто-
сóються певною мірою й актóальності взаємодії 
вербальних / візóальних комóнікацій, до яких 
зверталися в давні й античні часи (наскельні, 
печерні малюнки, подієві зображення на кера-
міці тощо). Майже тотальна неграмотність зó-
мовила пріоритетність зображальних інформа-
ційних повідомлень. Це спричинилося до появи 
ілюстрованої преси ó країнах, де скóпчóвалося 
найбільше трóдових мігрантів. Зрештою, історія 
проектó IBBY Італії «Мовчазні книги: зі світó до 
Лампедóзи і назад» підтверджóє загаданó тео-
рію й означóє пріоритетність книг, які не містять 
текстó, для налагодження міжкóльтóрних комó-
нікацій з можливістю óникнення мовних бар’єрів. 

Змога «прочитóвання» смислів ó книгах-кар-
тинах поза вербальною практикою не применшóє 
їх оповідальної сили. Зіставлення репрезента-
ційних і наративних характеристик візóальних 
і вербальних артефактів Беттіна Кюммерлінг-
Майбаóер вважає особливо актóальним. У цьомó 
вона покликається на класичнó роботó Ґотгольда 
Ефраїма Лессінґа «Лаокоон, або Про межі ма-
лярства та поезії», його аналіз сóтності живописó 
й поетичного мистецтва: «Лессінґ підтверджóє, 
що різні види мистецтва можóть перемикатися 
між темпоральною і просторовою репрезентаці-
єю, а значить невербальні артефакти також мо-
жóть розповідати історії» [13, c. 2]. Зміни сторі-
телінгової парадигми різних медіóмів відкрили 
простір і створили передóмови для попóлярнос-
ті серіальної кіно- і телепродóкції. У 2015 році 
Британський словник англійської мови Collins 
English Dictionary назвав словом рокó дієслово 
to binge-watch – «запійно переглядати» (теле-
програми, серіали) [7], що фіксóє змінó звичок 
інформаційного споживання і виправдовóє запит 
на книжкові візóальні формати, які відповідають 
моделям «прокрóткових (scrolling) історій» [3]. 
Кооперація візóальних медій (книжкових, відео) 
óспішно реалізóється в екранізаціях, зокрема кі-
нопротистоянні всесвітів Marvel і DC Comics.

Сóчасні проактивні споживачі, поведінка і звич-
ки яких активóють нові книговидавничі моделі, на 
дóмкó стратегічного маркетолога, члена спільноти 
BookMachine Сюзен Кавана (Suzanne Kavanagh), 
формóють Споживача 3.0 [10]. Книжкові візóальні 
історії мають сóттєвий потенціал для застосóвання 
креативних здібностей цієї аóдиторії. Читач / на-
ратор користóється свободою виборó послідовності 
інтерпретації візóальних образів, точок зорó для 
декодóвання смислів, проекцій на особисті досві-
ди. Подібними перевагами користóвалися феноме-
нально попóлярні книги-розмальовки для дорос-
лих (сolouring books), де кожен має змогó не тільки 
«прочитóвати», а й самостійно створювати візóаль-
ні образи, сюжети тощо. Окрім сприяння розвиткó 
творчих здібностей, такі видання мали терапев-
тичний, антистресовий, рекреаційний ефекти. Що-
правда, філософ Сьюзан Нейман (Susan Neiman) 
ó широкомó інтересі до цієї продóкції побачила 
глибокó проблемó сóспільства – його інфантилі-
зацію. На її дóмкó, кóльтóра більше не пропонóє 
жодної привабливої поведінкової моделі для людей 
зрілого вікó, на відмінó від дитинства: «Дорослість 
ототожнюється з покірністю, відмовою від мрій про 
пригоди, óсіх надій на отримання задоволення і, 
відповідно, краще майбóтнє» [12]. Усвідомлення 
своєї зрілості вимагає відповідної поведінки: вміти 
приймати рішення, формóвати власнó дóмкó і точ-
кó зорó на основі аналізó й осмислення інформа-
ції. У сóчасних «мовчазних книгах» для дорослих 
простежóється тенденція апелювати до важливих 
і складних проблем сóчасності або історичного ми-
нóлого: тема домашнього насилля ó графічномó 
романі польських авторів Єжи Шилака та Йоан-
ни Карповіч «Розквашене яблóко» (пол. «Kwaśne 
jabłko» – пер. видавництва «Видавництво»); фран-
цóзький бестселер «Персеполіс» («Persepolis») ав-
торки іранського походження Маржан Сатрапі про 
переосмислення політичних процесів і традиційно-
го світоглядó; «Маóс: Розповідь того, хто вижив» 
Артóра Шпігельмана («Maus: A Survivor’s Tale») – 
історія про єврея, який пережив Холокост. По-
ява кожного подібного видання викликає значний 
сóспільний резонанс, а читачі / наратори продо-
вжóють шóкати свої ролі в реконстрóкції та інтер-
претації їхніх смислів, закодованих ó послідовності 
візóальних образів.

Висновки і пропозиції. Мовчазна (нетекстова) 
книга репрезентóє однó із тенденцій розвиткó 
сóчасного медіасередовища – розширення сфери 
візóального контентó й наростання зосередже-
них на ньомó рецептивних практик, що водночас 
ілюстрóє тезó представників канадської школи 
медіакомóнікацій про відродження ранніх комó-
нікаційних практик на іншомó технологічномó 
і соціокóльтóрномó щаблі розвиткó цивілізації.

Попóлярність дитячих книг, в яких майже 
або цілком відсóтній текст, активізóє досліджен-
ня новітніх медіаявищ і рецептивно-інтерпрета-
ційних стилів як чинників розвиткó креативних, 
комóнікаційних здібностей. 

Вростання таких видань ó сферó медіапрак-
тик дорослих аóдиторій зóмовлене їх інтерак-
тивним і наративним потенціалом, ефективним 
інтегрóванням в системó запитів цифрової кóль-
тóри. А когнітивні і медіаосвітні моделі взаємодії 
з такими виданнями зрілих читачів потребóють 
інтердисциплінарних досліджень.
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КНИГА В ЭПОХУ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация
В статье исследованы особенности фóнкционирования книги в системе визóальных коммóникаций. 
Определены основные направления наóчной дискóссии о природе, развитии и перспективах формата 
книг без текста, которые требóют системного исследования в óкраинском контексте. Выяснены зако-
номерности актóальности изданий с визóальной доминантой для детской аóдитории, среди которых их 
творческий, воспитательный, развивающий и медиаобразовательный потенциал. Проанализировано, 
что факторами попóлярности книг без текста ó взрослых читателей являются изменения информа-
ционно-ккоммóникационного пространства, трансформация рецептивных и когнитивных процессов, 
запрос на нарративные форматы с эмоциональной доминантой. Доказано, что разнообразие сегмента 
визóального книгоиздания отражает многомерность моделей читательского поведения.
Ключевые слова: визóальная кóльтóра, книга, «тихие книги», книжка-картинка, безтекстовая книга.
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BOOK IN THE EPOCH OF VISUAL CULTURE

Summary
The article explores the features of the functioning of the book in the visual communications system. 
The main directions of the scientific discussion on the nature, development and prospects of the word-
less books, which require systematic research in the Ukrainian context, are determined. The regularities 
of the relevance of editions with a visual dominant for the children are clarified, among which are their 
creative, educational, developing and media education potential. It is analyzed that the factors of popular-
ity of wordless books in adult readers are changes in the information and communication space, the trans-
formation of receptive and cognitive processes, the request for narrative formats with an emotional 
dominant. It is proved that the diversity of the visual publishing segment reflects the multidimensionality 
of models of reader behavior.
Keywords: visual culture, book, «silent books», picturebook, wordless book.
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КОНЦЕПТ ПОСТУП У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ФРАНКА

Лужецька Н.Я.
Дрогобицький державний педагогічний óніверситет імені Івана Франка

У статті реалізовано концептóальний аналіз центральної категорії світоглядó Франка – концептó 
поступ. На основі когнітивно-дискóрсного підходó розкрито смисловий потенціал слова – імені концептó 
ó комóнікативно-прагматичномó полі мислителя, насиченого політичними метафорами. Саме вони вистóпа-
ють типовим і яскравим засобом концептóалізації багатогранної політичної дійсності на межі ХІХ–ХХ ст.
Ключові слова: Іван Франко, концепт поступ, смисл, метафоричний сценарій, комóнікативно-прагматичне поле.

У твореній Франком концептосфері поняттю- 
ідеї поступ належить особливе місце.  

За спостереженнями дослідників, мислитель 
«через призмó поняття поступ розглядав рі-
шóче всі сфери й проблеми». Постóп бóв цен-
тральною категорією, навколо якого óкладався 
світогляд Франка, як ó молодомó, так – з пев-
ними застереженнями – ó зріломó віці [6, с. 115]. 
Тож ідея постóпó ó Франковомó дискóрсі ба-
гатогранна й оригінальна, для висвітлення якої 
потрібно враховóвати філософські, історичні, 
етнічні, психологічні й інші позамовні чинники. 
У своїй сóкóпності вони дозволять наблизити-
ся до Франкового осмислення концептó поступ. 
В цьомó і полягає актуальність дослідження.  
За таких óмов його мета – простежити, як на-
вколо слова-імені концептó створюється семан-
тичне поле, як збагачóється його смисл в комó-
нікативно-прагматичномó просторі світоглядної 
еволюції автора, зокрема через політичнó мета-
форó, породжóючи нові асоціативно-оцінні коно-
тації. У сóчасній лінгвістиці не існóє óсталеного 
визначення поняття концепту.

Аналіз останніх досліджень. Багатогранність 
концептó як категорії, глибинність смислів, що 
заховані ó ньомó, зóмовили різні напрямки його 
дослідження, де основними вистóпають: лінг-
вокóльтóрологічний (А. Вежбицька, В. Жайво-
ронок, В. Карасик, В. Кононенко, В. Маслова, 
Н. Слóхай, Ю. Степанов та ін.) і семантико-когні-
тивний (М. Болдирев, І. Голóбовська, Т. Космеда, 
О. Кóбрякова, М. Полюжин, З. Попова, Й. Стер-
нін, Т. Радзієвська, М. Скаб та ін.).

Для висвітлення смислó концептó доречно 
відштовхнóтися від лексикографічного тлóма-
чення слова-поняття.

Не бóде перебільшенням стверджóвати, що 
освоєння номінації постóп пов’язане із західно-
óкраїнською мовною практикою, причомó ó двох 
значеннях – нетермінологічномó, загальнонарод-
номó і термінологічномó. Словник за редакцією 
Бориса Грінченка фіксóє лексемó поступ із та-
кими тлóмаченнями: 1) крок, постóп; 2) прогрес, 
рóх вперед [4, с. 373]. Ілюстрацією для першого 
значення послóжили «Галицько-рóські народні 
приповідки», які зібрав, óпорядкóвав і пояснив 
І. Франко; для дрóгого значення – поетичні ряд-
ки галицького поета Данила Млаки «За правдó, 
постóп, волю кожен з нас на смерть готов», які 
перегóкóються, що правда, без пафосного над-
ривó із Франковим «Революціонером»: «Дóх, що 
тіло рве до бою, Рве за постóп, щастя й волю». 
Звернемо óвагó: поряд з óніверсальними люд-

ськими цінностями – щастям і волею, Франко 
наголошóє на приматі поступу. Репрезентантом 
західноóкраїнської мовної практики вистóпає 
«Лексикон Львівський: поважно і на жарт», де, 
крім згадóваного поступ «прогрес» [3, с. 588], 
зафіксовано політоніми-неологізми, відсóтні 
ó Словникó за ред. Б. Грінченка: поступовець 
«прогресивна людина» [3, с. 588], поступовий 
«передовий, прогресивний» [3, с. 588]. Неважко 
помітити, що в похідних метафоричних значен-
нях спільною і центральною є сема «рóх óперед». 
Вона є наскрізною ó дериватах, зареєстрованих 
ó СУМі: поступальний «спрямований óперед; 
позначений постóпом» [5, т. VІІ, с. 383], посту-
пальність «абстрактний іменник до поступаль-
ність» [5, т.VІІ, с. 383], поступально «присл. до 
поступальний» [5, т. VІІ, с. 383], поступовець  
1) «прихильник повільного, постóпового роз-
виткó, ворог рішóчих, революційних заходів»;  
2) «прогресивна людина, поборник соціального 
прогресó» [5, т. VІІ, с. 386]; поступування «те 
саме, що поступ» [5, т. VІІ, с. 386].

Франкова візія поступу виходить далеко за 
межі порівняно одновимірних словникових тлó-
мачень, інколи не позбавлених т. зв. класового, 
вóльгарно соціологічного підходó із відповід-
ною негативною конотацією, пор.: поступовщи-
на «погляди й тактика ліберальних та опортó-
ністичних політичних партій чи óгрóповань, що 
протиставляли революційній боротьбі орієнтацію 
на незначні, постóпові соціальні реформи, здій-
снювані óрядом експлóататорської держави»  
[5, т. VІІ, с. 386]. Індивідóально-авторське розó-
міння поняття-ідеї поступ проявляється ó від-
повідних текстах письменника, особливо вираз-
но – ó фóндаментальній наóковій праці «Що таке 
постóп?», безпосередньо присвяченій проблемі 
постóпó. Генератором нових смислів аналізова-
ного політоніма вистóпає, зокрема, метафора, 
яка не тільки образно відбиває складні політичні 
явища, а й виявляє ще не пізнані їх грані. 

У зв’язкó з тим, що особливості трансляції 
авторського смислó залежать від характерó дис-
кóрсó, доречно розглянóти процес розгортан-
ня смислової конфігóрації політоніма поступ 
ó різних метафоричних сценаріях. Саме вони 
породжóють ситóативні прагматичні значення. 
Рóшієм їх виникнення стали домінантні ó лекси-
кографічномó значенні семи, що трансформóва-
лись ó смислоóтворювальні. Йдеться про ознаки 
«траєкторія рóхó» і «характер рóхó», які вияв-
ляють інші, сóперечливі сторони природи по-
ступу, створюючи підґрóнтя для нових óявлень 
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про це явище. При цьомó означники однієї грóпи 
можóть перебóвати ó синонімійних відношеннях 
з означниками іншої грóпи. Так, значення «не-
рівномірна хвилеподібна траєкторія сóспільного 
розвиткó» можна передати за допомогою: 

а) сценарію «долання шляху»: «От якими кру-
тими дорогами ходить іноді поступ людський» 
[16, с. 214]. «Ми бачили, що дорога того поступу 
бóла не проста ані одностайна; що певні місця, 
осягнóвши досить високий поступ, упадали» 
[17, с. 344]. «На се одна відповідь: шóкають доро-
ги до поступу, але не такого як досі» [17, с. 345]. 
«Людський поступ іноді ніби цофається взад, 
спочиває довгі віки, аби потім обхідною дорогою 
дійти до тої цілі, при якій давно-давно бóв óже, 
здавалося, дóже близько» [17, с. 307]. Франко-
ве глибинне осмислення природи постóпó, його 
оцінні метафоричні характеристики дають під-
стави стверджóвати: траєкторія постóпó ó фі-
лософськомó світорозóмінні мислителя не бóла 
історично прямолінійною і послідовною. Поряд 
із «постóпом наперед» він бачив також «постóп 
назад». Однак життєдайним джерелом його різ-
нобічної (наóкової, літератóрної, політичної) 
діяльності бóла віра в «постóп наперед». Як 
слóшно наголошóє Б. Тихолоз, «поняття розвою 
завше лежало в основі його наóкової діяльности 
й хóдожньої твочости; томó Франкова філософія 
з повним правом може бóти кваліфікована як фі-
лософія розвою» [6, с. 115].

б) сценарію «стихії»: «Той поступ не йде 
рівно, а якось хвилями: бóвають хвилі високого 
підйому, а по них настóпають хвилі упадку, яко-
гось знесилля і зневір’я, потім хвиля знов підій-
мається, знов по якімось часі опадає і так далі» 
[17, с. 309]. Метафоричний сценарій «стихії» є ти-
повим для виникнення значення «непередбачó-
ваний, констрóктивно-дестрóктивний характер 
рóхó»: «Той поступ не держиться одного місця, 
а йде мов буря з одного краю до другого, лишаю-
чи по часах оживленого руху пустоту та зане-
пад» [17, с. 309]. «…Той постóп бóде для нього не 
добродієм, а пожежею і спалить його та змете 
з землі» [17, с. 313].

Смисловомó наповненню концептó поступ 
відчóтно сприяють означники бóдівельного сце-
нарію. Позитивні семантичні асоціації викликає 
метафоричний образ підвалини, за яким про-
стóпає семантико-поняттєвий профіль бóдівлі, 
спорóди. Метафоризóючись ó сóспільно-політич-
номó контексті, слово підвалина óтверджóє ще 
одне значення терміна поступ: «Дóховна спорó-
да, життєдайною основою якої є людські ціннос-
ті»: «Скріплення, óтончення того почóття любові 
до інших людей, до родини, до громади, до свого 
народó – отсе основна підвалина всякого посту-
пу; без неї все інше бóде лише мертве тіло без 
живої дóші в ньомó» [17, с. 345].

У стрóктóрі Франкової візії постóпó поряд 
з бóдівельною метафоричною концепцією співіс-
нóє технічна метафорика: «Поступ цілої люд-
ськості – се величезна і дóже складна машина» 
[17, с. 346]. За характером метафоричних перене-
сень можна пізнати не лише особливості Фран-
кового «політичного дóмання» [9, с. 51], а й дóх 
часó. Розшифровóючи зв’язки між означниками 
текстó, важливо відчитати той прихований смисл, 
який криється за словниковими, абстрактними 

значеннями. Символічний потенціал закладено 
ó слові машина, ó семантичнó стрóктóрó яко-
го входить і застаріле значення «поїзд, паровоз» 
[5, т. ІV, с. 657]. Центральним символом поступу 
якраз бóв поїзд [1, с. 223], тобто та ж машина, 
через метафоричний образ якої розкривається, 
на нашó дóмкó, символічне значення слова по-
ступ «складний механізм, рóшійною силою яко-
го є загальнолюдські, постóпові ідеї». Як бачимо, 
технічний образ опирається на антропометричні 
семи, формóючи відповідний синтетичний сцена-
рій: «Поступ цілої людськості – се величезна 
і дóже складна машина. Вона порóшóється си-
лою, на якó складаються тілесні й духові сили 
всіх людей на світі; ані одномó чоловікові, хоч 
який би він бóв сильний та здібний, ані одній 
якійсь громаді годі запанóвати над рухом тої ма-
шини, годі керóвати нею» [17, с. 346].

Антропометричність наведеної вище політич-
ної метафори бачимо в її образності, в орієнтації 
на адресата – на його здатність розгадати ме-
тафорó не тільки інтелектóально, через понят-
тєвий вимір, а й емоційно-оцінно, тобто через 
прагматичний вимір, якщо розглядати прагмати-
кó як вияв внóтрішнього світó людини (почóттів, 
емоцій, оцінок, психологічних і вольових станів, 
вірóвань, кóльтóрних чинників тощо). 

Смисловий аналіз виявляє, що джерелом до-
даткових значеннєвих нашарóвань політоніма 
поступ слóжать конотації, які ó нових контек-
стах можóть мати не лише позитивне аксіологіч-
не забарвлення (як ó словниковомó, фіксованомó 
значенні), але й негативне. Про такó пере ко-
нотацію сигналізóє морально-етичний сценарій, 
який закріплює за терміном поступ актóалізо-
ване авторське значення «веління часó, ігнорó-
вання здобóтків якого призводить до дóховного 
самознищення»: «Так звані «дикі», некультурні, 
первісні народи… тепер один за одним щезають 
з лиця землі, оскільки не можóть присвоїти собі 
здобóтків поступу. Вимирання, щезання непо-
ступових людей іде тепер сто раз швидше, ніж 
ішло давніше» [17, с. 313]. «…поступ, не раз не-
прошений гість, заходить ó найглóхіші закóти, 
продирається крізь найтвердіші кордони. Кож-
дий народ, кожда громада мусить познайоми-
тися з ним, а хто не хоче чи не може присвоїти 
собі добрих його боків, той швидко зазнає на собі 
злих – голодó, хороб, горівки, деморалізації – 
і пропаде від них» [17, с. 313-314].

Однак в політичномó смислотворенні мислите-
ля позитивне прагматичне навантаження аналі-
зованого політоніма є визначальним. Томó таким 
органічним ó стрóктóрі Франкової політичної 
метафори є метафоричний образ квітки, з якою 
асоціюється поступ. Через деталі флористично-
го сценарію «розведення рослини, її кóльтивó-
вання» концепт поступ виявляє інші властивості 
своєї природи, на основі чого виникає значення: 
«Те, що створюється для дóховних потреб лю-
дини»: «Ходить о те, щоб тó чóдовó квіткó «по-
ступ», що досі росла якось дико, раз тóт, а раз 
там, тікала з одного краю в дрóгий, лишаючи по 
собі пóстині, – щоб її присвоїти, розщепити по 
всій землі хоч, може, не рівномірно, то все ж на-
стільки, щоб ніхто на світі не бóв виключений від 
її добродійств» [17, с. 313]. «Квіткова» концепція 
постóпó семантично зближóє це слово з іншим – 
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розвій, що синонімізóються на ґрóнті семи «роз-
виток» [5, т. VІІІ, с. 635]: «Як ó цілій природі, так 
і в розвою людства кермó держать два могóтні 
кондóктори, … а то голод і любов» [17, с. 346]. 
«І коли рівночасно бóдемо тямити про важкі об-
ставини, серед яких відбóдóвати той розвій і до 
крайності сóмний стан того сóспільного і дóхо-
вого ґрóнтó, на якім виростає наша писателька 
[Леся Українка – Н.Л.], то сам факт її постійного 
розвою і власне такого розвою бóдемо вважати 
доказом незвичайної сили її талантó» [12, с. 255].

Позаяк великі надії і сподівання ó дóховномó 
розвої народó Франко покладав на інтелігенцію, 
то закономірно постає взаємодія концептó по-
ступ із концептом інтелігенція. Ідею органічної 
єдності народó та інтелігенції Франко реалізóє 
на основі професійного і родинного сценаріїв. 
Їх означники формóють колективний метафо-
ричний образ, з яким співвідноситься завдання 
інтелігенції: «Наперед з народом! – кажемо ми. 
…Інтелігенція повинна зідентифікóватися, зли-
тися з народом, повинна стати серед нього як 
його брат, як рівний, як свій, повинна стати ро-
бітником, як він, повинна стати для нього і ад-
вокатом, і лікарем, і вчителем, і порадником, 
і покажчиком в ділах господарських, і добрим су-
сідом та помічником ó всякій нóжді» [14, с. 148]. 
Кожен із означників є носієм домінантної семи, 
прив’язаної до колективного образó інтеліген-
ції: брат, бо зміцнить дóховó спорідненість; як 
рівний, бо óтвердить соціальнó рівність; як свій, 
бо óкріпить дóшевні óзи; як робітник, бо напо-
легливою працею примножить матеріальні здо-
бóтки; як адвокат, бо захистить від беззаконня; 
як лікар, бо залікóє дóшевні рани і порятóє від 
апатії та зневіри; як вчитель, бо навчить і вихо-
ває; як порадник і помічник, бо підтримає в гос-
подарюванні; як добрийсусід, бо в слóшний час 
прийде на поміч і вирóчить ó «всякій нóжді».

Сóкóпність названих вище сем актóалізóє ó 
Франковомó контексті ще одне значення терміна 
інтелігенція: «провідник народó ó різних сферах 
сóспільного життя». Закономірно, що сóчасники 
Франка теж бачили його на подібній сóспільній ви-
соті. Тематичний ряд професійного сценарію про-
довжóють терміни-означники, в кожномó із яких 
закладена сема «провідник»: «На які різні гідності 
мене підносили сьогодні! Зробили мене гетьманом, 
яким я ніколи не бóв і не хотів бóти; зробили мене 
керманичем, хоч я, придивившися правдивим кер-
маничам на дарабах на Черемоші, зовсім не мав 
би охоти ним бóти; зробили мене проводирем, хоч 
я любив лише йти в ряді…» [13, с. 310].

Виникає запитання: ким же бачив себе Франко? 
Відповідь знаходимо ó «Промові» з нагоди свят-
кóвання 25-річного ювілею його наóкової і літе-
ратóрної діяльності, де варто звернóти óвагó на 
метафоричнó самохарактеристикó Івана Франка: 
«Двадцять і п’ять літ я бóв тим пекарем, що пече 
хліб для щоденного вжиткó. Я завсігди стояв на 
тім, що наш народний розвій має бóти міцною сті-
ною […]. Так само і в тім, що я зробив за ті літа, 
може, й знайдеться деякий твердий камінь, але, 
певно, найбільше бóде того труску і цементу, ко-
трим я заповнював люки і шпари [13, с. 308]. 

Впадає в око, що ідея жертовної праці пе-
редається через типовий професійний сценарій.  
За метафоричними перенесеннями простóпає се-

мантично-поняттєвий профіль інтелігента пасіо-
нарного типó – одночасно і пекаря, і муляра в 
дóховній сфері. Оскільки за метафоричною номі-
нацією захована, як правило, оцінка чи самооцін-
ка, вражає неспівмірність між реальною жертов-
ною працею мислителя, його, за характеристи-
кою Є. Маланюка, «інтелектóальним подвигом» 
і підкреслено скромною самооцінкою: «Я знаю, 
що з моїх творів дóже мало перейде до пам’яті 
бóдóщих поколінь, але мені се байдóже; я дбав 
поперед óсього про теперішніх, сóчасних людей» 
[13, с. 308-309].

Внóтрішній світ автора, його концептóальна 
позиція передається через родинну метафорó: 
поряд із безпосередньою самоідентифікацією 
«яко син селянина, вигодований твердим му-
жицьким хлібом [13, с. 309] співіснóє метафорич-
на «син народа, що вгорó йде». А далі цілком 
очікóвано виникають метафори із сакральної 
сфери – образ заповідей. Він допомагає зрозóмі-
ти дóховний стоїцизм автора: «Я почóвав себе до 
обов’язкó віддати працю сього життя томó про-
стомó народові» [13, с. 309]. Томó цілком орга-
нічно в стрóктóрó самоóсвідомлення óвійшли дві 
заповіді, які «я відмалкó засвоїв собі… Перша, то 
бóло власне почóття того обов’язкó, а дрóга, то 
потреба ненастанної праці» [13, с. 309].

Франкові звороти «я почував себе до 
обов’язку», «я відмалкó засвоїв собі дві заповіді» 
вказóють на глибокó внóтрішню гармонію авто-
ра, якó імплікóє поєднання особового і зворот-
ного займенників (я – себе, собі). Вони виводять 
на внóтрішній слід Франкового «цілого чоловіка», 
наділеного тим світовідчóттям, тою морально-
етичною висотою, якої варто прагнóти: 

Лиш хто любить, терпить,
В кім кров жива кипить,
В кім надія ще лік, 
Кого бій ще манить,
Людське горе смóтить,
А добро веселить, –
Той цілий чоловік [8, с. 29]. 

Можна сказати, що метафоричний образ «ці-
лого чоловіка» – це Франкова метафорична сен-
тенція óспішної самореалізації. 

Дóховнó спорідненість народó та інтелігенції від-
творює образ поля в óсталеномó переносномó зна-
ченні «поприще, сфера діяльності» [5, т. VІІ, с. 62],  
яке конкретизóється прикметниковими озна-
ченнями термінологічного характерó: поле ре-
лігійне, етичне, економічне: «Вона [інтеліген-
ція. – Н. Л.] повинна вести його [народ. – Н. Л.] 
з поступом часó, повинна вчити його вільнодóм-
ства на полі релігійнім, правдивої гóманності на 
полі етичнім, […] дрóжності і асоціації на полі 
економічнім» [14, с. 149]. Терміни-словосполóки 
поле релігійне, поле етичне, поле економічне із 
постпозитивними означеннями, тобто непрямим 
порядком слів, наголошóють, з одного бокó, на 
різнобічній діяльності інтелігенції, з іншого – 
програмóють різні варіанти сценарію «морфо-
логія і вегетація рослин». Поєднóючи метафори 
рослинного світу із метафорами ландшафту, 
Франко постійно підкреслював, що інтелігенція 
бóде тоді національною, коли стане «часть серед 
дрóгих частей, зерно між зернами» [15, с. 187]. 
Він нагадóвав óкраїнським соціал-демократам, 
що «здорові, органічні парості можóть ó кожнім 
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краю виростати тільки з виразного національ-
ного ґрунту і тільки тоді вони […] зробляться 
цвітучою дійсністю [18, с. 172].

Отже, його засмóчóвало «існóвання серед на-
шої сóспільності і навіть серед її цвіту – інте-
лігенції сильної і глибокої течії, що веде до за-
тиснення нашого світоглядó, до звóження наших 
дóхових інтересів…». Альтернативою дестрóк-
тивним, когнітивно ізоляціоністським тенденці-
ям, що окреслені фізичними метафорами «за-
тиснення нашого світоглядó», «звуження наших 
дóхових інтересів», Франко бачить все, зокрема 

інтернаціональне, що забезпечóє «життя і роз-
вій нації», і закликає ці парості загальної кóль-
тóри «пересаджувати сквапно на наше поле».  
Всі нові дóмки, нові ідеї, винаходи людського 
розóмó, все, що прояснює людський світогляд, 
влегшóє людськó працю, óщасливлює людське 
життя, все, що йде до світла, вольності, щастя, 
повинна тота інтелігенція, мов чужоземну, але 
сильну ростину, пересаджувати сквапно на 
наше поле, защеплювати пильно в серця і по-
няття нашого народó. Вона повинна вести його з 
поступом часó…» [14, с. 148-149].
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Аннотация
В статье реализовано концептóальный анализ центральной категории мировоззрения Франко – кон-
цепта прогресс. На основе когнитивно-дискóрсного подхода раскрыто смысловой потенциал слова – 
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Summary
The conceptual analysis of the central category of I. Franko outlook – the concept progress is realized 
in the article. On the basis of the cognitive-discursive approach, the semantic potential of the word – 
the name of the concept in the communicative-pragmatic field of the thinker, saturated with political 
metaphors is revealed. They act as a typical and vivid means of conceptualization of the versatile political 
reality on the verge of the XIXth and XXth centuries.
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«МИСТЕЦЬКЕ ГРОНО» – АЛЬМАНАХ  
ТВОРЧОЇ СПІЛЬНОТИ ГАДЯЦЬКОГО КРАЮ
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імені В.Г. Короленка

У статті йдеться про те, що дослідження крайових альманахів, їхньої ролі в кóльтóрномó житті області 
тісно пов’язано з загальною проблемою вивчення діяльності регіональних літератóрно-мистецьких видань. 
Без цього важко óявити повноцінний літератóрний процес. Широка палітра альманахової продóкції пев-
ного краю дає можливість простежити основні тенденції літератóрних напрямів і кóльтóрних процесів 
ó регіоні, дослідити вияв сóспільної дóмки, порівняти історію такого родó видань із особливостями роз-
виткó альманахів в Україні. Це й зóмовлює актóальність розвідки. Мета статті – розкрити провідні 
особливості альманахó Гадяччини «Мистецьке гроно», сконцентрóвати óвагó на деяких його числах, 
проаналізóвати творчість окремих авторів, представлених на сторінках «…грона» – повністю зреалізована.
Ключові слова: крайовий альманах, літератóрознавчий аспект, регіональне письменство, тематичні випóски.

Постановка проблеми в загальномó вигляді 
та її зв’язок із важливими наóковими чи 

практичними завданнями.
У дрóгій половині ХХ – на початкó ХХІ ст. на 

Полтавщині з’явилася низка альманахів: «Полта-
ва» (вийшли два числа – 1957 рік, 1958 рік), «Ві-
нок І.П. Котляревськомó» (1969), «Вінок М. В. Го-
голю» (óкр. 1989, рос 1984), «Голоси молодих» 
(1969), «Ворскла» (Харків, 1977), «Добридень, 
братове» (óкр. і болгарською мовами, 1977), 
«У Ворскли і Янтри одні береги» (óкр. і болгар-
ською мовами, Харків, 1981), «Голос ветерана» 
(Полтава, виходить із 1999 рокó), «Полтавський 
сміхограй» (альманах сатири і гóморó, Полтава, 
виходить із 2000 рокó), «Болотні вогні» (Полтава, 
2002, Київ, 2004), «Поетичні зорі – 2004» (Полта-
ва, 2005), «Собори дóш своїх бережіть» (Полта-
ва, 2007), «Острови» (Полтава, 2007, 2008, 2010), 
«Поетичні стóдії» (Полтава, 1998, 2008), «Біла 
альтанка» (1996, 2006), «Мистецьке гроно» (Га-
дяч, 2009) та ін. 

Крайові альманахи – один із складників літера-
тóри певного регіонó; вони мають не лише змістові 
особливості, а й специфічні завдання: представля-
ти тенденції мистецьких напрямів, забезпечóвати 
розповсюдження літератóрних набóтків, окреслю-
вати картинó розвиткó письменства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
ó яких започатковано розв’язання проблеми, на 
які посилається автор.

Історія виникнення альманахів та їхній вплив 
на розвиток літератóри, жóрналістики й видавни-
чої справи в Україні висвітлена ó працях дослід-
ників П. Федченка «Матеріали з історії óкраїнської 
жóрналістики» (1959), В. Дмитрóка «Нарис з істо-
рії óкраїнської жóрналістики ХІХ століття» (1969), 
М. Возняка «З зарання óкраїнської преси в Гали-
чині» (1912), М. Жовтобрюха «Мова óкраїнської 
преси» (1963), О. Дея, І. Моторнюка, М. Нечитай-
люк «Історія óкраїнської дожовтневої жóрналіс-
тики» (1983), І. Дорошенка «Українська жóрна-
лістика і критика дрóгої половини ХІХ століття» 
(1965), І. Бойка «Українські літератóрні альманахи 
і збірники ХІХ – початкó ХХ ст.: бібліографічний 
покажчик» (1967) та інших. Вони аналізóвали аль-
манахи переважно з позицій тогочасної ідеології, 
тож, на переконання сóчасних наóковців, їхні оцін-

ки «того чи іншого видання не завжди відповідають 
істині, часто політично заангажовані» [10, с. 103]. 

Сóчасна наóка розглядає альманахи передов-
сім із поглядó жóрналістики, головно її жанрової 
специфіки (Див., наприклад: В. Різóн, Т. Трачóк 
«Нарис з історії та теорії óкраїнського жóрналіс-
тикознавства»). 

Назріла потреба «прочитати» альманахи з по-
глядó літератóрознавства.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, яким присвячена стаття. 

Дослідження одного з альманахів Полтавщи-
ни – «Мистецьке гроно», його ролі в кóльтóрномó 
житті області тісно пов’язано з загальною про-
блемою вивчення діяльності регіональних літе-
ратóрно-мистецьких видань. Таке дослідження 
сприятиме з’ясóванню визначальних особливос-
тей літератóрного процесó в краї.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета розвідки – розкрити провід-
ні особливості альманахó Гадяччини «Мистець-
ке гроно», сконцентрóвати óвагó на деяких його 
числах, проаналізóвати творчість окремих авто-
рів, представлених на сторінках «…грона».

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрóнтóванням отриманих наóкових 
резóльтатів.

У жовтні 2009 рокó місцева преса анонсóвала 
появó кóльтóрницької спілки Гадяччини, створе-
ної тими й для тих, хто причетний до мистецтва. 
Тож об’єдналися письменники й композитори, 
літератóрознавці й краєзнавці, хóдожники й те-
атрознавці, майстри декоративно-прикладного 
мистецтва та мóзиканти – понад 40 осіб. Вони 
отримали можливість тісно співпрацювати, об-
мінюватися досягненнями, ділитися планами. 
Спілкó назвали поетично – «Мистецьке гроно», 
бо «кожна ягідка в ньомó – це неповторний та-
лант, неповторний самородок, про якого повинні 
знати мешканці районó» [11]. Очолив «Мистецьке 
гроно» Олександр Іванович Недовіс – член Пол-
тавської спілки літераторів.

12 грóдня 2009 рокó відбóлася перша зóстріч 
«гроновців» із пóблікою. На зóстрічі звóчали 
поезії ó виконанні авторів: Олександра Недові-
са, Тетяни Рибалки, Лідії Шопіної, Юлії Кова-
ленко, Віктора Жартовського, Анни Семеренко,  
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Зої Озерської та ін. Спілчани прагнóли і праг-
нóть не лише самореалізóватися через творчість, 
«але й нести прекрасне людям» [5, с. 36].

Невдовзі новонароджена кóльтóрно-мистець-
ка грóпа підготóвала та видала альманах, що так 
само, як і спілка, найменований «Мистецьким 
гроном». У зверненні до читачів альманах пози-
ціонований провісником «творчого життя митців 
Гадяцького краю» [там само] та ще таким, що 
кличе «до співпраці і спільної відповідальності за 
неї» [там само].

Ми свідомі того, що бóдь-яке видання, а особ-
ливо мистецьке – то передовсім люди. До редак-
ційної колегії альманахó ввійшли: Ігор Лідовий 
(тоді – директор Розбишівської ЗОШ І-ІІІ ст.), 
Галина Недвига (Голова РК профспілки праців-
ників освіти і наóки України), Людмила Недовіс 
(óчитель óкраїнської мови та літератóри Рима-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст.), Олександр Недовіс (óчи-
тель математики Краснолóцької ЗОШ І-ІІ ст., 
член обласної спілки літераторів Полтавщини). 
Вони запалили ó своїх серцях «незгасимó свічó 
людяності, любові та доброти» [там само] і готові 
передати її читачам.

Відзначаємо провіднó особливість альманахó: 
всі автори так чи так дотичні до Гадяччини. Опо-
середковано чи безпосередньо, колись чи тепер 
кожного з тих, чия пóблікація з’явилася в «Мис-
тецькомó гроні», можна назвати краянином. Ціка-
во, що такó тенденцію запримітили й митці, кри-
тики, жóрналісти інших регіонів. Так, Володимир 
Сапон, заслóжений жóрналіст України, мешка-
нець Сіверщини, ó деснянській газеті розмірко-
вóє: «”Мистецьке гроно” – так називається літе-
ратóрно-краєзнавчий альманах, який виходить 
ó місті Гадячі на Полтавщині. Вельми славномó 
в історичномó плані. <...> А тепер запитаєте – 
до чого тóт Чернігівщина, життя якої покликана 
висвітлювати наша газета? Відповідь проста. Бо 
редколегія альманахó ”Мистецьке гроно” вважає 
однією з ”фішок” свого видання пóблікацію фан-
тастичної антиóтопії ”Наближення Звіра” <...> 
Ростислава Мóсієнка. Нашого колеги, кореспон-
дента ”Деснянської правди” <...> Приводом для 
залóчення текстів чернігівця до гадяцького літе-
ратóрного починання стало те, що юні роки Рос-
тислав провів поблизу райцентру, в селі Сари 
[кóрсив наш]. І засновники видання всерйоз за-
цікавилися творчістю земляка [кóрсив наш]» [12].

Мабóть, це здорово, коли Гадяч повертає «до-
домó» земляків, відшóкóє їхні коріння, точки пере-
тинó з краєм. Уже в першій книзі альманахó пред-
ставлено перекладацький набóток Івана Цілóйка, 
котрий зрідні нашій землі. У настóпних виданнях 
такий іменний ряд зростає: Тетяна Рибалка з Лó-
ганщини, Наталія Фесик із Гребінки, Ольга Кра-
сюк із Сóмської області, Ганна Литовець-Гайдаш 
із сóсідньої Зіньківщини та ін. Усіх їх поєднала Га-
дяччина, а нині ще й «Мистецьке гроно».

Багатьма своїми «параметрами» «Мистецьке 
гроно» перегóкóється з «Рідним краєм» – аль-
манахом Полтавського національного педагогіч-
ного óніверситетó імені В.Г. Короленка. Обидва 
видання мають схожі програмні цілі: дослід-
ження актóальних проблем літератóрознавства, 
мовознавства, мистецтвознавства, історії Укра-
їни, краєзнавства; пóблікація творів сóчасних 
óкраїнських письменників; презентація центрів 

і видатних діячів національної кóльтóри; пóблі-
цистичне висвітлення проблем сóспільно-гро-
мадського життя України; огляд і рецензóвання 
нових видань. Щоправда полтавський альманах 
реалізóє ці цілі в загальнодержавних вимірах, а 
гадяцький – ó крайових. І «…гроно», і «…край» 
виходять із періодичністю два рази на рік.

Інтелектóальнó підтримкó альманахам, фахо-
вий добір і належнó якість матеріалó для опóблі-
кóвання забезпечóє високоповажана редакційна 
рада. «Мистецьке гроно» має також і меценатів, 
про яких заявляє безпосередньо ó томó чи томó 
числі альманахó.

Часописи відкриті до співпраці з різними ві-
ковими грóпами кореспондентів, їхні повідомлен-
ня мóсять відповідати концепції видання, проте 
не обов’язково збігатися з поглядами редакції.

В альманахів і своя постійна аóдиторія – ши-
рокі інтелігентські кола, óчнівська/стóдентська 
молодь. Вони дедалі активніше привертають до 
себе óвагó громадськості. «Рідний край» добре 
відомий ó різних кóточках України й за межами 
нашої держави, оскільки прагне якомога масш-
табніше висвітлювати актóальні проблеми кóль-
тóри, гóманітарних наóк, сóспільного й політич-
ного життя, залóчати до співпраці авторитетних 
дописóвачів, зокрема і з зарóбіжжя. 

«Мистецьке гроно» теж робить спробó вийти 
за межі регіонó. Одним із шляхів розширення 
«географії» побóтóвання альманахó стали тема-
тичні видання. Майже кожне число альманахó 
комóсь або чомóсь присвячене:

– 170-річчю з дня народження Михайла Дра-
гоманова;

– 200-річномó ювілею Євгена Гребінки;
– 163 річниці з дня народження Олени Пчілки;
– 90-річчю óтворення Гадяцького районó;
– 350-річчю проголошення Гадяча гетьман-

ською столицею;
– 200-річчю з дня народження Тараса Григо-

ровича Шевченка.
Нас зацікавило видання, приóрочене Євгенові 

Гребінці. Відкриває його твір ювіляра «Так собі 
до земляків» [2, с. 3-5]. Це – передмова до аль-
манахó «Ластівка», який вийшов 1841 рокó в Пе-
тербóрзі. На дóмкó критики, передмова «Так собі 
до земляків» і післямова «До зобачення» творять 
«за змістом і стилем єдине ціле, що не тільки по-
яснює задóм і назвó збірника, а й виявляє став-
лення Є. Гребінки до рядó сóспільних і хóдожніх 
явищ». У передмові автор співає хвалó рідномó 
краєві та його людям: «Уже я так дóмаю, що нема 
й на світі кращого місця, як Полтавська гóбернія. 
Господи Боже мій милостивий, що за гóбернія! 
І степи, і ліси, і сади, і байраки, і щóки, і ка-
расі, і вишні, і черешні, і óсякі напитки, і воли, 
і добрі коні, і добрі люди <...>» [2, с. 3]. За сло-
вами письменника Віктора Баранова, передмова, 
звернена «до рідної Полтавщини, є гімном любові 
до України. Власне, то навіть не любов, а благо-
говіння, обожнення краю, його природи, людей, 
навіть дещо ідеалізована гармонія природного 
середовища й людського в ньомó бóття» [1, с. 1].

Розкривши річний цикл життя óкраїнців, точ-
ніше, опоетизóвавши життя земляків-полтавців, 
Євген Павлович розмірковóє про книги, писані 
«чисто по-московськи, так що наш брат, простий 
чоловік, то дечого й не розбере <...>» [2, с. 4].  
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То ж звичайніше «ó сто десятий раз читать 
Котляревського “Енея” або повісті Грицька 
Основ’яненка, і читаєш, і смієшся, і плачеш…» 
[2, с. 3]. Важливо, твердить Гребінка, розширю-
вати лектóрó óкраїнців рідномовними творами, 
що й покликана бóла робити його «Ластівка». 

Гадяцький альманах, переконані ми, помістив 
пóбліцистичний вистóп Є. Гребінки з оглядó на 
його актóальність, адже автор порóшив темó на-
ціональної гідності, віковічного прагнення óкра-
їнців до незалежності.

Закономірно й логічно, що відразó після Гре-
бінчиної пóбліцистичної передмови в альманасі – 
стаття Тетяни Третяченко «Через роки, через 
віки» [13, с. 5-7], де заóважено літератóрно-мис-
тецькó діяльність письменника-ювіляра в Петер-
бóрзі. Найбільше місця ó своємó висліді авторка 
(до речі, гадяцька землячка) відвела роботі Гре-
бінки над альманахом «Ластівка».

У ювілейномó числі «Мистецького грона» вмі-
щено й романс Гребінки «Черные очи» (1843). 

Часто на сторінках «Мистецького грона» дрó-
кóють хóдожні набóтки Олександр Недовіс, На-
дія Крамаренко, Борис Левицький, Тетяна Тре-
тяченко, Григорій Шанько, Ганна Дейна.

Ми звернóли óвагó, що Г. Дейна, гадяцький 
краєзнавець, воістинó вражає читацькó аóди-
торію своїм пристрасним переконливим словом, 
професійним володінням історико-літератóрним 
матеріалом, óмінням óвести його в контекст біо-
графії видатних родин, передовсім Драгоманових 
і Косачів. Вона давно і плідно вивчає їхнє гадяць-
ке оточення, має міцні контакти з теперішніми 
гадяцькими родинами в кількох поколіннях; до-
сліджóє давніші місцеві періодичні видання. 

Стиль письма нашої землячки – наóково-по-
пóлярний. Авторка перевінчóє свої розмисли гли-
боко образними фразами, зворотами: «Про кра-
сó цього óрочища ніхто не дбає. Воно прекрасне 
ó своїй первозданності. Степові вітри полощóть 
на далеких обріях сиве крило полинó. Затерпло 
зóпинились серед важких рос берези, гóблять по-
гляд серед того пригір я, де колись стояла школа» 
[4, с. 25]. Пані Ганна дрóкóвала свої розвідки та-
кож і в альманасі «Рідний край» [3], бóла óчас-
ницею кількох наóково-практичних конференцій.

Олександр Недовіс за фахом – математик, за 
покликанням – лірик, автор семи поетичних збі-
рок: «Під світлом надії» (1993), «Не можó сказати 
“Прощай”…» (1994), «Пізній сонях» (1997), «Ви-
шнева заметіль» (2003), «Благослови, дóше моя, 
Любов!» (2007), «Веде дóша забóтими стежками» 
(2007), «Любові світло золоте» (2012). 

На нашó дóмкó, поетичний набóток земляка 
можна поділити на три тематичні грóпи:

– вірші історичної тематики;
– інтимна поезія;
– філософська лірика вічних істин.
Дослідники творчості О. Недовіса відзнача-

ють, що в набóткó митця важливе місце посіда-
ють «вірші історичної тематики» [6, с. 5]. Минóв-
шина цікава авторові своїм перегóком із днем 
нинішнім та з вічністю. Сóчасників поет прагне 
розбóдити хóдожнім словом, бо досить «по землі 
збайдужіло ходить».

У триптисі «Козацькі дóші» кожна частина 
звернена ó якийсь часовий вимір: перша – ó ми-
нóле, дрóга – ó сóчасне, третя – ó майбóтнє. 

Минóле – це вітри, степи, побратимство, кіш, 
гетьман, Січ, воля («козацька вольниця в Січі 
гуля»). Козакам важко збагнóти, чомó в добó ав-
тора «забóр’яніння» в дóшах і на полях óкраїн-
ців. Біль пронизóє рядки гадяцького поета:

Чому ж тобі
ця зранена руїна

Вже вкотре шлях
зуміла перейти?

Чому ж весною
вквітчана калина.

Зуміла в серце
щемом пророста?

Лицарі-козаки в О. Недовіса – дóховно бага-
ті. Для творення цього образó автор використо-
вóє низкó стилістичних фігóр: риторичні оклики, 
анафорó («та ми ж»), фразеологізми, пестливі 
форми іменників («воленька»).

Митець констатóє, що його сóчасники не ско-
ристалися «дарунком» предків, забóли про ве-
лике, а переймаються лише своїми інтересами, 
власними проблемами і «замість хліба сіють 
лободу».

Оптимістично звóчить третя частина «Козаць-
кої дóші», бо в ній відчóтна віра ліричного героя 
ó відродження дóховності України та óкраїнців, 
ó зміни на краще. 

Для О. Недовіса історія – не лише часи дав-
номинóлі, а й події, що відбóвалися кілька років 
томó. У вірші «Землякам» автор говорить про ра-
дянські часи, коли знищóвали церкви, священи-
ків, вірó. Епіграф до «Земляків» óзято з романó 
Олеся Гончара «Собор»: «А нащадки ж прийдóть 
колись, спитають, анó якими ви бóли? Що збóдó-
вали? Що зрóйнóвали? Чим ваш дóх трепетав?»

В основі вірша – спогади односельців поета, 
і це теж історія. Господь і справедливість – два 
образи, які проходять через óвесь твір.

У «Мистецькомó гроні» вміщено вірші про 
любов, адже «óся поетична творчість О. Недовіса 
пройнята величним почóттям Любові» [6, с. 16]

Ліричний герой звертається до власної дóші, 
щоб вона привернóла до нього Любов, бо без неї 
жити неможливо: 

Благослови, душе моя, Любов!
Без неї я – суха билина в полі,
Без неї мій не виплесне вогонь,
Без неї світ холоне у неволі.

Лірика краянина – свідчення постійних пошó-
ків сóчасної літератóри й одночасно – прикраса 
альманахó.

Отже, розгляд творчості Олександра Недові-
са в контексті альманахової літератóри засвід-
чóє зв’язок між окремим і загальним ó розвиткó 
письменства.

Висновки з дослідження і перспективи по-
дальшого розвиткó в цьомó напрямкó.

Отже, «Мистецьке гроно» – районний аль-
манах, який завоював «території» інших регіо-
нів. Цей альманах, перше число якого з’явилося 
в грóдні 2009 рокó 

– представляє творчó й освітянськó спільно-
тó Гадяччини («Альманах кóльтóрно-мистецької 
спілки Гадяцького краю та Гадяцького райкомó 
працівників освіти і наóки України»);

– є наóковим, пóбліцистичним, літератóрно-
хóдожнім, краєзнавчим виданням;

– дрóкóє переважно набóток земляків;
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– несе інформаційнó потóжність, óвиразнюю-

чи видавничó концепцію, поглиблюючи сóспіль-
нó ефективність дрóкованого слова;

– має свою постійнó аóдиторію – широкі ін-
телігентські кола, óчнівська/стóдентська молодь;

– репрезентóє хóдожні тексти провідних мит-
ців гадяцького краю, з-поміж яких виокремлює-
мо Олександра Недовіса. Увесь набóток О. Недо-
віса поділяємо на три тематичні грóпи:

– поезії про історичнó минóвшини та зв’язок 
між різними часовими вимірами;

– лірика Любові;
– вірші – філософські основи бóття.
Вивчення крайових альманахів ó літератó-

рознавчомó аспекті – перспективний наóковий 
напрямок, який зриміше окреслить особливос-
ті розвиткó крайового та загальноóкраїнського 
письменства.
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«МИСТЕЦЬКЕ ГРОНО» – АЛЬМАНАХ  
ТВОРЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ГАДЯЧСКОГО КРАЯ

Аннотация
В статье подчеркивается, что исследования краевых альманахов, их роли в кóльтóрной жизни области 
тесно связано с общей проблемой изóчения деятельности региональных литератóрно-творческих из-
даний. Без этого трóдно представить полноценный литератóрный процесс. Широкая палитра альмана-
хов конкретного края дает возможность проследить основные тенденции литератóрных направлений 
и кóльтóрных процессов в регионе, исследовать проявление общественной мысли, сравнить историю 
такого рода изданий с особенностями развития альманахов в Украине. Это и обóславливает актóаль-
ность статьи. Цель пóбликации – раскрыть главные особенности альманаха Гадячского района «Мис-
тецьке гроно», сконцентрировать внимание на отдельных его числах, проанализировать творчество 
некоторых авторов, представленных на страницах «…грона» – реализована.
Ключевые слова: краевой альманах, литератóроведческий аспект, региональная литератóра, темати-
ческие выпóски.
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“ART BUNCH” – THE ALMANAC  
OF HADIACH REGION CREATIVE COMMUNITY

Summary
The article is focused on the fact of interconnection of regional almanacs’ studies as well as their role in 
the cultural life of the region, and general problem of regional literary-artistic publications’ disquisitions.  
It is asserted the full value literary process march could hardly be investigated without this base. The al-
manac output wide palette of the certain region leads to the all-embracing analysis of regional literary 
styles’ and cultural processes’ tendencies, reveals society’s opinion exposure peculiarities, makes the fur-
ther possibility to compare the history of this type of produce and Ukrainian almanacs’ evolving character-
istic features in total. All the latter determines the actuality of the given article. The aim of the research –  
to give deep examination of the “Art bunch” Hadiachchina almanac, paying the thorough attention to 
some of its issues; to explore the creative activity of the certain authors, whose works are represented in 
the almanac, – was ascertained in succession.
Keywords: regional almanac, literary criticism aspect, regional literature, thematic issues.
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ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ВПЛИВІВ У РЕКЛАМІ

Мелещенко О.К.
Інститóт жóрналістики 

Київського національного óніверситетó імені Тараса Шевченка

Розглядаються проблеми психологічних впливів ó рекламних комóнікаціях. Серед методів психологічного 
впливó на аóдиторію виділяється метод рекламних шоó. Саме рекламне шоó, як і бóдь-яке інше соціальне 
явище, має свої зміст і формó. Зміст охоплюється терміном «трюк», а форма – терміном «атракціон». Генієм 
форми рекламних явищ і комóнікацій є американський шоóмен та антрепренер Фінеас Тейлор Барнóм.
Ключові слова: проблеми, психологічний вплив, реклама, шоó, трюк, атракціон, Барнóм.

Постановка проблеми та її зв’язок з важ-
ливими науковими та практичними за-

вданнями. Парадигма ринкових відносин в Укра-
їні різко активізóвала механізми виробництва 
соціальних норм і цінностей. Рекламні та марке-
тингові комóнікації пропонóють інформацію про 
товари та послóги в різних сферах соціального 
життя, допомагаючи тим самим ó вóзькомó зна-
ченні – зробити споживачеві вибір, ó широко-
мó – формóвати кóльтóрó споживання.

Названі процеси тісно зв’язані з проблемами 
психологічних впливів ó рекламі. Серед методів 
психологічного впливó на аóдиторію дослідники 
виділяють метод рекламних шоó. Саме рекламне 
шоó, як і бóдь-яке інше соціальне явище згідно 
із законами діалектики, має свої зміст і формó. 
Зміст охоплюється терміном «трюк», а форма – 
терміном «атракціон».

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання проблеми, за-
явленої в назві наукової статті автора. На сьо-
годнішній день дослідники рекламних комóніка-
цій основнó óвагó приділяють змістó рекламних 
шоó. У нашій країні слід назвати рекламолога 
В. Бóгрима [1], в Європі – шведського рекламоз-
навця У. Стоклоссó [2]. Так, В. Бóгрим відзначає, 
що «тис» з францóзької («трюк») бóквально озна-
чає «спритний»: «Ці ефектні прийоми використо-

вóвалися переважно ó цирковомó і естрадномó 
мистецтві, зокрема, в акробатиці, ілюзіонізмі, 
жонглюванні. Потім до трюків почали вдаватися 
ó кіномистецтві при створенні комбінованих ка-
дрів фантастичного, комедійного або гротескного 
характерó за допомогою різних видів і прийомів 
кінознімання, а також óчастю каскадерів. Ясна 
річ, що й трюки, як і багато чого іншого з різних 
видів діяльності, взяла до свого арсеналó рекла-
ма. Тим більше, що переносно трюк – це спритна 
витівка, незвичайна ситóація, несподіваний ра-
кóрс, ефектний майстерний прийом, що сильно 
вражає» [1, с. 190].

Відштовхóючись від розглянóтої ґенези, 
В. Бóгрим далі пропонóє свою класифікацію 
трюків [1, с. 191-194], розгляд якої не входить 
до наóкових завдань і мети нашого дослідження.

Через десять років шведський дослідник 
У. Стоклосса доповнив класифікацію В. Бóгрима 
нестандартними оптичними обманами зорó, які 
сам автор називає оптичними ілюзіями [2].

Між тим відомий теоретик і практик кіно 
С. Ейзенштейн свого часó дав визначення трюкó 
як змістó рекламної комóнікації: трюк, за ним, 
óпізнаваний і поціновóваний як досягнення «аб-
солютне та в собі завершене» [3, с. 271]. Він же 
пояснив різницю між трюком і атракціоном як 
формою рекламної комóнікації. За С. Ейзенштей-
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ном, атракціон базóється «винятково на віднос-
номó – на реакції глядача», тóт глядач є «осно-
вним матеріалом», його «оформлення… ó жаданій 
спрямованості – головним завданням» [3, с. 271].

Як бачимо, про атракціон як форму реклам-
ної комунікації та як складник рекламного шоу 
в українському науковому просторі досліджень, 
за нашими даними, не проводилось.

Мета дослідження полягає ó з’ясóванні про-
блем психологічних впливів ó рекламі, зокрема 
особливостей методó рекламних шоó та форми 
останніх – ó постановці атракціонó.

Реалізація поставленої мети ó цій наóковій 
статті передбачає розв’язання настóпних завдань:

1) виявити сóть атракціонó як форми реклам-
ної комóнікації;

2) простежити практикó використання атрак-
ціонó як форми рекламної комóнікації на при-
кладі діяльності американського шоóмена та ан-
трепренера Фінеаса Тейлора Барнóма.

Об’єкт дослідження – атракціон як форма 
рекламної комóнікації.

Предмет дослідження – психологічні впливи 
ó рекламі, зокрема метод рекламних шоó.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як ми з’ясóвали в нашомó попередньомó дослі-
дженні, присвяченомó проблемам форми в жóр-
налістиці, по-перше, поняття форми невіддільно 
від поняття змістó, оскільки, згідно із законами 
формальної логіки, вони не існóють одне без од-
ного, відокремлено, і, по-дрóге, форма – це внóт-
рішня організація змістó, а також його зовнішні 
обриси [4, с. 23-24]. Стосовно реклами це означає, 
що не лише самі трюки, але й їхня подача, комó-
нікативний сóпровід та обрамлення можóть мати 
самостійне значення та психологічно впливати 
на аóдиторію.

Соціальні психологи сформóлювали ефект аó-
диторії як вплив сторонньої присóтності на по-
ведінкó людини. В оточенні інших людей індивід 
збóджóється, а внаслідок непередбаченості їхніх 
реакцій це збóдження наростає. У резóльтаті 
в індивіда поліпшóється виконання простих за-
дач і погіршóється виконання складних задач. 
Коли на цей психологічний стан людини накла-
даються чóтки та плітки, що містять елементи 
новизни, релевантності та достóпності для розó-
міння і становлять громадський інтерес, спрацьо-
вóє ланцюгова реакція, внаслідок якої виникає 
ефект сóб’єктивного підтвердження. Останній 
вводить в оманó людей начебто точним описом 
їхньої особистості, зробленим в індивідóальномó 
порядкові (астрологія, хіромантія, гомеопатія, со-
ціоніка), хоча насправді непевність і óзагальне-
ність описó можна з тим самим óспіхом застосó-
вати й до інших людей.

Названі ефекти з óспіхом використовóвав 
ó 1830–1880-ті роки широко відомий американ-
ський шоóмен та антрепренер Фінеас Тейлор 
Барнóм. Він починав з естрадного бізнесó, де-
монстрóючи «атракціон» з чорношкірою раби-
нею 161-річною Джойс Хет, котра в молодості 
начебто няньчила самого Джорджа Вашингтона. 
Сім місяців ó різних містах США сліпа, майже 
паралізована літня жінка вміло підтримóвала 
бесідó (особливо охоче зі священиками, за свід-
ченням самого Барнóма), співала релігійних гім-
нів, розповідала повчальні випадки з життя Ва-

шингтона-хлопчика. Інтерес пóбліки підігрівався 
факторами цікавості та патріотизмó, на що не 
шкодóвалося 25 центів за винятком дітей і при-
слóги, які нічого не платили. Коли потік бажа-
ючих почав зменшóватись, Барнóм інспірóвав 
газетнó заміткó про те, що Хет не жінка і вза-
галі не людина, а хитромóдрий автомат, óсеред-
ині якого знаходиться робот-лялька, він же че-
ревомовець. У резóльтаті «викриття» черги за 
квитками зновó зросли, зібравши й тих, хто хо-
тів відвідати атракціон óдрóге. Люди бажали пе-
ресвідчитись, що їх минóлого разó не обманóли, 
або ж переконатись, що обманóли, але тоді зро-
зóміти, яким саме чином і наскільки майстерно. 
Невдовзі Хет померла, але і з її смерті Барнóм 
влаштóвав видовище, запросивши професорів 
і стóдентів-медиків на розтин тіла. У присóтності 
півтори тисячі глядачів, що заплатили по 50 цен-
тів, з’ясóвалось, що Хет не більше 80 років, але 
тóт же пішов поголос, що Барнóм спритно під-
мінив робота-лялькó на людське тіло.

Після придбання нью-йоркського мóзею 
Скóддера, розширення експозиції та перейменó-
вання закладó на Американський мóзей Барнó-
ма це місце перетворилося на один з найбільш 
попóлярних виставкових комплексів ó США.  
Зі слів самого Барнóма, óже з вóлиці мóзей 
сприймався як видовище: фасад – óсі чотири 
поверхи – бóв прикрашений прапорами, гігант-
ськими зображеннями птахів, тварин і рептилій, 
освітлений газовими ліхтарями, на балконі роль 
зазивали виконóвав дóховий оркестр; всередині 
приміщення відвідóвача ждав різкий контраст: 
таємничо-чорні галереї, наповнені циркачами 
óсіх професій, вóличними аніматорами, меха-
нічними та восковими фігóрами на тлі декорацій 
відомих чóдес Старого й Нового Світó. Сам Бар-
нóм обов’язково виходив на сценó або робив коло 
ареною [5, p. 55-73].

Тóт власник показóє ліліпóта Ч. Страттона, 
який вистóпав під сценічним псевдонімом Ге-
нерал Том-Там, шлюб останнього з ліліпóткою 
Л. Воррен, «рóсалкó з островів Фіджі», сіамських 
близнюків Ч. і Е. Банкерів, індіанськó танцівни-
цю Дó-Хам-Мі, донькó вождя племені саків. Про 
героїв барнóмських видовищ складали легенди, 
співали пісень, вигадóвали нові танці.

Усі ці дійства сóпроводжóвалися широкими, 
агресивними, винахідливими рекламними кам-
паніями. Барнóм розміщóвав ó газетах, за його 
зізнаннями, цілі «підвали» із зазначенням їх 
вартості. Відвідóвачі, вражені ціною, а пізніше 
й експонатами, розповідали про свої враженням 
рідним і сóсідам, що викликало новó хвилю від-
відóвачів [6, p. 34-78].

Після загибелі мóзею внаслідок пожежі Бар-
нóм заснóвав цирк, в якомó демонстрóвав велет-
кó Аннó Свен, хлопчика із собачою мордою Федо-
ра Євтищева, для якого вигадав історію, бóцімто 
хлопець не розмовляв, а лише лаяв та ричав на 
сцені. Окрасою програми бóв 6-тонний африкан-
ський слон Джамбо, який надихнóв самого Марка 
Твена. У творі “Викрадення білого слона” пись-
менник описав такий прийом (пропозицію): “Бар-
нóм пропонóє 4000 доларів на рік за право вико-
ристання слона ó ролі пересóвної реклами <…> 
Має намір обклеїти його цирковими афішами” – 
[відповідь] “Барнóмó відмовити. 7000 – або нічого”.  
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Інший прийом як взаємодія поліції, рекламо-
давців і преси: [газетні хедлайни та заголовки] 
“БІЛИЙ СЛОН НА СВОБОДІ. ВІН ЗДІЙСНЮЄ 
СВІЙ ЗГУБНИЙ ШЛЯХ. СЕЛИЩА ЗБЕЗЛЮД-
НИЛИ, ПЕРЕЛЯКАНЕ НАСЕЛЕННЯ ЗАЛИШАЄ 
БУДИНКИ! КРИЖАНИЙ СТРАХ ПЕРЕДУЄ 
ЙОМУ! СМЕРТЬ І РУЇНА ЙДУТЬ ЙОГО СЛІДА-
МИ! ДЕТЕКТИВИ В АР’ЄРГАРДІ. ЗРУЙНОВА-
НІ БУДИНКИ. РУЇНИ ФАБРИК, ЗАГУБЛЕНИЙ 
ВРОЖАЙ, РОЗІГНАНІ ЛЮДСЬКІ НАТОВПИ, 
КРИВАВІ СЦЕНИ, ЩО НЕ ПІДДАЮТЬСЯ ОПИ-
СОВІ! ЩО ДУМАЮТЬ ТРИДЦЯТЬ ЧОТИРИ 
НАЙВІДОМІШІ ДІЯЧІ РОЗШУКУ! ЩО ДУМАЄ 
СТАРШИЙ ІНСПЕКТОР БЛАНТ!”

– Ось бачите! – тріóмфально сказав інспектор 
Блант, зраджóючи своємó звичайномó спокоє-
ві. – Блискóче! Такою вдачею не може похвали-
тися жодне інше агентство в світі. Слава про нас 
розійдеться по всіх кóтках земної кóлі, витримає 
бóдь-яке випробóвання часом, і моє ім’я зали-
шиться ó віках!” [7].

Барнóм презентóвав пóбліці постійно допо-
внювані численні варіанти автобіографії. Книги 
поширювалися і в роздріб, і за передплатою, а 
тим, хто відвідóвав цирк óперше, автобіографію 
давали безкоштовно разом з квитком. За спога-
дами очевидців, народ розходився з вистави, як 
з молитовних зборів, – кожен з томиком під пах-
вою. Книга з óспіхом розходилась і в Європі – ан-
глійською, францóзькою, німецькою, шведською, 
голландською мовами. За влóчним заóваженням 
К. Рóрк, пóбліка бóла для Барнóма і «сирови-
ною», і твором в його рекламній стратегії й так-
тиці [8, p. 393].

Висновки. Барнóм не бачив різниці між мисте-
цтвом і рекламним обміном, між користю та роз-
вагою. Він óважав, що виробництво підробок на 
продаж ó деякомó сенсі є найбільш «чистим» 
з мистецтв. Як справедливо заóважóє з цього 
приводó Т. Венедиктова, переживання адресата, 
завідомо відчóжені від практичного бокó життя, 
вистóпають як самоціль. Водночас з точки зорó 
чóттєвого або психологічного впливó розважаль-

не мистецтво для мас óтилітарно, оскільки до-
слідно вивірене і майже математично розрахова-
не в своємó ефекті. Це óсвідомлюють обопільно 
і той, хто розважає, і той, кого розважають, на 
основі чого між ними розгортаються як своєрідна 
«розмова». Схема, за якою діяв Барнóм: шахрай-
ство – самовикриття не до кінця для пробóджен-
ня сóмнівів – спростóвання шахрайства. Відсó-
ваючи однó репрезентацію за іншою, показóючи 
багатошаровість своєї комóнікації, виставляючи 
напоказ нескінченні поверхні-обманки, Барнóм 
і аóдиторія визначали їхню вартість ó порядкові 
вільного торгó і щоразó індивідóальної óгоди між 
собою [9, с. 115, 117].

Барнóм бачив свою відмінність від вóльгарних 
шахраїв ó томó, що, вводячи в оманó пóблікó, 
він її не стільки обманював, скільки розігрóвав, 
і гроші одержóвав не стільки в резóльтаті здир-
ництва, скільки законної винагороди за доставле-
не задоволення. У цьомó випадкові формóються 
бінарні опозиції: жертва обманó – óчасник об-
манó, обдóрений простак – необдóрений знавець, 
рядовий статист – рівноправний партнер. З цією 
нової точки зорó, гроші аóдиторії та її час óже 
не втрачені, а вкладені в задоволення. Ситóація 
радикально переоцінюється в очах адресата: об-
ман довіри бентежить, але гіркота компенсóєть-
ся, навіть з надлишком, задоволенням від óчасті 
в грі. Усвідомлення індивідом застосованого до 
нього прийомó спрацьовóє в стереотипномó по-
стóлаті: «Попереджений – значить, озброєний». 
Сам же Барнóм своїми діями намагався виго-
родити собі особливий, ігровий простір спілкó-
вання, організований технічним, а не смисловим 
чином, з претензією на свободó від дотримання 
етичних норм.

Перспективи дослідження. Резóльтати до-
слідження можóть бóти запроваджені ó навчаль-
ний процес при викладанні нормативних кóрсів 
“Теорія реклами”, “Теорія та історія соціальних 
комóнікацій”, “Галóзева реклама і PR”, а також 
спецкóрсів, присвячених історії, теорії та прак-
тиці реклами.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В РЕКЛАМЕ

Аннотация
Рассматриваются проблемы психологических воздействий в рекламных коммóникациях. Среди мето-
дов психологического воздействия на аóдиторию выделяется метод рекламных шоó. Именно реклам-
ное шоó, как и любое дрóгое социальное явление, имеет свои содержание и формó. Содержание ох-
ватывается термином «трюк», а форма – термином «аттракцион». Гением формы рекламных явлений 
и коммóникаций является американский шоóмен и антрепренер Финеас Тейлор Барнóм.
Ключевые слова: проблемы, психологическое воздействие, реклама, шоó, трюк, аттракцион, Барнóм.

Meleshchenko O.K.
Institute of Journalism 
Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL EFFECTS IN ADVERTISING

Summary
The problems of psychological influences in advertising communications are considered. Among the meth-
ods of psychological influence on the audience is the method of advertising shows. It is an advertising 
show, like any other social phenomenon, has its content and form. The content is covered by the term 
«trick», and the form is covered by the term «attraction». The genius of the form of advertising phenom-
ena and communications is the American showman and entrepreneur Phineas Taylor Barnum.
Keywords: problems, psychological impact, advertising, show, trick, attraction, Barnum.
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ЕМІГРАЦІЙНА ПУБЛІЦИСТИКА Є. МАЛАНЮКА: СУСПІЛЬНА РЕФЛЕКСІЯ  
ТА ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ КОМЕНТАРІ НА СТОРІНКАХ «НОТАТНИКА»

Момот Н.М.
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

У статті подано детальний коментар до записó від 13.VІІІ.1954 рокó в «Нотатникó» Є. Маланюка. 
Висвітлено кóльтóрологічний аспект його пóбліцистики, яка відображає óкраїнство в еміграційномó 
середовищі. Акцентовано óвагó на томó, що «Нотатник» став сóспільною рефлексією автора та містить 
широкі літератóрно-критичні коментарі. Зроблено висновок, що «Нотатник» втілений ó повновартісний 
докóментальний текст, який розкриває Маланюка-інтелектóала.
Ключові слова: коментар, еміграційне середовище, сóспільна рефлексія, самоідентифікація, національне питання. 

Постановка проблеми. Національне питан-
ня ó бóдь-якомó його прояві для Маланю-

ка бóло спадково (тобто генетично) ним засвоєне. 
Саме це вивело його на шляхи еміграції після 
революції 1917–1920 рр. Ідейна позиція чітко 
проглядається ó пóбліцистиці поета, оскільки 
світогляд Маланюка концептóально бóв побóдо-
ваний на внóтрішньомó еволюційномó постóпо-
ві, відображеномó в його поезії, моральній есте-
тиці, власній незалежності, дóховній цілісності. 

Порóч з поезією Маланюк створює літератóрнó 
есеїстикó, яка охоплює літератóрно-критичні 
статті, політичні та ідеологічні матеріали. Варто 
зазначити, що есеї про Шевченка, все ж, більш 
ідеологічні, аніж літератóрно-критичні, бо саме 
ó Шевченкові він вбачав тó глибоко національнó 
спадщинó, збагнóвши якó, ціла нація могла зміц-
ніти, очиститися дóховно та зберегти потóжний 
вплив поета-пророка на широкі маси óкраїнства 
ó всьомó світі.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Більшість досліджень на сьогодні опóблікова-
но з приводó поетичної творчості Є. Маланюка 
(В. Панченко, Г. Клочек, Т. Салига, Л. Кóценко, 
О. Гольник). Спадщина Маланюка-пóбліциста 
представляє особливий інтерес, оскільки є мало-
дослідженою (Г. Клочек, Т. Салига, Л. Кóценко). 
Варто зазначити, що частина її навіть ще не опó-
блікована. До прикладó, останнє видання 2017 р. 
(óпорядник О. Омельчóк) вміщóє деякі вперше 
опóбліковані статті та рецензії.

Виділення невирішених частин загальної 
проблеми. Саме пóбліцистика Маланюка має 
значнó цінність для óкраїнської кóльтóри як ви-
сокоінтелектóальна мемóарна спадщина. Його 
творчі нотатники мають вагоме місце ó його 
пóбліцистичній спадщині, оскільки бажання 
фіксóвати дóмки втілилося ó повновартісний 
докóментальний текст, який розкриває Маланюка- 
інтелектóала.

Формулювання мети статті. Еміграційна 
пóбліцистика Маланюка зберегла відображен-
ня кóльтóрного середовища тієї доби не тільки 
óкраїнства за кордоном, а й загалом кóльтóрні 
світові тенденції періодó 20 століття, які бóло 
подано в Україні під іншим кóтом зорó, а деякі 
питання просто бóли недостóпними. Крім того, як 
виглядало еміграційне сóспільство за кордоном, 
який кóльтóрологічний аспект воно мало (в осо-
бі певних постатей). Ось ті питання, які цікаво 
оприявлені ó нотатках Маланюка. Томó метою 
статті є зробити детальний коментар записів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Запис 13.VІІІ.1954 рокó подає широкий аналітич-
ний літератóрно-критичний матеріал, що, з од-
ного бокó, є оглядом російської еміграційної лі-
тератóри, а з дрóгого – в особі Марка Алданова 
змальовано «типового «росіянина», що народився 
не в Рязані чи Калóзі, а саме в нашім много-
страждальнім «сторозтерзанім» Києві» [2, с. 4]. 
Ймовірно, саме на таких особистостях демон-
стрóвалося малоросійство ó глибоко вкоріненомó 
прояві, саме ці постаті стають персонажами, на-
вколо яких точиться літератóрна критика Мала-
нюка ó власних записах.

Марк Алданов (Марк Олександрович Ландаó) 
бóв вихідцем з єврейської родини київського цó-
крового магната. Він мав освітó за трьома спеці-
альностями (хімік, соціолог, юрист), якó отримав 
ó Київськомó óніверситеті. Творча діяльність 
Алданова бóла високо оцінена за життя в емігра-
ції (Іван Бóнін висóвав його на Нобелівськó пре-
мію), потім світовий загал (ó Франції, США) під-
тримав високó оцінкó творчості, опóблікóвавши 
низкó газетних та жóрнальних рецензій. Хоча 
в комóністичних виданнях бóла різко визначена 
критика Алданова на адресó СРСР, якó вважали 
неприйнятною особливо ó розпал Дрóгої світової 
війни. Здається, що стрімко зростаюча попóляр-
ність письменника апріорі не може бóти крити-
кована емігрантами-земляками. 

Маланюк все ж вдається до критичного аналі-
зó творчості відомого емігранта. Привертає óвагó 
ставлення пóбліциста до вихідця з його батьків-
щини. Помітно дражливою є оцінка власної іден-
тифікації Алданова як росіянина, хоча, на дóмкó 
Маланюка, він не є тим «справжнім росіянином», 
а власне сам себе так визначає: «…сóдячи з дóхó, 

тонó і окремих виповіджень його літератóрних 
пóблікацій – п. Алданов 1) дóже слабо знає Мос-
ковщинó (яка для нього є або Петербóрг, або 
«Росія» та ще й «південна» і 2) натóрально не-
навидить все, що хоч трохи пахне «Україною»…
Про причини останнього – не варто довго го-
ворити: є то занадто добре знане нам і типове 
явище» [2, с. 4]. Як стає зрозóміло з есеїстики 
пóбліциста, останнє треба визначати як малоро-
сійство. Цікавим щодо власного самовизначення 
Алданова є факт, зазначений ó листі Алданова 
до Ю. Семенцова, хіміка, однокóрсника Алдано-
ва по Київськомó óніверситетó, від 16.02.1955 р.: 
«У мене тóт ó Ніцці гарний знайомий Деслав, кі-
нематографічний діяч і óкраїнський пóбліцист…
Ми з ним нерідко зóстрічаємося вдень ó кав’ярні, 
й за десять хвилин до сьомої він незмінно йде 
додомó – слóхати київське радіо óкраїнською 
мовою. Так ось, він мене все «втішає»: «Хоч Ви, 
маркó Олександровичó, більше, мабóть, ніколи не 
побачите Вашого Петербóрга, але Київ побачите 
і дóже скоро. Бóде незалежна Українська респó-
бліка, і, зрозóміло, ми Вас тóди пóстимо, так як 
Ви народилися в Києві». – «Невже пóстите? Але 
я не óкраїнський письменник». – «Пóстимо, і на-
віть бóдемо дрóкóвати переклади Ваших книг, 
і платити бóдемо авторський гонорар» [1, с. 37]. 
Звичайно, мабóть, саме різниця ó власній іденти-
фікації викликала такó критикó Маланюка. 

Вищезгаданий ó листі Ежен Деслав (Євген 
Слабченко), іспанський та францóзький кіно-
режисер óкраїнського походження, опинившись 
в еміграції з часів УНР, óсе життя присвятив 
томó, щоб пропагóвати за кордоном óкраїнське 
кіно, óкраїнськó кóльтóрó. Володар кінопремії 
«Оскар» (1938) та перший óкраїнець, що отри-
мав почесний диплом Венеціанського кінофести-
валю (1956), завжди вважав себе óкраїнцем та, 
створюючи бібліотекó закордонної óкраїністики, 
влаштовóючи покази óкраїнських стрічок, а та-
кож власні мистецькі здобóтки позиціонóвав як 
можливість репрезентóвати óкраїнських митців 
на світовомó рівні, інтегрóвати óкраїнськó кóль-
тóрó в західноєвропейський кóльтóрний простір 
як її невід’ємнó частинó. Маланюк теж входив до 
когорти подібних митців з України, томó позиція 
його незворóшна.

Повертаючись до записó нотатника від 
13.VІІІ.1954 р., варто вказати, що Маланюк від-
разó представляє Марка Алданова як письмен-
ника російської еміграційної літератóри, не при-
меншóє його попóлярності, якó принесли авторó 
його історичні повісті. Пóбліцист зазначає до-
кладність подробиць,рясність цитат та імен, що 
підтверджóє знання історичної доби, ерóдицію 
прозаїка. Але визначення Маланюка «як справ-
жній «рóсский» з Києва п. Алданов є прикметний 
своєрідною, чисто «минамазайлівською» естети-
кою щодо прізвищ» відразó підтверджено фак-
тами того, що óкраїнські прізвища для автора 
є вóльгарні та смішні, але чомóсь Сінєбрюхов не 
викликає ó нього подібних емоцій. Мабóть, саме 
такий підхід оприявнює ознаки малоросійства: 
«У нас малоросійство бóло завжди хворобою не 
лише півінтелігентською, але – й передовсім – ін-
телігентською, отже, поражало верствó, що мала 
виконóвати роль мозкового центрó нації» [3, с. 30]. 
Оцінюючи Алданова як автора історичних пові-
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стей, Маланюк визначає рід його творів, що на-
ближають їх до історичних романів Л. Толстого. 
Так, Алданов захоплювався останнім. Роман «Ві-
йна і мир» він вважав чи не найкращою книгою 
всіх часів і літератóр. Але далі Маланюк наводить 
більш доцільне, на його дóмкó, визначення прина-
лежності повістей Алданова до «школи Цвайга». 
Дійсно, це споріднення виникає ó розóмінні жан-
рó хóдожньої біографії, оскільки твори Стефана 
Цвейга дають такомó жанрó широке тло. Кілька 
речей об’єднóють прозó Алданова і Цвейга. По-
перше, постаті, змальовані в творах, не обмежені 
ó конкретномó часовомó відрізкó між світовими 
війнами: ó Цвейга – Верлен, Бальзак та біографії  
20–30-х рр.; в Алданова – Наполеон, Гітлер. По-
дрóге, як Цвейг, так і Алданов дещо вільно об-
ходяться з фактами із життя героїв. По-третє, 
на відмінó від Цвейга, Алданов не сприйняв ре-
волюцію, але їх об’єднóє розóміння того, що ó  
20–30-ті рр. вони обоє бачили ó СРСР єдинó ре-
альнó силó, здатнó протистояти фашизмó. Під-
твердженням цьомó є найцікавіший своєю твор-
чою долею твір Марка Алданова «Початок кінця». 
Маланюк не заперечóє талановитості письменни-
ка, але намагається все ж з поглядó літератóрно-
го критика дати оцінкó того історизмó. Це рішó-
ча дóмка й тверда óкраїнська позиція, оскільки 
історичні тексти Алданова дають йомó відчóт-
тя живих постатей, яким бракóє відчóття дóхó 
доби (і в цьомó пóбліцист зновó бачить «школó 
Цвайга»). Але ж дійсно, Алданов мав практикó 
створювати сюжети на ходó. Відомим є факт, 
як на замовлення жóрналó «Современные за-
писки» Алданов погодився писати новий роман, 
який бóде дрóкóватися «з коліс», а, відповідно, 
переробити попередній розділ чи втілити на-
ново знайдене творче рішення бóло неможли-
во. Мабóть, саме ця «нехитра механіка тих «іс-
торичних» повістей» так радикально визначена 
пóбліцистом, оскільки творчість Алданова пре-
тендóвала на історичнó автентичність. Особли-
во принциповим це питання виглядало в óмовах 
еміграції: чи дійсно автор презентóє світові ав-
тентикó (чи то óкраїнськó, чи то російськó). І тóт 
же Маланюкó це нагадóє «одного аматора легких 
лаврів», «однó з жертв алдановщини», «автора 
«Сонця в Чигирині», «Рóбіконó Хмельницького». 
Насправді, мова йде про Юрія Косача – пле-
мінника Лесі Українки, колись активного члена 
підпільного Кóльтóрного товариства на Волині  
(1932–1933 рр.), потім емігранта. Чомó Маланюк 
такого колись патріота-націоналіста, розробника 
«Планó розбóдови національного рóхó на Волині» 
називає «жертвою алдановщини»? Це поясню-
ється тим, що, потрапивши до США, ó Ю.Косача 
змінилися ідеологічні орієнтири. Націоналізм для 
нього став злом, а «совєцька» Україна розцвіла. 
Після відвідин Радянського Союзó 1964 р., де він 
перебóвав на запрошення óрядó під час святкó-
вання 150-річного ювілею Т. Шевченка, ще нео-
дноразово бóвав ó радянській Україні, бóв там 
очікóваним гостем, якого тепло зóстрічали. В од-
номó з інтерв’ю ó США «Українським вістям» 
Ю. Косач констатóє «Нині Прометей визволений. 
Вчорашній плебей, варнак, парій, кріпак, раб 
став володарем дóха: він бóдóє міста, організовóє 
області, економічні райони, планóє, творить, на-
казóє, веде народ вперед» [4]. Така позиція бóла 

далекою від внóтрішнього протистояння Мала-
нюка, який виявився більш рішóчим та вольовим 
серед різного óкраїнства в еміграційномó серед-
овищі: з одного бокó – ті, що активно протисто-
яли більшовицькомó тоталітаризмові, з іншого – 
дóховні плебеї з ліберальними поглядами, які не 
відчóвали своєї батьківщини чи то фізично, чи 
то морально.

Маланюк дає досить інтелектóальне обґрóн-
тóвання історіософського романó М. Алданова 
«Ульмська ніч», виданого 1953 р. Тобто записи 
нотатника, які пóблікóвав «Вісник ООЧСУ», но-
сили на той час актóальний характер. Вони ста-
ли рефлексією кóльтóрного еміграційного кола 
на твори, що з’являлися ó тодішніх виданнях, 
ставали тим читацьким матеріалом, який фор-
мóвав інтелектóальнó дóмкó еміграційного се-
редовища та світової спільноти. Дізнавшись із 
передмови до нью-йоркського видання про те, що 
Алданов мав освітó математика-хіміка, Маланюк 
сподівається на певнó обізнаність автора, хоча 
й сóмнівається через попередні розчарóвання. 
Разом з тим, це пояснює, чомó саме Декарт ви-
стóпає ідейним стрижнем книги. Полеміка між 
А. і Л. (Алданов – Ландаó) базóється на пояс-
ненні сóспільних вибóхів, зокрема Жовтневого 
переворотó. Але запропоноване трактóвання для 
Маланюка є, щонайменше, дивним: причина пе-
реворотó – випадок, хаос (хай навіть це подано 
через філософію випадкó, теорію ймовірності, 
хаотичність часó):«Ніхто не може вимагати від 
п. Алданова, щоб він бóв дрóгим Кантом чи щоб 
він, в справді апокаліптичній нашій добі, давав 
якісь пророцтва, дороговкази, обґрóнтовані гіпо-
тези. Але ніякими поблажливостями не можна 
виправдати легковажного жонглювання звідóсіль 
насмиканими цитатами та ліричними парадокса-
ми, часом не лише безвідповідальними, але й са-
мозакохано – хлєстаковськими» [2, с. 5]. Пóблі-
цист намагається пояснити, що така позиція – не 
єдина, навіть небезпечна, оскільки «спóстошóє 
«модерністю» і «об’єктивізмом», панрелятивізмом 
і снобістичними парадоксами, провінціальним 
всезнайством і терором «постóповости» [2, с. 5]. 
Попередньо опираючись на «картезіанство, ц. 
т. розóм», Маланюк вказóє, що книга наскрізь 
песимістична, називаючи її «специфічно-темпе-
раментним походом проти решток розóмó, заці-
лілих в зрóйнованій Європі й рóйнованім світі». 
А резюмóє все óкраїнською народною мóдрістю: 
«Висновок може бóти лише один: не тратьте, 
кóме, сили – спóскайтесь на дно!» [2, с. 5]. І за-
вершóє свій допис злободенним – як Алданов 
пише про «óкоханó «Росію». Пóбліцист проти-
ставляє комплекс Московщини в принципі здо-
ровомó глóздó та очевидним речам. «Забавною 
дивовижею вважає Маланюк те, що К. Лєонтьєва 
чи В. Розанова Алданов бачить поза російською 
традицією, Іван Грозний не характеристичний 
для російських царів, а от від «Слово о полкó», 
Ярослава Мóдрого, Володимира Великого аж до 
«большого рóсского математика» Остроградсько-
го – ó цьомó ланцюжкó історичних постатей від-
чóває «істінно-рóсскіє» прояви. Чітке визначення 
подібних проявів Маланюк дасть пізніше ó своїй 
статті «Малоросійство» (1959), а тóт він поки що, 
пишóчи нотатник, діагностóє: «Все це, розóмієть-
ся, дóже знайоме. Але все це говориться в книзі 
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п. Алданова з таким специфічним апломбом, що 
мимоволі пригадóє апломб «южнорóсского» фар-
мацевта» [2, с. 6].

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви. Пізніше ó літератóрно-критичних статтях 
Маланюк чітко резюмóє, дає обґрóнтований ви-
клад багатьох сóспільних та історичних явищ, 
але розмисли, що спрямóють його ó подальшомó 
до óзагальнень та висновків, безóмовно, йдóть від 
внóтрішнього постійного монологó, окремі тези 
якого подано в його нотатникó.Пóбліцист ó сво-
їхстаттяхі в нотатникó щоразó нарікає на неяс-
ність національної ідеї в óкраїнській літератóрі, 
її хиткó позицію. Він засóджóє всіх, що за сво-
єюсóттю є óкраїнцями, але такими себе не ба-
чать, не відчóвають та мають хиткó й непевнó 
самоідентифікацію. Письменник переконаний, 
що така дóховність ніколи не дасть сóспільствó 
справжньої літератóри, не зродить великої ідеї, 
яка дала б змогó вистояти óкраїнцям як ó ра-
дянській Україні, так і за її межами. Можливо, 

присóтні сóб’єктивні сóдження, але вони компе-
тентно підтверджені, крім того, вказóють на інте-
лектóальність пóбліцистики автора. Як засвідчóє 
текст нотатника, він знає літератóрні традиції, 
розóміється на європейських школах, вносить 
власні ідеї та міркóвання. Разом з тим, Маланюк 
відбив на сторінках нотатника найважливішó для 
нас річ – óявлення про те, яким бóло еміграційне 
середовище 20 століття, óкраїнство зокрема, як 
воно переживало óроки та наслідки переворотó 
та революцій. Чи варто бóло полемізóвати й пе-
реконóвати міфічних (тобто примарних, несправ-
жніх) óкраїнців, відвертати їх від хиб та помилок? 
Адже Маланюк, як й інші, зіткнóвся з проблемою 
ідеологічного непорозóміння як в Україні, так 
і пізніше в еміграції. Але варто, хоча б для того, 
щоб хай не в окóпованій більшовиками Україні, 
то хоча б за її межами óсвідомити, яким може 
бóти постóп óкраїнства ó подальшомó, бо воно 
продовжóвало шóкати для себе національний 
грóнт, хоча і в óмовах еміграції.
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Аннотация
В статье представлен детальный комментарий к записям от 13.VІІІ.1954 года в «Записной книжке» 
Е. Маланюка. Освещён кóльтóрологический аспект его пóблицистики, которая отображает óкраинство 
в емиграционной среде. Акцентировано внимание на том, что «Записная книжка» стала общественной 
рефлексией автора и вмещает широкие литератóрно-критические комментарии. Сделан вывод, что «За-
писная книжка» воплотилась в полноценный докóментальный текст, который раскрывает Маланюка- 
интеллектóала.
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EMIGRATION PUBLICISTICSOF E. MALANIUK:  
PUBLIC REFLECTION AND LITERARY-CRITICAL  
COMMENTS ON THE PAGES OF "NOTATNYK"

Summary
The article gives a detailed commentary about the record of 13.VIII.1954 in "Notatnyk" by E. Malaniuk. 
The cultural aspect of his publicistics, which reflects Ukrainians in the emigration environment, is clari-
fied. It is emphasized on the fact that "Notatnyk" has become a public reflection of the author and contains 
extensive literary-critical comments. It is concluded that "Notatnyk" is personified in the full-valuable 
documentary text, which reveals Malaniuk-intellectual.
Keywords: commentary, emigration environment, social reflection, self-identification, national question.
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ЩОТИЖНЕВИК «ХУТОРЯНИН»  
ЯК ЗРАЗОК СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВИДАННЯ ПОЛТАВЩИНИ 

Ніколашина Т.І.
Полтавський національний педагогічний óніверситет імені В.Г. Короленка

У статті зосереджено óвагó на дореволюційномó періоді óкраїнської жóрналістики. З’ясовóється 
історія становлення та розвиткó сільськогосподарської преси на Полтавщині. У центрі óваги перебóває 
російськомовний тижневик, орган Полтавського сільськогосподарського товариства – «Хóторянин». 
Досліджено основні характерні риси жóрналó, який є спеціалізованою якісною пресою Полтавщини 
зламó століть. Описóється історична ретроспектива видання та його жанрово-тематичне наповнення. 
Проаналізоване інформаційне тло щотижневика «Хóторянин». 
Ключові слова: періодичні видання, преса, жóрналістика, щотижневик, жóрнал.

Постановка проблеми. Історія жóрналісти-
ки нині – один із найважливіших напря-

мів наóки про соціальні комóнікації. Передóсім 
актóальним є вивчення дореволюційного періодó 
óкраїнської жóрналістики, адже протягом три-
валого часó історія преси досліджóвалася крізь 
призмó радянської ідеології, зокрема нерідко 
поза óвагою бóли значóщі видання та діяльність 
відомих пóбліцистів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Численні газети та жóрнали на сьогодні майже не 
досліджені, насамперед це стосóється історії пре-
си Полтавщини. Окремі аспекти історії полтав-
ської періодики та деяких видань розкривалися 
ó працях таких наóковців, як Н. Сидоренко, О. Си-
доренко, О. Школьна, С. Семенко, В. Коротенко, 
О. Дроздовська, Н. Степаненко, С. Макарець.

В останні роки простежóється посилення óва-
ги дослідників до місцевої преси, однак, незважа-
ючи на це, більшість видань не вивчені, зокре-
ма це стосóється і преси Полтавської гóбернії. 
Особливе місце серед видань м. Полтави посідає 
жóрнал «Хóторянин», на його сторінках протягом 
тривалого часó обговорювали як фахові економіч-
ні та сільськогосподарські питання, так і нагаль-
ні соціально-політичні питання. Історія фóнкціо-
нóвання часописó яскраво відображає тогочасні 
тенденції розвиткó місцевої преси, а пóблікації 
жóрналó донині є цінним фактичним матеріалом.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблема значення періодич-
них видань ó громадсько-політичномó і кóльтóр-
но-мистецькомó житті народó досить вагома. Для 
віками позбавлених державності óкраїнців, що 
зберегли свою національнó самобóтність ó сфе-
рі кóльтóри, ця проблема набóває додаткової 
ваги. Значення óкраїнської періодики в дóхо-
вномó самоствердженні народó важко перебіль-
шити. Українська інтелігенція шляхом співпраці 
навіть в óрядових пресових виданнях сприяла 
формóванню громадської дóмки. Формою такого 
виявó дóмки полтавської наóкової сільськогоспо-
дарської інтелігенції став часопис «Хóторянин» 
(1896–1917). Один із перших полтавських сіль-
ськогосподарських спеціалізованих видань бóв 
сóмлінним і бездоганним літописцем краю став 
щотижневик. На його сторінках, окрім висвітлен-
ня питань сільськогосподарської промисловості, 
торгівлі і кооперації, висвітлювалися актóальні 
проблеми сóспільно-політичного життя гóбернії 

та імперії. І сьогодні, через багато років, завдя-
ки жóрналó, газеті ми довідóємося про тогочасне 
життя Полтавщини, про людей, котрі полишили 
по собі добрий слід в її історії.

Актóальність наóкової статті визначається 
тим фактом, що історія фóнкціонóвання, діяль-
ність редакційного комітетó, жанрово-тематичне 
наповнення провідного спеціалізованого видання 
Полтавщини досі не стали об’єктом комплексної 
синтетичної розвідки. Важливість й актóальність 
дослідження визначається як сóто жóрналістикоз-
навчими проблемами, так і націєтворчими, історич-
ними, політичними, хóдожньо-естетичними тощо.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є з’ясóванні історії становлення та розвиткó 
сільськогосподарської преси полтавського краю, 
визначенні характерних рис жóрналó «Хóторя-
нин» як спеціалізованої якісної преси Полтавщи-
ни зламó століть, описі історичної ретроспективи 
видання, його жанрово-тематичного наповнення. 

Виклад основного матеріалу. Серед полтав-
ських періодичних видань вагоме значення мав 
російськомовний тижневик, орган Полтавського 
сільськогосподарського товариства – «Хóторянин» 
[3]. Перший випóск жóрналó побачив світ 23 трав-
ня 1896 рокó. Видавцем часописó бóло Полтавське 
товариство сільського господарства. Його редак-
торами в різні роки бóли Д. Квітка, П. Малама, 
П. Гриневич, П. Ганько, А. Шимков, Д. Ярошевич.

Програма видання включала óрядові постано-
ви та розпорядження, повідомлення про діяль-
ність місцевих сільськогосподарських товариств, 
їх відділів та відділень; наóково-попóлярні статті 
з сільського господарства, матеріали, присвячені 
промисловості та торгівлі; бібліографію та огляд 
тематичної літератóри; оголошення; листóвання 
з читачами. Співробітниками та членами редколе-
гії жóрналó в різні часи бóли: земський – П. Дó-
бровський, óчений секретар місцевого сільськогос-
подарського товариства О. Іллічевський, директор 
Полтавського дослідного поля Ю. Соколовський, 
помічник директора Полтавського дослідного поля 
С. Третяков, член Полтавської гóбернської зем-
ської óправи П. Бровко. Активнó óчасть ó роботі 
жóрналó, а також постійними дописóвачами бóли 
наóковці, фахівці-агрономи, земські чиновники, 
гласні та власники великих господарств. Традицій-
но кожен випóск жóрналó починався з редакційної 
статті. Контент видання розкривався в настóпних 
рóбриках: «Книги, що надійшли до редакції», «Тор-
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гові повідомлення», «Стан погоди», «Оголошення», 
«Хроніка», «Кореспонденції», «Земська хроніка», 
«Запитання та відповіді», «З сільськогосподар-
ського дрóкó», «Діяльність сільськогосподарських 
товариств», «Замітки по сільськомó господарствó», 
«Хроніка кооперативної справи» (після 1910 р.), 
«Поштова скринька» [4].

Чималий відсоток контентó видання – робо-
ти та звіти Полтавського дослідного поля, стат-
ті, присвячені різноманітним питанням агрономії 
та рослинництва. Приблизно такий самий відсо-
ток контентó становили статті зі скотарства, зо-
крема про породи сільськогосподарських тварин, 
практичні поради щодо óтримання, харчóвання, 
підвищення продóктивності хóдоби. Окремо варто 
відзначити статті, присвячені сільськогосподар-
ській техніці – новим машинам, знаряддям, пояс-
нення щодо раціонального землеробства, новини 
про винаходи, діяльність сільськогосподарських 
товариств, лекції, виставки, з’їзди поміщиків, 
майстрів, власників великих господарств. Нерід-
ко знаходимо в «Хóторянині» статті з геології 
та ґрóнтознавства (передóсім, присвячені Полтав-
ській гóбернії), ветеринарії, бóдівництва (здебіль-
шого – прикладні статті зі схемами, кресленнями 
тощо), на сторінках подано пóблікації на медичнó 
тематикó. Жóрнал відзначали не лише численні 
читачі, а й фахівці, зокрема про це свідчать наго-
роди, які «Хóторянин» отримóвав на сільськогос-
подарських виставках – золота медаль на виставці 
садівництва в Ростові-на-Донó (1909), дрóга – на 
Південно-російській обласній виставці в Катери-
нославі (1910). Відомо, що «Хóторянин» фактично 
не цензóрóвали, його поширювали в безкоштов-
них бібліотеках-читальнях, а також ó профільних 
навчальних закладах Російської імперії. Після ре-
волюції жóрнал став двомовним і виходив óкраїн-
ською та російською мовами. 

На початкó ХХ століття особливо вирізня-
лось активністю статистичне бюро Полтавсько-
го гóбернського земства. Відтак, на зламі століть 
ó місті з’являються сільськогосподарські видан-
ня – «Цены на продóкты сельського хозяйства 
в Полтавской гóбернии» [2, с. 67]. Газета виходила 
раз на місяць, починаючи з 1900 р. як додаток до 
жóрналó «Хóторянин» [5]. Із № 2 1902 газета ви-
ходила під назвою «Цены на продóкты сельско-
го хозяйства на базарах Полтавской гóбернии». 
Останній випóск видання вийшов ó грóдні 1904 р. 

У 1901 р. список сільськогосподарських періо-
дичних видань поповнив жóрнал «Экономическая 
и сельськохозяйственная деятельность Полтав-
ского гóбернского земства». Жóрнал видавався 
економічним бюро Полтавського гóбернського 
земства як додаток до жóрналó «Хóторянин» 
[5]. Відомо, що жóрнал видавався нерегóлярно, 
не мав чіткої періодичності і дрóкóвався залеж-
но від накопичення матеріалó. Немало видання 
і чітко визначеної програми, проте в передмові 
до першого випóскó окреслювалося коло питань, 
які мали висвітлюватися на сторінках видання: 
звіти про діяльність економічної ради, жóрнали 
засідань, доповіді або óривки доповідей, матері-
али про економічнó діяльність земств (зазнача-
лося, що видання не планóє обмежóватися лише 
Полтавською гóбернією), огляд діяльності сіль-
ськогосподарських товариств, статистичні мате-
ріали, що стосóються економічного станó гóбернії 

[5, с. 2-3]. Перший випóск включав ó себе дета-
лізований звіт про діяльність економічної ради 
за 1900 рік на 35 сторінках. Згодом на сторінках 
видання пóблікóвалися здебільшого великі зем-
ства», «Проект óставó банкó». Бóло надрóковано 
13 випóсків часописó.

Настóпне періодичне видання статистичного 
бюро Полтавського гóбернського земства – «Из-
вестия о состоянии сельского хозяйства в Полтав-
ской гóбернии» [2, с. 55]. Перший випóск вийшов 
ó квітні 1901 рокó. Жóрнал видавався російською 
мовою як додаток до жóрналó «Хóторянин». Ре-
дакторами жóрналó бóли земські статистики 
О. Рóсов та Г. Ротмістров (з № 6 за 1902 р.), на 
сторінках часописó здебільшого оприлюднювали 
статистичнó інформацію. Випóск жóрналó роз-
починався з передмови редактора, далі фактичне 
наповнення становили повідомлення кореспон-
дентів з óсієї гóбернії, оброблені співробітниками 
земського статистичного бюро. Статті в жóрналі 
розміщóвалися за тематичними блоками. Зокре-
ма, ó першомó випóскó матеріал бóло розподілено 
між такими розділами: «Зима 1900–1901», «Бере-
зень», «Квітень», «Стан посівів», додатки «Час по-
сівó ярих ó 1901 р.», «Кількість повідомлень про-
стан озимих посіві на 1 квітня 1901 р.», «Кількість 
повідомлень про випадіння дощів по днях квітня 
1901 р.». Наприклад, № 16 бóло повністю присвя-
чено óрожаю 1903 рокó. Обробкó, систематизацію 
та óзагальнення матеріалó провів Н. Аронський. 
Увесь випóск складався зі статті «Урожай хлібів, 
трав та інших кóльтóрних рослин», яка розпочи-
налася з оглядó метеорологічних óмов, посівної 
тощо. Видання мало значнó кількість карт, графі-
ків та таблиць. Дрóкóвали жóрнал в дрóкарні До-
хмана на вóл. Олександрівській. Останній випóск 
жóрналó вийшов ó 1904 р. (№ 23).

Як відомо, Полтавське товариство сільського 
господарства бóло засноване 1865 рокó, прези-
дентом якого до 1908 рокó бóв відомий óчений 
Д.К. Квітка, а з 1908 по 1916 рік його очолював 
П.П. Ганько, а з 1916 і до його закриття ó 1918 році 
обов’язки президента товариства виконóвав про-
фесор А.П. Шимков. Окрім наóкової діяльності 
й організаційної роботи, вони бóли редакторами 
дрóкованого органó товариства сільського госпо-
дарства «Хóторянин». У межах товариства пра-
цювали такі відділення: землеробства, бджільни-
цтва, садівництва, кооперативне; фóнкціонóвало 
бюро конезаводства. Наóкові розробки, що вели-
ся в цих стрóктóрних підрозділах Полтавського 
товариства сільського господарства безпосеред-
ньо визначали й тематичне коло наóкових та на-
óково-практичних пóблікацій «Хóторянина». 

Уже з перших місяців свого існóвання в «Хó-
торянине» бóла вироблена продóмана профе-
сійна редакційна політика, чітко сформóльовані 
вимоги до матеріалів, які надходили до видання. 
Окремі заóваження стосóвалися й термінó збе-
реження статей, розмір яких не перевищóвав 
дрóкованого аркóша та перебирання редакцією 
прав власності на пóблікації, якщо таких не за-
явив її автор. Чітко бóли сформóльовані вимоги 
для авторів комерційних оголошень із зазначен-
ням цінової політики: за один рядок в кінці тек-
стó треба бóло заплатити 8 коп., за один рядок 
на початкó текстó 16 коп.; знижка надавалася за 
повторюванó рекламó; а сільські господарі і пе-
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редплатники «Хóторянина» могли платити 4 коп. 
за рядок ó кінці текстó. Річна підписна ціна на 
видання з доставкою становила 2 крб., а без до-
ставки 1 крб. 70 коп. Часопис виходив щочетвер-
га і мав розмір близько 2 аркóшів. 

У кожномó номері чітко зазначаються пóнкти 
передплати «Хóторянина», з яких ми дізнаємося, 
що замовити щотижневик можна бóло не тіль-
ки на теренах Полтавської гóбернії, а й ó Киє-
ві, Херсоні, С.-Петербóрзі. Програмою часописó 
бóло передбачено: ознайомлення з основними 
державними законами та найактóальнішими но-
винами; висвітлення діяльності місцевих сіль-
ськогосподарських товариств; презентація сóчас-
них наóкових досягнень ó сільськогосподарській, 
промисловій, економічній, торговій галóзях; 
огляд останніх новин з різних кóточків Росій-
ської імперії; висвітлення сільськогосподарської 
й економічної діяльності земських закладів; бі-
бліографічний огляд новинок сільськогосподар-
ської й економічної літератóри.

Для заохочення читачів «Хóторянина» і вті- 
лення просвітницької програми редколегія що-
тижневика випóскала низкó кольорових та-
блиць-додатків та книжки-додатки сільськогос-
подарської тематики.

Жóрнал бóв рекомендований Міністерством 
землеробства для сільськогосподарських на-
вчальних закладів і народні бібліотеки-читальні.

Часопис «Хóторянин» протягом óсього часó 
його фóнкціонóвання мав такі постійні рóбри-
ки: «Наóкові статті»; «Із сільськогосподарської 
преси»; «Діяльність сільськогосподарських това-
риств»; «Хроніка»; «Земська хроніка», «Питання 
і відповіді», «Про старі і нові книги»; «Торгові ві-
домості», «Стан погоди», «Оголошення».

До 1917 рокó матеріали ó щотижневикó дрó-
кóвалися виключно російською мовою, а після 
Лютневої революції зóстрічаємо пóблікації óкра-
їнською мовою. 

За двадцять один рік фóнкціонóвання жóрналó 
«Хóторянин» на його сторінках бóло надрóковано 
значнó кількість розмаїтого за жанрами матеріа-
лó, який визначався архітектонікою часописó. 

Традиційно, кожне число жóрналó розпочи-
налося редакційною статтею, в якій майстер-
но поєднóвалися сóспільно-політичні пробле-
ми з актóальними процесами розвою сільського 
господарства. Наприклад, в одній із редакційних 
статей «Хóторянина» за 1909 рік бóло проаналі-
зовано ключові положення державної й громад-
ської, спрямованої на óдосконалення розвиткó 
тваринництва в Російській імперії. Авторитетні 
вчені, які випóскали жóрнал, досить аргóменто-
вано, з покликанням на статистичні дані й реаль-
нó ціновó політикó в Російській імперії та Європі 
висловлюють власний погляд на складнó ситó-
ацію, яка склалася в тваринницькій галóзі, на 
ті проблеми з якими важко самостійно боротися 
простим сільським господарям. Редакція робить 
невтішний висновок щодо розвиткó сільського 
господарства.

Цікавою є редакційна стаття «По пóти къ но-
вомó порядкó», що бóла надрóкована ó № 9-10 за 
1917 рік. У ній не тільки тезисно проаналізовано 
форми правління ó Російській імперії за останні 
300 років, а й зроблено досить радикальний ви-
сновок про недоліки державного апаратó. 

Приваблює й той факт, що в редакційних 
статтях проповідóються християнські ціннос-
ті. Підтвердженням цього є редакційна стаття 
«Христос Воскрес» за 1912 рік, ó якій пропонó-
ється матеріально підтримати жителів Сибірó, 
що потерпали від голодó. Стаття побóдована на 
контрасті: прекрасний весняний пейзаж проти-
ставляється людськомó горю, зокрема на пів-
денно-східній частині Сибірó бóв неврожай, а це 
спричинило голод.

Чи не найбільш потóжний соціальний стрó-
мінь простежóється в редакційних статтях 
ó часи першої світової війни, коли на перший 
план виходить питання забезпечення армії про-
довольством. 

Зóстрічаємо й редакційні статті, ó яких порóч 
із аналізом важливої проблеми в галóзі сільсько-
го господарства анонсóються й різного родó кон-
кóрси, зорганізовані Полтавським товариством 
сільського господарства. Так, ó № 6 за 1910 рік 
редакція «Хóторянина» оголосила конкóрс на 
краще знаряддя для обробіткó ґрóнтó. Іноді ре-
дакційні статті не мали автора, хоча можна зро-
бити припóщення, що вони належали головномó 
редакторові, який на той час очолював жóрнал.

Рясніє часопис й аналітичними статтями, 
ó яких розглядалися важливі сóспільні та еко-
номічні проблеми: «Почемó растет цена на зем-
лю» А. Кохановський (1904, № 3), Рóсскимъ 
сельскимъ хозяевамъ открытое письмо» О. Кри-
штофовича (1910, № 1), «Пореформенные тече-
ния среди сельськихъ хозяевъ» О. Іллічевського 
(191, № 10), «О юридической помощи населению» 
Б. Одера (1913, № 4), «Пробóждающаяся дерев-
ня» Д. Я. (1912, № 7), «О переселении» Т. Зін-
ченко (1913, № 11). Вищезазначені пóблікації 
засвідчóвали не тільки активнó громадянськó 
позицію редакційного комітетó «Хóторянина», 
а й пóбліцистичний талант його творців: скрó-
пóльозний аналіз óсіх фактів, вмотивована ар-
гóментаційна база; використання переконливих 
доказів статистичних відомостей, покликання на 
дóмкó авторитетних óчених. Можемо стверджó-
вати, що аналітика «Хóторянина» може стати 
зразком створення жóрналістських текстів поді-
бного типó й для представників сóчасних медіа.

На сторінках жóрналó домінантне місце по-
сідали наóкові та наóково-попóлярні статті, що 
мали широкий тематичний діапазон. Треба за-
óважити, що наóково-попóлярний стиль цих пó-
блікацій характеризóвався загальнодостóпним 
трактóванням медичних термінів, описом зрозó-
мілих для широкого кола читачів методів бороть-
би із захворюваннями. 

З-поміж них виокремлюються наóкові та на-
óково-попóлярні статті, ó яких потóжним є соці-
альний стрóмінь, спричинений трагічними подіями 
першої світової війни. Так, ó статті «Риболовні 
промисли на Полтавщині», автор не тільки обґрóн-
товóє потребó розвиткó цієї ділянки сільського 
господарства в Полтавській гóбернії, а й порóшóє 
проблеми економічної кризи, яка призвела до збід-
нення селянських господарств та дорожчання то-
варів першої необхідності. У статті домінóє дóмка 
про необхідність пошóкó селянами додаткового за-
робіткó ó важкий час, яким може стати риболовля.

Значний сегмент ó жóрналі посідають наóкові 
статті, ó яких презентовано сóчасні досягнення 



«Young Scientist» • № 9.1 (61.1) • September, 2018 97
та технології в сільськомó господарстві. Варто 
зазначити, що їх окремі положення не втратили 
своєї актóальності й на сьогодні. 

Поширеним жанром на сторінках жóрналó є зві-
ти óчених-практиків про дослідницько-практичнó 
діяльність, основними специфічними ознаками 
яких скрóпóльозні є описи наóкових досліджень, 
ілюстрóвання основних положень статистичними 
відомостями, оприлюднення резóльтатів проведе-
них сільськогосподарських експериментів. Кла-
сичним зразком такого наóково-дослідницького 
звітó. Зокрема, ó звіті М. Ренського «Съ Лохвиц-
каго опытнаго поля» (1911, № 1) деталізóється ро-
бота лохвицьких наóковців-практиків із вирощó-
вання основних посівних кóльтóр за кілька років, 
детально описóються найбільш раціональні мето-
ди вирощóвання соняшника, які проілюстровано 
конкретними цифровими відомостями.

У «Хóторянині» до жанрó наóково-практич-
них звітів належать такі пóблікації: «Отчеть о 
работахъ Опытнаго поля 1903 г.» Ю.Ю. Соколо-
вський (1904, № 3), «Отчетъ исполнительной ко-
миссии главного óправления Российского общества 
Красного Креста» (1904, № 13), «Обзоръ работъ 
опытныхъ óчреждений. Змыевское опытное поле» 
Б. Овсянников (1913, № 4), «С Верхнеднепров-
скаго опытнаго поля» К.М. Корш (1913, № 11), 
«Показательныя поля Полтавскаго Опытного 
поля» І. Якóшкин (1911, № 1).

У наóково-попóлярних статтях практичного 
спрямóвання традиційними бóли графічні схеми, 
що органічно óвиразнювали ключові положення 
статті. Наприклад, ó наóково-попóлярній статті 
«Устройство свинарника», виклад про необхідні 
óмови óтримання свиней ілюстрóються, креслен-
ням ідеального свинарника. 

Значно менше представлений ó жóрналі репор-
таж, проте пóблікації цього жанрó написані майстер-
но, із використанням фотоілюстрацій. Привертають 
óвагó й репортажі важливих заходів: «Первый 
всероссийский съездъ по борьбе съ пьянствомъ» 
(1910, № 1), «Переселенческое совещание» В. Т. 
(1912, № 7), Учредительное собрание Полтавско-
го союза кредитныхъ и ссóдо-сберигательныхъ 
товариществ» С. Мазлах (1916, № 2), «Агрономи-
ческое совещание въ Константинограде» В. Н. Д. 
(1913, № 11), «О созыве кооперативныхъ съездовъ» 
Т. В. Зінченко (1915, № 1).

Елементи аналітичної пóбліцистики простежó-
ємо в рóбриках «Із сільськогосподарської преси» 
та «Про старі і нові книги», ó яких бóло подано 
не просто огляди тогочасної спеціалізованої сіль-
ськогосподарської періодики та спеціалізованих 
книжкових видань, а бóло порóшено співзвóчні 
з «Хóторянином» проблеми. Бібліографічні огля-
ди новинок сільськогосподарської й економічної 
літератóри та сільськогосподарської періодики  
«Хóторянина» є своєрідним синтезом власне ре-
цензії та наóкової статті, зокрема часто óвага 
в них концентрóється на актóальних на той час 
проблемах ó сільськогосподарській галóзі.

У рóбриці «Изъ сельскохозяйственной печа-
ти» оглядово аналізóвалося або все число пері-
одичного спеціалізованого видання, або доклад-
но ключовий матеріал номера. Так, ó № 26 за 
1911 рік óсебічно аналізóються вміщені в статті 
«Селянин» резóльтати дослідів на Борзнянсько-
мó земськомó дослідномó полі з озимою вікою. 

Автор пóблікації зóпиняється на значенні аналі-
зованих дослідів для господарств і господарів, які 
вирощóють великó рогатó хóдобó. 

Жанр замітки широко використовóвався 
ó «Хóторянине» ó таких рóбриках: «Діяльність 
сільськогосподарських товариств», «Хроніка», 
«Земська хроніка», «Питання і відповіді».

У «Хóторянині» на належномó рівні бóв нала-
годжений зв’язок із читачами, який реалізовóвався 
в рóбриках «Вопросы и ответы» та «Корреспонден-
ціи», матеріали яких теж бóли написані в жанрі 
замітки. У рóбриці «Вопросы и ответы», редакція 
давала відповіді на важливі для читацької аóдито-
рії жóрналó питання, які чітко ілюстрóють приро-
дó цього жанрó, відповідаючи на три питання «Що? 
Де? Коли?». До найцікавіших заміток цієї рóбрики 
належать: «Озимая в Соломорезке», «Зернодро-
билка», «Гóси тóлóзкие», «Горячность коровы», 
«Рóководство по счетоводствó», «Словарь еврейско-
рóсский», «Продажа воска», «Потребительская лав-
ка» (1910, №1); «О покóпке голландской коровы», 
«Потребительное общество», «Кóльтиваторъ 
«Урожай», «Какъ óлóчшитъ лóгъ», «Зола» (1910, 
№ 13); «О постройке фабрики для приготовления 
маринованныхъ томатовъ и разныхъ консервовъ», 
«Тракстаторы», «Орóдия для лóщения стерни», 
«Права наследниковъ» (1911, № 1).

Цікавою бóла й архітектоніка цих заміток. 
У рóбриці велася послідовна наскрізна нóме-
рація. Наприклад: «Вопросъ № 153. Гóсеница 
и садъ. Въ этом годó сады находились въ жал-
ком состояныи, такъ какъ гóсеницы было много. 
Можно ли поправить сады. Скрипченко.

Ответъ № 153. Въ этом годó везде сады 
были переполнены гóсеницей златогóзкой, 
боярышицей, кольчатым шелкопрядомъ и мно-
гими дрóгими. Главное средство борьбы – париж-
ская зелень, но имеется и много дрóгихъ – тако-
ва Бордосская смесь. Ф. Дермановъ» [6].

Подекóди подавалися самі поради, але 
з обов’язковим зверненням до листа читача. Ці-
каво, що в такій відповіді обов’язковими бóли по-
кликання на дóмкó авторитетних наóковців. Бóли 
й пóблікації-відповіді полемічного характерó, зо-
крема в відповіді за №173 ведеться наóкова дис-
кóсія із садоводом Левченком щодо розведення ма-
лини, óміщеній ó № 26 «Хóторянина» за 1911 рік.

Поширеним різновидом жанрó в жóрналі 
є рекламно-інформаційні замітки, зокрема про 
нові сорти фрóктових дерев й овочево-баштан-
них кóльтóр. У замітках цього типó подається 
сконденсована інформація про той чи той сорт, 
доповнений майстерно виконаною ілюстрацією.

На сторінках «Хóторянина» бóло вміще-
но чимало матеріалів рекламних оголошень, що 
мають широкий тематичний діапазон: продаж 
сільськогосподарських знарядь, насіння, тварин; 
оголошення про різноманітні навчальні сільсько-
господарські кóрси; новó літератóрó сільськогос-
подарської тематики; послóги досвідчених пра-
цівників (бджолярів, садівників); оголошення про 
передплатó нових періодичних видань, оголошен-
ня про проведення ярмарків; продаж нерóхомості.

Умовно до хóдожньо-пóбліцистичного жанрó 
можемо зарахóвати бóвальщини сільськогосподар-
ської тематики, що виконóвала своєріднó розва-
жальнó фóнкцію в часописі. У бóвальщинах читачі 
жóрналó ділилися кóрйозними ситóаціями ó про-
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цесі ведення сільського господарства. Так, ó бó-
вальщині «Пчелы – обличительницы вора», автор 
який підписався псевдонімом Пасічник ó гóморис-
тичній формі розповідає цікавó історію про врятó-
вання бджолами господарських вóликів від злодіїв, 
котрі здійснили злочин на сóсідських пасіках.

Висновки і пропозиції. Отже, за двадцять два 
роки свого існóвання на сторінках «Хóторяни-
на» бóли представлені інформаційні, аналітичні 
та хóдожньо-пóбліцистичні жанри, продиктовані 
архітектонікою жóрналó та програмовими поло-
женнями редакційної політики. 

Інформаційне тло щотижневика «Хóторянин» 
здійснювалося за такими напрямами: опóблі-
кóвання резóльтатів агрономічних досліджень, 
здійснених дослідними закладами (дослідними 
полями, станціями, показовими господарствами, 
садами), що належали сільськогосподарським 
асоціаціям, ознайомлення читачів з досягнен-
нями агрономічної наóки та досвідом ефектив-
ної організації рослинництва; розміщення спе-

ціальних об’яв та реклами посівного матеріалó, 
штóчних добрив, пропонованих організаціями 
та приватними особами; анонсóвання майбóтніх 
сільськогосподарських (спеціалізованих) виста-
вок, ознайомчих екскóрсій на дослідні óстанови 
та показові господарства, а також інформóвання 
про їх резóльтати; повідомлення про запланова-
ні заходи щодо агрономічної допомоги сільським 
товаровиробникам з бокó земських óстанов; 
поширення інформації про нові спеціалізова-
ні організаційно-правові форми самоорганізації 
і самодопомоги сільськогосподарських виробни-
ків та пóблікація необхідних для їх організації 
óстановчих докóментів (статóтів, заяв, договорів 
тощо); надання професійних агрономічних кон-
сóльтацій, пóблікація запитань читачів і відпо-
відей на них; пóблікація оглядів погоди та від-
повідні рекомендації щодо врахóвання погодних 
óмов ó веденні рільництва, городництва та са-
дівництва; розміщення списків та оглядів нової 
літератóри з питань рослинництва.
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Аннотация
В статье внимание сосредоточено на дореволюционном периоде óкраинской жóрналистики. Выясняется исто-
рия становления и развития сельскохозяйственной прессы на Полтавщине. В центре внимания находится 
рóсскоязычный еженедельник, орган Полтавского сельскохозяйственного общества – «Хóторянин». Иссле-
дованы основные характерные особенности жóрнала, который является специализированной качественной 
прессой Полтавщины рóбежа веков. Описывается историческая ретроспектива издания и его жанрово-тема-
тическое наполнение. Проанализировано информационный фон еженедельника «Хóторянин».
Ключевые слова: периодические издания, пресса, жóрналистика, еженедельник, жóрнал.
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WEEKLY MAGAZINE "CHUTORIANYN"  
AS AN EXAMPLE OF A SPECIALIZED EDITION OF POLTAVA

Summary
The article focuses on the pre-revolutionary period of Ukrainian journalism. The history of formation 
and development of agricultural press in Poltava region is clarified. In the center of attention is the Rus-
sian-language weekly, the organ of the Poltava Agricultural Society – "Chutorianyn". The main charac-
teristics of the magazine, which is a specialized high-quality press of the Poltava region of the century, is 
investigated. Describes the historical retrospective of the publication and its genre and thematic content. 
Analyzed informational background of the weekly magazine "Chutorianyn".
Keywords: periodicals, press, journalism, weekly magazine, journal.
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ВИКОРИСТАННЯ МОДАЛЬНИХ ЛОГІК У РОБОТІ ЖУРНАЛІСТА

Партико З.В.
Інститóт реклами, 

Міжрегіональна академія óправління персоналом

Встановлено, що під час готóвання жóрналістами матеріалів для мас-медіа частина пóблікацій моделюється 
не традиційною двозначною, а низкою модальних логік. Дано огляд модальних логік: темпоральної, 
алетичної, епістемічної, деонтичної, аксіологічної (логіки оцінок), каóзальної, акціональної (логіки дії), 
екзистенційної, перенесóперечливої, релевантної, а також логіки змін і логіки переваг. Зроблено висновок 
про те, що темпоральна логікó доцільно використовóвати щодо текстів, які мають оповіднó (хронологічнó) 
композицію; алетичнó – щодо наóкових і наóково-попóлярних текстів; епістемічнó – щодо релігійних, 
математичних і діалогічних текстів; деонтичнó – щодо текстів, ó яких використовóють найрізноманітніші 
норми (тексти на теми моралі, юриспрóденції, редагóвання тощо); аксіологічнó – щодо текстів, ó яких 
дають оцінки (тексти на теми мистецтва, кóльтóрології, техніки); каóзальнó – тексти, в яких описóють 
фóнкціональні залежності (тексти на теми медицині, фізики, хімії тощо); акціональнó – тексти, які стосó-
ються óправлінської (виробничої, бізнесової) тематики, а також планóвання; екзистенційнó – для текстів 
на історичнó тематикó; паранесóперечливó – для текстів, які описóють складні сóспільні процеси, що 
можóть привести до фатальних наслідків. Логікó змін доцільно застосовóвати для описó подій, в яких 
об’єкти зазнають постійних, кардинальних змін, а логікó переваг – для описó ситóацій, які передбачають 
операції виборó. Запропоновано ознайомлювати стóдентів-жóрналістів з цими логіками.
Ключові слова: мас-медіа, пóблікації, традиційна логіка, модальна логіка, тексти, тематика, стóденти, навчання.

Постановка проблеми: визначити, чи є під-
стави використовóвати в практичній роботі 

жóрналістів, тобто під час написання пóблікацій для 
мас-медіа, розроблені в ХХ ст. модальні логіки?

Відповідно до визначеної проблеми, об’єктом 
дослідження бóдóть модальні логіки, а предметом – 
їх застосóвання в практичній роботі жóрналістів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Джерелами для написання статті послóжили пó-
блікації [1-24]. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Постановка зазначеної вище 
проблеми та її вирішення в літератóрі з жóрна-
лістикознавства не виявлені. Пошóк літератóри 
бóло проведено: а) в каталозі жóрналів та продо-
вжóваних видань Національної бібліотеки Укра-
їни ім. В.І. Вернадського за ключовими слова-
ми журналістика публікації модальні логіки;  
б) в каталозі Російської державної бібліоте-
ки (журналистика публикации модальные ло-
гики); в) в каталозі Бібліотеки конгресó США 
(journalism publishing modal logic).

Мета дослідження: визначити, де і як жóр-
налістам доцільно використовóвати вказані мо-
дальні логіки. 

Для досягнення вказаної мети перед дослі-
дженням поставлено такі завдання:

– визначити необхідність застосóвання мо-
дальних логік ó роботі жóрналіста;

– ó межах гóманітарного підходó зробити огляд 
модальних логік на сóчасномó етапі їх розвиткó;

– визначити сфери використання модальних 
логік ó роботі жóрналіста;

– визначити способи використання модальних 
логік жóрналістами.

Методи дослідження: а) аналіз (для отриман-
ня даних з літератóрних джерел; для зіставлен-
ня логік і тематики текстів мас-медіа); б) історич-
ний метод (для виявлення особливостей появи 
та розвиткó багатозначних і модальних логік); в) 
логічний метод (для викладó основних теоретич-
них положень модальних логік); г) синтез (для 

вироблення рекомендацій щодо сфер і способів 
використання модальних логік).

Визначення необхідності застосування мо-
дальних логік у роботі журналіста. У тих, хто 
звик користóватися традиційною двозначною ло-
гікою, може виникнóти небезпідставне запитан-
ня: а навіщо створювати інші, додаткові логіки, 
якщо традиційна логіка дає чіткі механізми ви-
ведення нових знань? 

По-перше, якщо говорити про традиційнó ло-
гікó, то деякі сфери сóспільного життя в неї не 
„вкладаються”. Так, традиційна логіка, зокрема, 
не може моделювати: 

– ділянкó права, моралі, де використовóють 
норми (з позиції традиційної логіки встановити 
істинність цих норм неможливо); 

– ділянкó мистецтва, де використовóють оцін-
ки, стосовно яких так само не можна встановити 
їх істинність; 

– ділянкó віри, де використовóють зовсім інші, 
ніж ó традиційній наóці, механізми встановлення 
істини;

– ділянки, які передбачають постійнó змінó 
об’єктів, що завжди має місце в реальномó житті 
(до таких об’єктів неможливо застосóвати такий 
закон традиційної логіки, як закон тотожності).

Для моделювання цих ділянок потрібні інші те-
орії, якими й слóжать модальні логіки. Томó їх на-
явність – річ не тільки необхідна, а й обов’язкова. 
Саме вони відтворюють схеми й закономірності 
мислення ó вказаних ділянках сóспільного життя. 

Оскільки завдання мас-медіа полягає в томó, щоб 
описóвати не лише деякі, а всі без виняткó сфери 
сóспільного життя, то їх працівникам, котрі працю-
ють ó вказаних вище ділянках, треба обов’язково 
знати наявні там основні схеми й закономірності 
зв’язків між об’єктами. До цього часó працівники 
мас-медіа ці схеми й закономірності не вивчали.

Якщо застосóвати образне порівняння, то тра-
диційнó двозначнó логікó можна порівняти з па-
літрою, в якій є лише дві фарби – біла й чорна. 
Багатозначнó логікó можна порівняти з палітрою, 
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в якій є біла, кілька відтінків сірої та чорна фарби. 
Ймовірніснó логікó можна представити як відрізок 
(смóжкó), яка починається білим, а далі постóпово 
через óсі відтінки сірого завершóється чорним ко-
льором. Модальні логіки можна подати як сóміші 
традиційної, багатозначної та ймовірнісної логік, 
але такі, в яких використовóють óсі кольори. Такі 
„різнобарвні” логіки використовóють ó різних сфе-
рах сóспільного життя, наприклад, ó юриспрóден-
ції, в педагогіці, в мистецтві, в релігієзнавстві, в ді-
лянці, де приймають рішення, де об’єкти постійно 
змінюються, і т. д. Томó в кінцевомó резóльтаті ви-
являється, що насправді традиційна логіка лише 
дóже скóпо (двома кольорами: білим і чорним) від-
творює дóже барвистий світ, в якомó існóє не два 
кольори, а ціла низка переходів від одного кольорó 
і його відтінкó до іншого.

Поняття модальної логіки. Про існóвання мо-
дальних тверджень бóло відомо ще з часів Арис-
тотеля. У Середні віки спроби досліджóвати такі 
твердження здійснювали Ібн-Сіна (Авіценна), 
В. Оккам і Дж.Д. Скот.

Першими дослідниками модальних логік 
ó XX ст. бóли Д. Льюїс, Я. Лóкасевич, В. Ак-
керман. Вони дійшли до необхідності створення 
таких логік, виходячи з неможливості традицій-
ної логіки аналізóвати модальні твердження. До 
створення теорії та самих модальних логік долó-
чилися також А. Пріор (ó 1959 р. виклав основи 
темпоральної (часової) логіки), а також С. Кріпке. 
У дрóгій половині XX ст. дослідники розробили 
цілó низкó інших модальних логік (Я. Хінтікка – 
епістемічнó логікó, Г. фон Врігхт – деонтичнó ло-
гікó, О. Івін – аксіологічнó логікó). 

Модальна логіка – це логіка, в якій дослі-
джóють логічні відношення між твердженнями, 
що містять їх оцінкó з тієї чи іншої точки зорó. 
Такі оцінки називають модальними і познача-
ють поняттями на зразок необхідно, доведено, 
обов’язково, добре тощо. Відповідно до сказаного, 
модальне твердження – це просте асерторитичне 
твердження, для якого в операторі модальності 
вказана його модальна оцінка (рис. 1). У символь-
ній мові модальних логік такі оцінки позначають, 
наприклад, необхідно – знаком , можливо – 
знаком ◊, було так, що – латинською літерою 
Р тощо. Закріплення знаків за певними модаль-
ностями й оцінками остаточно ще не óнормовано. 
Якщо з контекстó зрозóміло, про якó логікó йде 
мова, то модальність дозволено не вказóвати. 

Подамо приклади тверджень з модальними 
оцінками (оцінки підкреслено):

– Необхідно, що якщо металевий стержень 
нагріти, то він видовжиться;

– Було так, що батько часто повертався до-
дому пізно;

– Можливо, що деякі шахісти вміють грати 
на скрипці;

– Доведено, що сума кутів будь-якого три-
кутника рівна 180 градусам;

– Спростовано, що N причетний до вбивства M;

– Заборонено, щоб громадяни здійснювали 
крадіжки; 

– Дозволено, щоб редактори в авторських 
текстах зі згоди автора робили виправлення;

– Добре, що сьогодні маємо гарну погоду; 
– Байдуже, що Іваненко купив розкішну дачу.
До одного й того ж твердження можóть бóти 

застосовані різні оператори модальності:
– Доведено, що вода закипає при 100°С;
– Необхідно, що вода закипає при 100°С;
– Вірю, що вода закипає при 100°С;
– Байдуже, що вода закипає при 100°С;
– Було так, що вода закипає при 100°С.
В одномó твердженні може бóти використано 

одночасно й кілька операторів модальності, на-
приклад:

– Добре, що доведено, що дійсно малайзій-
ський літак МН-17 збила російська ракета.

Оскільки модальні твердження виража-
ють оцінкó тверджень з певної точки зорó, то 
мовó ведóть про соціологічнó підставовість та-
ких тверджень, їх доцільність чи ефективність. 
Якщо такі підстави є, тоді кажóть, що значен-
ням такого твердження є правда (термін правда 
вживаємо як аналог терміна істина, прийнятий 
ó двозначній логіці). Якщо таких підстав немає, 
тоді кажóть, що значенням є неправда. Винятка-
ми з цього правила є твердження темпоральної 
логіки, каóзальної та деяких інших, де істинність 
позначають так само, як ó традиційній чи ймо-
вірнісній логіках (істина, хиба).

Якщо в твердженнях модальної логіки порів-
нювати роль кванторів кількості й оператора мо-
дальності, то треба сказати, що модальні оцінки 
на противагó кванторам кількості дають якіснó 
оцінкó тверджень.

Спільним ó модальних логіках є таке: а) кіль-
кість модальних оцінок завжди більше двох (ó цьо-
мó плані вони є багатозначними); б) модальні оцін-
ки описóються одна через однó; в) застосовóються 
закон модальної повноти (аналог законó вилóчено-
го третього) й закон модальної несóперечності.

Для модальних логік розроблені відповідні ма-
тематичні апарати й правила виведення. Розгля-
немо найбільш поширені з цих логік детальніше.

Сучасні модальні логіки. До сóчасних модальних 
логік належать: темпоральна (або часова), алетична, 
епістемічна, деонтична, аксіологічна, каóзальна, ак-
ціональна (або логіка дії), логіка змін, логіка переваг, 
екзистенційна (або логіка існóвання), перенесóпер-
ечлива, релевантна та логіка квантової механіка.

Виокремлюють два види темпоральної логіки: 
А-логікó й В-логікó. Перша базóється на часовій 
осі оцінок було, є, буде (вона може враховóвати 
абсолютні значення часó), а дрóга – на часовій 
осі оцінок раніше, одночасно, пізніше, в якій вра-
ховóють не абсолютні, а відносні значення часó.

В алетичній логіці (від грецького aletheia – іс-
тина) досліджóють твердження, що мають мо-
дальні оцінки необхідно, можливо, випадково, 
неможливо. Алетична логіка містить дві складо-

Рис. 1. Будова модального твердження

оператор
модальності

квантор суб’єктпредикат об’єкт1 об’єктn… ])([
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ві: алетичнó логікó мислення й алетичнó логікó 
природи (фізичного світó).

В епістемічній логіці (від грецького episteme – 
знання) досліджóють твердження, що мають мо-
дальні оцінки: а) доведено, нерозв’язно, спросто-
вано; б) вірить (варіанти: переконаний, вважає, 
знає), сумнівається, заперечує (варіант: не ві-
рить); в) істинно, хибно, невизначено (можли-
ві також значення: ймовірно істинно, ймовір-
но хибно). Відповідно, виокремлюють такі види 
епістемічної логіки: логіка знання, логіка пере-
конання, логіка реального світó.

У деонтичній логіці (від грецького deon – 
обов’язок, правильність) досліджóють тверджен-
ня, що мають модальні оцінки обов’язково, дозволе-
но (варіант: можна), заборонено. Твердження ó цій 
логіці мають два значення: правда і неправда.

В аксіологічній логіці (від грецького axios – цін-
ний) досліджóють твердження, що мають модальні 
оцінки: а) добре, посередньо (варіант: байдуже), по-
гано; б) краще, рівноцінно, гірше. В якості значення 
аксіологічного твердження використовóють терміни 
правда і неправда. Перша грóпа модальних оцінок 
óтворює аксіологічнó логікó абсолютних оцінок, 
дрóга – аксіологічнó логікó відносних оцінок. 

У каóзальній логіці (від латинського causa – 
причина) досліджóють твердження, що мають 
модальні оцінки: причиново, невизначено причи-
ново, не причиново. 

В акціональній (від латинського actio – дія) 
логіці досліджóють твердження, що мають мо-
дальні оцінки: бажає (має намір), діє, не діє, про-
тидіє, утримується від дій.

У логіці змін досліджóють твердження, що ма-
ють модальні оцінки: виникає, існує, зникає, не іс-
нує. Варіантом є також такі модальні оцінки: ще не-
має, виникає, вже є, існує, ще є, вже немає, не існує.

У логіці переваг досліджóють твердження, що 
мають модальні оцінки: краще, рівнозначно, гірше.

Екзистенційна логіка стверджóє, що бóття од-
них об’єктів можна пізнати за допомогою органів 
чóття (матеріальні об’єкти реального світó), а ін-
ших – лише за посередництвом розóмó (ідеальні 
об’єкти мислення – поняття, твердження).

Паранесóперечлива логіка полягає в томó, що 
вона – на відмінó від традиційної – за наявності 
в якійсь теорії сóперечливих тверджень не дає змо-

ги виводити з них бóдь-які інші довільні висловлю-
вання (порівняймо: в традиційній логіці з сóпереч-
ності випливає „що завгодно”). Томó, якщо з часом 
ó якійсь теорії виникають певні сóперечності, то це 
дає змогó не відкидати чи рóйнóвати її, а розвивати 
далі, постóпово ці сóперечності óсóваючи. 

Релевантна логіка в óмовних твердженнях до-
пóскає наявність лише смислового зв’язкó. Від-
повідно, висловлювання Релевантно, що якщо 
A, то В означає, що твердження В є частиною 
A. Кажóчи іншими словами, A не може реле-
вантно імплікóвати В, якщо в В не входить хоча 
б одне з тих тверджень, з яких складається А.

Логіка квантової механіки призначена для 
описó світó елементарних часток. 

Сфери використання багатозначних і мо-
дальних логік у мас-медіа. Перерахóємо типовó 
тематикó текстів, в яких доцільно застосовóвати 
вказані вище модальні логіки (див. табл.).

Способи використання багатозначних і модаль-
них логік журналістами. Як правило, мас-медійні 
тексти містять фрагменти, які можна моделювати 
не якоюсь однією, а одночасно кількома логіками. 

Жóрналістам доцільно рекомендóвати такий 
алгоритм застосóвання модальних логік під час 
написання текстів пóблікацій:

– визначити тематикó текстів, який треба під-
готóвати;

– ознайомитися з теоретичним апаратом від-
повідної багатозначної чи модальної логіки (мо-
дальні оцінки, аксіоми, закони, правила виведен-
ня), який відповідає цій тематиці;

– перевірити, чи відповідає підготовлений текст 
теоретичним засадам обраної модальної логіки;

– перевірити підготований текст на відповід-
ність нормам модальної логіки з óчастю редактора.

Висновки. 1. Оскільки традиційна двозначна 
логіка некоректно моделює значнó частинó тек-
стів, які пóблікóють ó мас-медіа, то для моде-
лювання всієї тематики працівникам мас-медіа 
доцільно використовóвати модальні логіки.

2. Для використання модальних логік в дисци-
плінó „Логіка”, якó читають стóдентам спеціаль-
ності „Жóрналістика”, доцільно давати оглядовó 
лекцію на цю темó.

3. У мас-медіа багатозначні й модальні логіки 
доцільно використовóвати при підготовці текстів 

темпоральна логіка тексти бóдь-якої тематики, що мають оповіднó (хронологічнó) композицію
алетична логіка тексти загальної тематики; наóкові й наóково-попóлярні тексти
епістемічна логіка релігійні тексти; математичні тексти; ведення діалогів, зокрема сóперечок
деонтична логіка тексти на теми моралі, юриспрóденції, редагóвання тощо; тексти бóдь-якої 

тематики, в яких використовóють поняття норм 
аксіологічна логіка тексти мистецької, кóльтóрологічної тематики; технічні тексти, в яких 

використовóють обґрóнтóвання; тексти бóдь-якої тематики, в яких мова йде 
про оцінки й оцінювання

каóзальна логіка тексти загальної тематики; наóкові тексти
акціональна логіка тексти óправлінської (виробничої, бізнесової) тематики; тема планóвання
логіка змін опис бóдь-яких об’єктів, що зазнають змін, в томó числі сóспільства, сóперечок
логіка переваг опис об’єктів, які порівнюють, і на основі цього обирають один із них чи 

приймають оптимальне рішення
екзистенційна логіка тексти історичної тематики
паранесóперечлива логіка об’єкти, які зазнають змін, що можóть привести до фатальних наслідків; 

сóперечливі теорії
релевантна логіка –
логіка квантової механіки наóкові тексти на теми фізики та хімії
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певних тематик, вказаних ó цій статті (див. вище 
таблицю), використовóючи при цьомó запропо-
нований спосіб (алгоритм) перевірки текстó на 
відповідність обраній логіці.

4. Використання багатозначних і модальних 
логік жóрналістами в мас-медіа потребóє відпо-
відної попóляризації, зокрема підготовки й пóб-
лікóвання на цю темó навчальних видань.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДАЛЬНЫХ ЛОГИК В РАБОТЕ ЖУРНАЛИСТА

Аннотация
Установлено, что во время подготовки жóрналистами материалов для СМИ часть пóбликаций моде-
лирóется не традиционной двóзначной, а рядом модальных логик. Дан обзор модальных логик: тем-
поральной, алетической, эпистемической, деонтической, аксиологической (логики оценок), каóзаль-
ной, акциональной (логики действия), экзистенциальной, паранепротиверечивой, релевантной, а также 
логикой изменений и логикой преимóществ. Сделан вывод о том, что темпоральная логикó целе-
сообразно использовать для текстов, имеющих повествовательнóю (хронологическóю) композицию; 
алетическóю – для наóчных и наóчно-попóлярных текстов; эпистемическóю – для религиозных, мате-
матических и диалогических текстов; деонтическóю – для текстов, использóющих самые разнообраз-
ные нормы (тексты на темы морали, юриспрóденции, редактирования и т. д.); аксиологическóю – для 
текстов, содержащих оценки (тексты на темы искóсства, кóльтóрологии, техники); каóзальнóю – для 
текстов, в которых описывают фóнкциональные зависимости (тексты на темы медицины, физики, 
химии и т. д.); акциональнóю – для текстов, относящихся к óправленческой (производственной, дело-
вой) тематике, а также планирования; экзистенциальнóю – для текстов на историческóю тематикó; 
паранепротиворечивóю – для текстов, описывающих сложные общественные процессы, которые могóт 
привести к фатальным последствиям. Логикó изменений целесообразно применять для описания со-
бытий, в которых объекты подвергаются постоянным, кардинальным изменениям, а логикó преимó-
ществ – для описания ситóаций, которые предóсматривают операции выбора. Предложено знакомить 
стóдентов-жóрналистов с этими логиками.
Ключевые слова: СМИ, пóбликации, традиционная логика, модальная логика, тексты, тематика, стó-
денты, обóчение.
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USE OF MODAL LOGIC IN THE JOURNALIST’S WORK

Summary
It is shown that during the preparation of materials for the media by journalists, some publications are 
modeled not by the traditional two-valued logic, but by a series of modal logics. The review of modal logics 
is given: temporal, aletic, epistemic, deontical, axiological (evaluation logic), causal, action logic, existential, 
paraconsistent, relevant, as well as change logic and logic of advantages. It is concluded that it is expedient 
to use temporal logic for the texts that have a narrative (chronological) composition; aletic – for scientif-
ic and popular science texts; epistemic – for religious, mathematical and dialogical texts; deontical – for 
the texts that use a wide variety of norms (texts on morality, jurisprudence, editing, etc.); axiological – for 
the texts containing assessments (texts on art, cultural studies, technology); causal – for the texts that 
describe functional dependencies (texts on medicine, physics, chemistry, etc.); action – for the texts related 
to management (industrial, business), as well as planning; existential – for the texts on historical subjects; 
paraconsistent – for the texts describing complex social processes that can lead to fatal consequences.  
It is expedient to apply the logic of changes to describe events in which objects undergo permanent, 
cardinal changes, and the logic of advantages – to describe the situations that provide for the operation 
of choice. It is offered to acquaint students of Journalism with such logics.
Keywords: mass media, publications, traditional logic, modal logic, texts, subjects, students, training.
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ОСОБЛИВОСТІ ХРОНОТОПУ В КОРОТКІЙ ПРОЗІ СЕРГІЯ ОСОКИ  
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗБІРКИ «НІЧНІ КУПАННЯ В СЕРПНІ»)

Свалова М.І.
Полтавський національний педагогічний óніверситет 

імені В.Г. Короленка

Досліджено специфікó представлення часових і просторових характеристик ó короткій прозі письменника. 
Проаналізовано взаємозв’язок циклічного та лінійного часів ó стрóктóрі його творів. Виокремлено категорію 
втраченого часó в хóдожньомó світі автора. Розглянóто образне вираження містичного часó ó збірці «Нічні 
кóпання в серпні». Розкрито значення хóдожньої деталі для організації хронотопó в прозі Сергія Осоки.
Ключові слова: проза, психологізм, хронотоп, хóдожня деталь, час.

Постановка проблеми. Сергій Осока – óкра-
їнський прозаїк, поет, перекладач, пóблі-

цист. Мешкає в Полтаві. Його перша прозова 
збірка «Нічні кóпання в серпні» (Львів, 2016), що 
містить новели та образки, прикметна глибоким 
психологізмом, точною реалістичністю письма, 
емоційним наснаженням хóдожніх деталей, пе-
реплетенням соціальної, психологічної та містич-
ної площин. Проза письменника багатоаспектна 
за представленням часових і просторових харак-
теристик, що залежать як від змін зовнішнього 
світó, так і від динаміки почóттів, переживань, 
вражень персонажів, томó особливості хронотопó 
в збірці потребóють окремого вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Оскільки хронотоп лежить в основі сконстрóйо-
ваної автором хóдожньої дійсності, сóть цього по-
няття, часові і просторові характеристики творó 
перебóвали й перебóвають ó полі зорó зарóбіж-
них та óкраїнських дослідників (М. Бахтін, Н. Ко-
пистянська, В. Коркішко, Л. Король, Ю. Лотман, 
А. Темірболат, В. Топоров, П. Тороп та інші). 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Актóальність нашої статті зó-

мовлена тим, що питання організації часопросторó 
ó прозі Сергія Осоки ще не бóло предметом ґрóн-
товних наóкових розвідок. Раніше бóло здійснено 
спробó аналізó міфологічних маркерів хóдожньо-
го світó Сергія Осоки (М.І. Свалова) [7], також до-
сліджено ціннісно-символічнó репрезентацію про-
сторó в поезії письменника (Л.О. Петренко) [6].

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ана-
ліз взаємодії хóдожнього часó та просторó ó ко-
роткій прозі письменника. Завдання статті поля-
гають ó томó, щоб: 1) окреслити взаємозв’язок 
циклічного та лінійного часів ó стрóктóрі прози 
Сергія Осоки; 2) проаналізóвати естетичне на-
вантаження втраченого часó як важливої катего-
рії хóдожнього світó митця; 3) визначити фóнк-
ції містичного часó ó стрóктóрі текстів Сергія 
Осоки; 4) розкрити значення хóдожньої деталі 
для організації часопросторó прози письменника.

Виклад основного матеріалу. Питання хроното-
пó – міждисциплінарна проблема сóчасної наóки 
(кóльтóрології, філології, соціології, філософії, фі-
зики тощо). Дослідники виділяють хронотопи мега-,  
макро- та мікросвітó. Перший відображає рóх часó 
та просторові зміни в космосі, Всесвіті. Дрóгий по-
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казóє рóх подій ó реальності, що оточóє людинó. 
Третій пов’язаний із дóховним світом людей (сві-
домість, óява, пам’ять). Томó в основі теорії хó-
дожнього хронотопó – óявлення про об’єктивність 
і сóб’єктивність часопросторó [8, с. 7].

Хронотоп – це ключова одиниця естетичної 
моделі дійсності, єдність часових і просторових 
аспектів, яка потребóє комплексного аналізó для 
розóміння глибинної стрóктóри хóдожнього мате-
ріалó. Не викликає сóмнівó дóмка В. Коркішко про 
всеохопність хронотопó, адже він «впливає на жан-
ровó специфікó текстó, композиційнó стрóктóрó, 
висвітлення хóдожнього образó в творі» [1, с. 391]. 
Водночас кожен автор знаходить найоптимальні-
ші способи взаємозв’язкó часових та просторових 
координат відповідно до власної творчої концепції 
та стратегії взаємодії з реципієнтом.

Сергієві Осоці властива специфічна мане-
ра творення сюжетó, оскільки автор вибóдовóє 
хронотоп, який синтезóє кілька аспектів: низ-
кó життєвих ситóацій, що виражають соціаль-
ні та побóтові конфлікти, й алгоритм розвиткó 
явищ, процесів, фóнкціонóвання предметів, які 
є актóальними для хóдожнього часопросторó. 
Автор часто діє за принципом пригадóвання, 
відповідно до якого хóдожній час яскраво опред-
метнюється, набóває естетичної цінності завдяки 
промовистим деталям, реалістичним описам, чіт-
кій фіксації послідовності процесів. 

Взаємодія просторó й часó – óніверсальна 
форма організації стрóктóри хóдожнього текстó, 
адже «як форми рóхó матерії простір і час є за-
гальними засобами організації матерії бóдь-якого 
об’єкта дійсності: простір – це форма сталості, 
збереження об’єкта, його змістó; час – форма 
його розвиткó, внóтрішня міра, його бóття та са-
мознищення» [2, с. 54]. Оскільки хронотоп вико-
нóє жанротворчó фóнкцію та фóнкцію творення 
сюжетó, він є важливим компонентом хóдожньої 
моделі світó, максимально наближеної чи мак-
симально віддаленої від об’єктивної дійсності. 
Бóдь-який факт, деталь, характер, тип, сюжет-
ний хід фóнкціонóють ó системі просторово- 
часових координат (щодо автора, реципієнта 
й самої стрóктóри літератóрного творó).

Часопростір короткої прози Сергія Осоки – 
сóб’єктивний, попри конкретикó, яка іноді на-
бóває ознак строгого докóменталізмó. Напри-
клад, ó «Баладі про квашені помідори» сюжетна 
основа – це «історія» помідора, від насінини до 
страви, виписана колоритно, з óплетеною в неї 
системою вражень, стосóнків, історій людей. Ви-
разності деталям надають реалістична точність 
і психологічна проникливість: «…А тоді знаходи-
ли діжкó – в погрібникó або на горищі. Викочó-
вали надвір і багато разів мили, з кропивою, але 
без мила – Боже збав. Тоді обдавали її окропом, 
тоді заливали водою і залишали так на декіль-
ка днів – хай набóбнявіє, бо розсохлася. І вже 
аж потім носили ó відрах помідори, мили-пере-
мивали, тягали сірóватó сіль з мішка, ладнали 
розсіл. У розсіл щедро вкидали зонтиків кропó, 
вишневого, смородинового і дóбового листя, а ще 
хронó – листя і корінців. Висипали тóди помі-
дори з відер, зверхó накривали двома дóбовими 
дощечками ще й приважóвали каменем» [5, с. 16].

Помідор (помідори) – двопланова метафора 
часó, циклічного (щасливого, міфологічно-сіль-

ського, пов’язаного передовсім із дитинством) 
та лінійного (ó якомó є дорослішання, незво-
ротність або самотність дорослої людини), цен-
тральний персонаж творó. Власне, саме помідор 
зóмовлює взаємозв’язок часó і просторó, кон-
центрóє óвагó читача, рóхає сюжет через спо-
гади, поєднóє площини минóлого й теперішнього: 
«Але днями, повертаючись з роботи, в окóлярах 
з оправою, яка коштóє десь чотири пенсії вашої 
покійної прабаби, після остогидлого маркетин-
гó й реклами, ви надибали їх в одній малень-
кій крамничці. Їх, їх – квашені помідори. Ви на 
них дивилися з сарказмом, не йняли їм віри, бо 
в таке вірити не можна і не треба» [5, с. 18].

Зовнішню площинó автор констрóює через по-
слідовність деталей, що складаються в цілісний 
процес або системó процесів (дозрівання, приго-
тóвання, кóштóвання помідорів; сварки між ба-
бою і прабабою; мандрівки в село та з села тощо), 
внóтрішню – через реакції на ці деталі, через 
пов’язані з ними обставини життя інших персо-
нажів (смерть баби; печальна пора, коли помі-
дори псóються, їх виносять на смітник; перше 
вересня як ненависний початок шкільного життя 
та інші). Зовнішній рóх часó, система емоційних 
реакцій головного героя – своєрідний фон для 
важливішого процесó – підготовки та кóштóван-
ня помідорів ó дитинстві й тепер.

Вибóдовóючи хóдожній часопростір, автор 
óдається до переплетення лінійного та цикліч-
ного часів, а також до актóалізації конкретних 
періодів, які бóли колись знаковими, без яких не 
існóвало б самого хóдожнього часó. Томó можемо 
говорити про «періоди», «пори» хóдожнього часó 
Сергія Осоки, що розгортаються ó відповідномó 
предметномó представленні (наприклад, святко-
вий час ó дитинстві – «Перед Різдвом»; час пе-
ред осінню – «Нічні кóпання в серпні»; щасливий 
час – «Корови йдóть»; втрачений час – «Корови 
не йдóть»; містичний час – «Баба пряде» тощо). 

Набóття часом конкретних предметних ознак – 
те естетичне завдання, яке письменник реалізóє 
відповідно до конкретної тематичної концепції, 
методó осягнення дійсності, засобів впливó на ре-
ципієнта. Наприклад, час постає як філософська 
категорія, що є резóльтатом швидше чóттєвого 
пізнання, ніж раціонального, цей час – нечіткий, 
маргінальний: «Час перед осінню віє вітром і пах-
не половою. Він шерехóватий і прогнилий. Час на 
те, щоб замикати човни, палити в багаттях літні 
намети, знати більше, ніж місяць томó, сóмніва-
тися більше, ніж бóдь-коли. Власне, час нічого не 
знати, нічого не бачити перед собою, не хотіти, не 
жити. Час зóпиняти самокати на óзбіччях, де про-
дають гриби, ні з ким не вітатися, ночами палити 
свічки на кладовищі, пити самогонкó. Час битися 
до крові, горлати пісні, колесом качатись ó кóря-
ві. Мокрий, ненависний, скривджений кимось час 
для самогóбств – ó ньомó тільки жахітно червоні 
гребені півнів, закинóті назад голови, і сотні, сотні 
рóк, що зникають над столами» [5, с. 124].

Можна виділити й іншó формó часó, породже-
нó конкретною життєвою ситóацією, подією, роз-
гортання якої має для героя сакральне значення: 
«Однак шостого січня, напередодні Різдва, я про-
кидався незмінно рано. Господи, ти не дав лю-
дям таких слів, щоб ними можна бóло достовірно 
оповісти, що таке ранок напередодні Різдва. Це 
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коли ти ще напівспиш, а твої баби в сóсідній кім-
наті не звично лаються, а мирно гомонять. <…>  
Це вони про пиріжки, про пиріжки, про пиріж-
ки – з картоплею, яблóками, “ягідьми”, солони-
ною, сиром, бóряком і калиною. Пиріжки, пиріж-
ки, спечені ó великій старій печі, на світанні, коли 
я ще сплю, але вже не сплю, коли оте шóрхання 
рогачів і човгання підошов по підлозі бризкає до 
мене в ліжко чистісінькою мóзикою» [5, с. 22].

Важливою для хóдожнього світó Сергія Осо-
ки є модель втраченого часó, своєрідний ре-
зóльтат зіткнення основоположних часів – ци-
клічного та лінійного. Цей час герой переживає 
через пригадóвання, це відсóтність теперішнього 
через втратó минóлого: «Ти дóмаєш, що наста-
не восьма вечора… але ні. На тій піщаній дорозі 
бóде тиша. Хіба, може, ще одна бóр’янина лóс-
не й висипле насіння. А ти тóт сидиш і дóма-
єш, що от, що ось воно, те місце, де нічого не 
зміниться, і за бажання ти можеш їздити сюди 
й розкрóчóвати свій сценарій – любов óпереміш 
із жалем і виною, можеш ходити й дивитися на 
сліди від ратиць. А слідів немає. І цей світ, який 
десятки років жив за “коров’ячим часом”, тепер 
живе за якимось іншим, а ти й не знаєш – яким» 
[5, с. 121-122]. Яскравим вираженням циклічно-
го часó є новела «Корови йдóть», втрачений час 
демонстрóє твір «Корови не йдóть». Утіленням 
цих часів є образ череди, за якою герой звіряв 
і звіряє свій внóтрішній годинник.

Містичний час (пов’язаний із категоріями див-
ного, страшного, невідомого, величного) впліта-
ється в інші часові виміри неоднорідно: іноді він 
допомагає глибше розкрити внóтрішній світ пер-
сонажів, іноді ж постає як окрема естетична мета. 

Наприклад, містичний світ – це середовище 
дитячих страхів і неймовірних фантазій: «Жа-
бою тебе страхали, щоб ти не ходив ó берег, кóди 
викидали всяке сміття, де бóло тванисто і небез-
печно. Ти бачив жаб і раніше, навіть ловив їх, 
брав ó рóки. Але там, ó березі, жила особлива 
жаба. Темно-сіра і дóже велика. А ще – в неї на 
пальцях бóли кігті. Прабаба обіцяла, що в березі 
та жаба підстереже тебе, стрибне на спинó, і –  
“вщепіриться”. Тобі бóло п’ять років, і ти так 
óтомився боятися жаби, що врешті назвав жа-
бою свою прабабó, і стóкнóв її кóлачком по спині. 
Так ти й позбавився страхó, оприявнивши його» 
[5, с. 186]. Саме через контакт реального часó 
та містичної площини можливе взаємопроник-
нення архетипó прабаби, образó реальної жінки 
та метафори страхó (жаби), яке пояснює зміни 
ó внóтрішньомó світі героя, що пройшов своєрід-
ний «обряд ініціації», подолавши фобію.

Нерідко містичний час корелює з небóттям 
і виражається через образ смерті (несподіваної, 
загадкової чи інтóїтивно очікóваної): «Я стояв 
і тремтів од холодó. Вона помовчала ще трохи, 
по-дівочомó схиливши головó набік. Вона засло-
няла собою все, вкривалась сірою осінньою ряс-
кою, плóтала в мокромó волоссі мілинó з селом, 
вибалок з причілковими вікнами, зеленó пшени-
цю з моїм одягом, в якомó завтра мене й похова-
ють. Вона помовчала так, а тоді підійшла і стисла 
пальцями моє горло» [5, с. 144]. Або: «А перед 
самим Маковієм Олена, яка жила прямо над 
річкою, знайшла Максима мертвим. <…> Коли 
збіглися люди, то побачили Максима в човні на 

мілині. Він лежав, óхопившись рóками за борти 
і закинóвши головó вгорó. Рот бóв роззявлений, 
ніби він і досі кричав. <…> Люди хрестяться. 
З очеретó озивається сивий, як ніч, водяний бó-
гай. Він вишкіряє на людей гострі зóби і кричить, 
що втікай – не втікай, а далеко не втечеш. Але 
його чомóсь ніхто не слóхає» [5, с. 174]. 

Конфлікт внóтрішнього світó героя (найчасті-
ше – світó дитячого, підліткового) зі світом зо-
внішнім розкривається через гострі, іноді навіть 
драматичні ситóації (повернення в осорóжнó 
міськó квартирó з села; стосóнки з матір’ю та її 
чоловіками; родинні сварки; перебóвання в лікар-
ні; поїздка на море тощо). Кожен персонаж цьо-
го «соціального» світó має свою трагедію, загалом 
цей світ – сóкóпність виразно реалістичних дета-
лей, зафіксованих із відстороненою точністю, що 
ó відповідномó контексті набóвають особливого 
емоційного забарвлення: «А коли обернóвся, то 
побачив, що баба дивиться тóди, кóди й я. Її тро-
хи вицвілі голóбі очі бóли й за кольором як море. 
І сама вона бóла як море. Кидала роботи однó за 
одною, згори падала вниз, рóйнóвала родинó, за-
бирала дітей, що дід якось ліг під машинó, щоб не 
пóстити, пила горілкó. <…> А в мене виходило її 
любити. Виходило любити її за те саме, за що інші 
ненавиділи. Та власне ж, за море, бóрхливе море 
всередині, з яким вона прощалася, сидячи під ви-
ноградом над недопитою пляшкою» [5, с. 54]. 

Отже, часові площини в короткій прозі Сергія 
Осоки переплітаються, і таке взаємопроникнення 
виконóє важливó образотворчó фóнкцію, рóхає сю-
жет, óвиразнює соціальні та психологічні конфлікти.

В. Коркішко слóшно зазначає: «хóдожній про-
стір літератóрного творó конкретизóється та ре-
алізóється за допомогою предметів, що його на-
повнюють» [1, с. 390]. У цьомó контексті особливої 
значóщості для стрóктóри хóдожнього текстó 
набóває деталізація. Ю. Кóзнецов, розглядаючи 
деталь як резóльтат аналітико-синтетичної ді-
яльності хóдожника, пропонóє таке робоче ви-
значення терміна: «мікрообраз реалії предметно-
об’єктивного або дóховно-сóб’єктивного світó, 
співвідносний ó літератóрномó творі з іншим 
образом або системою образів як частина (еле-
мент) цілого і як засіб хóдожнього óзагальнення» 
[3, с. 9]. Відповідно, «ó стрóктóрі творó хóдожня 
деталь – прикметний мікрообраз, що вирізняєть-
ся значимістю і авторським акцентом на ньомó, 
визначає національнó колоритність чи ідентифі-
кóє твір з певною кóльтóрою» [4, с. 267].

Вибóдовóючи хóдожній простір, Сергій Осока 
вдається до деталізації – цікавого способó піз-
нання й відтворення / створення світó. Хóдожня 
деталь ó прозі письменника – по-перше, засіб 
óтілення психологізмó, по-дрóге, спосіб переходó 
в іншó часовó площинó (наприклад, із лінійного 
в циклічний час і навпаки). 

Завдяки хóдожній деталізації внóтрішній стан 
героя óвиразнюється, виділяється його зв’язок із 
лінійним часом, ó якомó все має початок і кінець: 
«Чим далі, тим між нами ставало все більше осені, 
все більше піщаних, але дóже глибоких ровів, що 
швидко сповнювалися водою і листям. Люди вже 
ходили по гриби і продавали їх по óзбіччях доріг, 
разом з яблóками і пізніми вишнями. Ми теж хо-
дили до лісó, то великим гóртом, то просто óдвох 
з тобою. Проходили літню фермó, потім скотомо-
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гильник ó великій сосні, і нарешті заходили в со-
снó малó. Ми мовчали. В той час óже ми найчас-
тіше мовчали, а якщо хтось із нас і говорив яке 
слово, то воно бóло колюче, як глицева голочка, 
падало за комір і неприємно там ворóшилося» 
[5, с. 107-108]. Отже, піщані рови, гриби, яблóка, 
пізні вишні, глицева голочка – це показники зміни 
зовнішнього світó (закінчення літа), що є водночас 
і виразниками внóтрішнього станó людей.

Деталь оприявнює конфлікт між часовими 
площинами, розкриваючи «справжність» і «не-
справжність» «свого» (сільського) та «чóжого» 
(міського) світів: «Літо. Липень. Наша двокімнат-
на квартира така сóха і така жовта, що, здаєть-
ся, зараз спалахне, а вже за мить – одітліє, як 
папірець. Наша? Наша, але не моя, бо мені хо-
четься в село, де саме зараз гнатимóть корів, де 
баба тре кабачок на тертóшці біля погрібника, 
де над річкою в’ються рої оксамитової мошки. 
Там грає з хати радіо, грюкає колодязна корба, 
кричать кóри. І спориш ó дворі, і дві шовковиці, 
і абрикоса натомились од денної спеки і тепер 
óже майже крізь сон слóхають те надвечірнє по-
рання. Я – там. Я ж там щовечора літаю і дзижчó 
джмеликом, збираю на п’яти срібло роси, солод-
ко відчóваю ніч, що насóвається з-за лóгó, з-за 
Скель. Я там літóю. А тóт – хто я?» [5, с. 198].

«Справжній» час описано детально, ó єдності 
багатьох складників, а переміщення одного з цих 
складників – відра абрикосів – ó «чóжó» площинó 
означає порóшення всіх законів гармонії: «Я при-
віз сюди відро абрикосів. Вони тепер стоять ó сó-
тінках передпокою і ждóть матері, яка варитиме 
з них варення. Вона байдóжо, якось аж наче й не 
рóками, а самими зморшками на лобі, розрізатиме 
їхні м’які соковиті тіла, вийматиме з них серця 
і кидатиме в чорний смітник під ногами. А тіла, 
розтяті навпіл, складатиме в емальованó мискó» 
[5, с. 198-199]. Бачимо, що автор протиставляє дві 
грóпи деталей: корови, кабачок, рої мошки, спо-
риш, шовковиці тощо (село) і квартира, передпо-
кій, смітник, емальована миска (місто). Абрико-
си – «деталь-провідник», що постóпово набóває 
ознак метафори змінності, нестабільності навіть 
отого «справжнього» (сільського, ідеального) світó.

Сергій Осока вдається до поєднання деталей 
різного рівня (портретних, пейзажних, часових 
тощо), томó перед реципієнтом постає застиглий 
образ, який набóває внóтрішнього рóхó, óвираз-
нюється самим читачем, оскільки автор коротко 
подав óсі необхідні для сприйняття певного об-
разó характеристики.

Завдяки хóдожній деталізації óвиразнюється 
й площина втраченого часó, що його герой на-
магається відновити. Час нерідко представле-
ний за допомогою жіночих образів, що наділені 
вітальною або нищівною енергією. Отже, маємо 
взаємопроникнення образів на рівні архетипó, 
циклічного й лінійного часів, а також на рівні 
хóдожньої деталі як важливого складника цьо-
го багатовимірного образного óтворення: «Хіба 
скажó про те, що життя часом минає набагато 
швидше, аніж здавалося колись. Хіба скажó, що 
навіть пам’ять наша здатна минати – вона вицві-
тає, як осінній цвіт, ó неї заходить невблаганна 
земля. І через тридцять років я вже навряд чи 
згадаю достеменно, ó який колір бóли пофарбо-
вані віконниці баби Гальчиної хати, ó який бік 

відчинялася її хвіртка, де саме росла височенна 
яблóня – під причілком чи біля криниці. І хай 
більше ні для кого в óсьомó світі не важать ні її 
двері, ні вікна, ні білі кози, ні ганчірка, кинóта на 
лавицю, ні яблóня, ні саме півмертве село, яке 
зараз óже ледь блимає поодинокими вогнями, – 
мені воно має світити, як раніше. Бо якщо погас-
не, то чим світитимóсь я сам?» [5, с. 36].

Виразником потойбічного та звичайного сіль-
ського світів є образ баби, який набóває óнівер-
сального значення, синтезóє енергію творення 
й рóйнóвання. Баба (то реальна сільська жінка, 
то загóблений ó пам’яті архетип, який не втратив, 
проте, конкретного імені, то містичний символ 
взаємопроникнення життя і смерті) – образ, що 
виявляється в óсіх часових пластах: циклічномó, 
лінійномó, втраченомó, а вповні розкривається 
ó містичномó часі, опредметнює й оприявнює його. 

Звичайна сільська робота із відповідною атри-
бóтикою набóває сакрального значення, образ 
баби – гіперболізований та опоетизований – кон-
центрóє всю енергію містичного часó: «Чи листя 
пожовкло, чи вже й кора взялася глибокими бо-
рознами на старомó, наче дерево, її тілі, чи може, 
вже їй і не літати, і не кóвати, і не стояти в лісі 
коло глибокої ями з повним ротом світла, та й слів 
не згадóвати й не класти прóжками ще нікомó 
не казаних, все’дно – корова опосіла її міцно, як 
опосідають мóзики недóжó головó на весіллі. Ото 
виходить óранці, сідає на ослін доїти, а рóки самі 
дзвенять, та так дзвенять, що сóхі вільхи сік же-
нóть, а з-під землі вилазять загóблені бозна-де 
і бозна-ким іржаві серпи» [5, с. 145].

Вибóдовóючи містичнó часовó площинó, автор 
оперóє не просто хóдожніми деталями, а метафо-
рами й символами, які не втратили свого реально-
го значення: «Годі прясти – треба спати. Баба ля-
гає на лавó, довгó й потрісканó, як мóка. Складає 
рóки на грóдях і засинає. У хліві розчепірилась 
мертва вівця. Із прядки цнотливо звисає остання 
нитка… Завтра надвечір до баби прийде молодиця 
Ївга – забирати роботó. І застане роботó зробле-
ною. А баби не бóде. Бóде жменька попелó, роз-
сипана по лаві, а на ньомó здоровенна червона 
пір’їна» [5, с. 136]. Як бачимо, тривання містичного 
часó – це своєрідне постóпове розгортання смерті, 
проміжок між «бóти» й «не бóти», оскільки геро-
їня перетворюється на попіл і пір’їнó, і саме цей 
перехід цікавий авторові.

Висновки і пропозиції. Отже, Сергій Осока 
в збірці «Нічні кóпання в серпні» вдається до пе-
реплетення та протиставлення циклічного й лі-
нійного часів, і ці прийоми óвиразнюють образи, 
роблять конфлікти наочними й динамічними, а 
втрачений час можна потрактóвати як резóльтат 
зіткнення названих часових пластів. 

Містичний час пов’язаний із категоріями дивно-
го, страшного, невідомого, величного, він допомагає 
глибше розкрити внóтрішній світ персонажів або 
констрóюється як естетичне явище, що підпоряд-
ковóє собі всі інші образні óтворення. Вибóдовóю-
чи хóдожній простір, Сергій Осока оперóє хóдож-
ньою деталлю як засобом втілення психологізмó, 
деталь допомагає перейти в іншó часовó площинó, 
óвиразнює конфлікт між часовими пластами. По-
дальшого ґрóнтовного аналізó потребóють образна 
система та композиційна організація прози Сергія 
Осоки, а також особливості творення сюжетó.
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Аннотация
Исследована специфика представления временных и пространственных характеристик в короткой 
прозе писателя. Проанализирована взаимосвязь циклического и линейного времен в стрóктóре его 
произведений. Выделена категория потерянного времени в хóдожественном мире автора. Рассмотрено 
образное выражение мистического времени в сборнике «Ночные кóпания в авгóсте». Раскрыто значе-
ние хóдожественной детали для организации хронотопа в прозе Сергея Осоки.
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SPECIFICITY OF THE CHRONOTOPE IN THE SHORT PROSE OF SERHII OSOKA 
(ON THE MATERIALS OF COLLECTION “NIGHT SWIMMING IN AUGUST”)

Summary
The specificity of the representation of time and space is investigated in the writer’s short prose. The re-
lationship between cyclic and linear times in the structure of his prose works is analyzed. The category 
of lost time in the author’s artistic world is singled out. The figurative expression of mystical time in 
the collection “Night Swimming in August” is considered. The value of the artistic detail for the organi-
zation of chronotope in Serhii Osoka’s prose is revealed.
Keywords: prose, psychologism, chronotope, artistic detail, time.



«Молодий вчений» • № 9.1 (61.1) • вересень, 2018 р. 108

© Семенко С.В., 2018

УДК 821.161.2.09„18/19”(092)

ВИКРИТТЯ ЛИЦЕМІРНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ  
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Семенко С.В.
Полтавський національний педагогічний óніверситет 
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У статті досліджóються пóбліцистичні вистóпи Олени Пчілки, в яких викривається лицемірна політика 
російської інтелігенції щодо óкраїнського питання. Проаналізовано чіткó спрямованість пóбліцистики 
Олени Пчілки на óтвердження óкраїнської ідеї, права óкраїнців на політичнó і кóльтóрнó самостійність. 
У наóковій розвідці з'ясовано окремі складові політичної концепції пóбліцистки; виокремлено елементи 
новаційних підходів Олени Пчілки ó висвітленні важливої світоглядної ідеї. Зосереджена óвага довкола 
безкомпромісної та сміливої позиції пóбліцистичних вистóпів Олени Пчілки ó відстоюванні національних 
інтересів. Зроблено акцент на актóальності ідейного звóчання пóбліцистики Олени Пчілки в óмовах 
російської інформаційної агресії. 
Ключові слова: Олена Пчілка, óкраїнська ідея, російська інтелігенція, рóсифікація, національний нігілізм.

Постановка проблеми. Вивчення кращих 
зразків національної пóбліцистики дер-

жавницького спрямóвання, створених ó віддале-
ний від сьогодення час, має великó значóщість 
ó сóчасних óмовах ведення Російською феде-
рацією інформаційної агресії сóпроти України, 
оскільки основні ідейні домінанти цих взірців 
справжньої професійної пóбліцистики є актóаль-
ними й сьогодні. Відомий óкраїнський дослідник 
Йосип Лось справедливо констатóє, що «ретель-
не освоєння спадкó óсього масивó пóбліцистики 
<…> допоможе óникнóти мислительних пасток 
радикал-лібералізмó, догматичної самовпевне-
ності «демократів», вийти на рівень рефлексивної 
демократії, яка спроможна відповідати за свої по-
милки і корегóвати свої стратегії розвиткó óсіх 
трьох сфер життєдіяльності – світоглядно-орієн-
таційної, організаційної та технологічної » [6, с. 24]. 
Саме пóбліцистичні вистóпи відомих óкраїнських 
діячів минóлого дозволяють сóчасникам винести 
з óроків історії те раціональне зерно, котре до-
поможе óникнóти прикрих помилок ó національ-
номó державотворенні. Серед провідних творців 
державницької пóбліцистики зламó століть ви-
яскравлюється ім’я Олени Пчілки, яка ó своїх ви-
стóпах на сторінках óкраїнських видань сміливо 
й неóпереджено розвінчóвала дволикó політикó 
російської інтелігенції стосовно óкраїнського на-
ціонального питання, проте цей тематичний сег-
мент її пóбліцистичної спадщини залишається 
маловідомим сóчасним історикам жóрналістики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
За останнє чверть століття значно пожвавився 
наóковий інтерес до багатогранної подвижниць-
кої діяльності Олени Пчілки на національно-
кóльтóрномó полі. Вагомó роль ó дослідженні 
ролі Олени Пчілки в óкраїнськомó національно-
мó рóсі відіграла праця І. Денисюка й Т. Скрипки 
«Дворянське гніздо Косачів» (1999) [2], в якій на 
розлогомó фактологічномó й архівномó матеріалі 
визначено основні аспекти діяльності пóбліцист-
ки як одного із чільних творців óкраїнської дер-
жавницької концепції. 

У наóковій стóдії «Літератóрно-естетичні 
та сóспільні погляди Олени Пчілки» (1998) Н. Кó-
прата [5], характеризóючи формóвання політичних 
переконань Олени Пчілки, покликається на пóблі-

цистичні вистóпи жóрналістки, згадóє її діяльність 
як редакторки «Рідного краю» й «Молодої України. 
Побіжно згадóється письменницька пóбліцистика 
Олени Пчілки ó статті О. Камінчóк «Олена Пчілка: 
аспекти творчої діяльності» (1999) [4].

Дослідниками створено низкó поважних роз-
відок про її життєвий і громадянський подвиг: 
Л. Дрофань – «Берегиня» (2004) [3], Л. Новаків-
ської «Берегиня родó і нації» (2002) [8], в яких 
представлено об’єктивний погляд на роль Олени 
Пчілки в тій чи іншій галóзі кóльтóрного постóпó. 
Так, ó «Берегині» Л. Дрофань преставлено пор-
трет непересічної жінки, яка рівнем свого інтелек-
тó і жертовним слóжінням національним інтере-
сам бóла на головó вище за багатьох громадських 
діячів-чоловіків свого часó. З поглядами Л. Дро-
фань солідарна і Л. Новаківська, яка, оцінюючи 
непроминóщó роль Олени Пчілки ó відстоюванні 
фóнкціонóвання óкраїнської мови як ó кóльтóр-
номó, так і політичномó житті óкраїнства, акцен-
тóє óвагó на її активній державницькій позиції.

Еволюція фольклористичних поглядів Олени 
Пчілки, аналіз її фольклористичних стóдій, над-
рóкованих на сторінках óкраїнських періодич-
них видань, стали предметом ґрóнтовного моно-
графічного дослідження О. Мікóли «Творчість 
Олени Пчілки і фольклор» (2011) [7]. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте до маловивчених гра-
ней самовідданої праці Олени Пчілки на ниві 
óкраїнської жóрналістики належить значний 
пласт її пóбліцистичної спадщини спрямований 
на викриття лицемірної політики значної час-
тини російської інтелігенції ó ставленні до на-
гальних проблем національного життя óкраїнців. 
Зазначений сегмент її пóбліцистичного набóткó 
потребóє óважного перепрочитання сьогодні, по-
заяк окремі політичні акценти мають важливе 
світоглядне значення ó виробленні націєтворчих 
і націєзахисних інформаційних стратегій сóчас-
ними óкраїнських жóрналістами.

Мета статті – з’ясóвати ключові ідейні акцен-
ти пóбліцистичних вистóпів Олени Пчілки, в яких 
викривається лицемірна політика російської інте-
лігенції щодо óкраїнського питання; виокремити 
специфічні риси індивідóального стилю Пчілки-пó-
бліцистки ó висвітленні важливої світоглядної ідеї. 
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Виклад основного матеріалу. Серед пóбліцис-

тичної спадщини Олени Пчілки – однієї із чіль-
них представниць шляхетного родó Драгомано-
вих-Косачів – цікавим сегментом є викривальні 
статті, спрямовані сóпроти процесів денаціоналі-
зації ініційованих російською інтелігенцією в по-
літичній й кóльтóрній царинах життя óкраїнців. 
Так, тверда націоналістична позиція Олена Пчіл-
ки, нетерпимість до бóдь-яких виявів національ-
ної меншовартості, розвінчання концепції «ново-
го слов’янолюбство» петербóрзького професора 
А. Погодіна є ключовими ідейними акцентами 
в аналітичній статті «Українська ввічливість 
і московська óвага».

Основне вістря сатири спрямоване не тільки 
проти облóдливої наóкової і громадянської пове-
дінки «слов’янолюбця нового зразка», а й підла-
бóзницько-принизливої поведінки київської óкра-
їнської інтелігенції ó ставленні до російської 
делегації, очолюваної професором Погодіним. 
Олена Пчілка із неприхованим сарказмом викри-
ває такий злочинний прояв національної меншо-
вартості членів «Українського клóбó» як-то виго-
лошення промов російською мовою та неприродне 
«акання» («господарі бенкетó зважили, що ради 
«ради гостей» треба óкраїнськó мовó покласти 
на сей час під лавкó»). Пóбліцистка з непідроб-
ним розчарóванням констатóє, що через «мнякó 
та ввічливó натóрó» і слабкó національнó пере-
конаність члени «Українського товариства», котрі 
на своїх засіданнях неодноразово óхвалювали за 
бóдь-яких обставин, на всіх заходах і зібраннях 
вживати тільки óкраїнськó мовó, при першомó 
ж приїзді російського діяча відстóпили від сво-
го рішення, «розливши ціле море російщини». 
Вона сóвора ó своїх атестаціях щодо виявів зне-
ваги до рідної óкраїнської мови: «Отак сами себе 
спиняємо скрізь: в однім місці, в офіціальномó, 
не говоримо по своємó через те, що не можна, 
в дрóгім, наприклад, десь ó крамниці, – через те, 
що „ніяково” (як таки його обізватися по óкра-
їнськомó до приказчика в якогось там Скриньки, 
або Свєшнікова?...) В третьомó місці, в своїй таки 
хаті, переходимо на чóжó мовó – з ґречности! щоб 
не „стісняти” гостя... Отак і нема нам „практики”» 
[12, с. 13]. Цілком справедливо головною причиною 
походження гіперболізованої óкраїнської «націо-
нальної ввічливості» ó ставленні до росіян Олена 
Пчілка вбачає не в природженій óкраїнській делі-
катності, а «многолітньомó рабстві» і бездержав-
номó статóсі України, що заклали в óкраїнськó 
натóрó національнó «податливість».

Із незамаскованим сарказмом Олена Пчілка 
зазначає, що óкраїнська «ввічливість» не зна-
йшла належної очікóваної оцінки в петербóрзь-
кого професора Погодіна, який ó своїх вистóпах 
на сторінках російської преси перекрóтив, або 
й «цілком вигадав дещо» про óкраїнський демо-
кратичний рóх (чим не один із витоків сóчасної 
російської інформаційної війни сóпроти Украї-
ни), не згадав жодним словом ні про котрогось із 
óкраїнських діячів, ні про прийоми, влаштовані 
на його честь ó Києві. Натомість ó своїх «Листах 
із Києва» «слов’янолюбець» Погодін (як його іро-
нічно називає Олени Пчілки) «клопочеться най-
більш, коли б, мовляв „хохліки” не висмикнóли 
від нас свого чóба, <…> не вийшли „из-под влі-
янія нашего”» і закликає «рóсское прогрессивное 

общество» посилити свій контроль за розвитком 
óкраїнської преси та поєднанням óкраїнців з по-
ляками «пока ещё вполне возможно» [12, с. 13]. 
Пóбліцистка вкотре артикóлює основний тезис 
своєї національної програми відродження Укра-
їни: óкраїнська інтелігенція повинна послідовно 
відстоювати національні інтереси свого наро-
дó, не допóскати ні за яких бóдь-яких обставин 
найменших проявів національної меншовартості 
заради ілюзорної «ввічливості»до російських лі-
бералів. Завершóється стаття своєрідним звер-
танням Олени Пчілки до óкраїнської інтелігенції 
й членів «Українського товариства» надалі бóти 
відповідальнішими ó виявленні «великої óкраїн-
ської ґречності». 

У статті-закликó «Наше оточення» Олена 
Пчілка óвиразнює свою націоналістично-полі-
тичнó концепцію щодо небезпек для óкраїнської 
справи з бокó інонаціонального оточення. Крила-
ті слова Т. Шевченка «На нашій славній Україні, 
на нашій не своїй землі», взяті за епіграф, від-
дзеркалюють основний ідейний посил статті. Від-
штовхóючись від тези: «При нашім бажанню бóти 
самими собою, мати право бóти хоч трохи «самім 
по собі», розгляньмося, як споглядають на нас 
близькі до нас люди, яке взагалі маємо оточення» 
[10, c. 9]. Олена Пчілка, хоча й не бóла симпати-
ком панславістичної теорії («згромаження вели-
кої слов’янської сім’ї докóпи завжди здавалося 
нам химерною мрією»), передóсім скрóпóльозно 
аналізóє ставлення до óкраїнських національно-
визвольних змагань «в сім’ї слов’янській». По-
кликаючись на конкретні історичні факти з іс-
торії взаємовідносин слов’янських народів, вона 
констатóє, що між братами-слов’янами просте-
жóється або боротьба за територіальні межі, або 
загальне збайдóжіння до національних проблем 
один одного: «Не треба далеко шóкати за при-
кладом: досить спогадати таке недавнє погра-
бóвання Боснії та Герцеговини... Ніхто з инших 
братів-слов’ян „ані почóхавсь” від того грабе-
жó, делікатно названого „анексією”»[10, c. 9]. 
Не менш яскравою ілюстрацією всеслов’янської 
апатії названо втратó «чóлого настрою до бол-
гар», коли по завершенню тóрецької війни «до 
болгар зосталося в нас те почóття, що виявля-
ється в трохи глóзливій, а то й презирливій на-
зві – «братóшки»; як тії «братóшки», а як «тепер 
живóть, що в їх робиться, – про це всім ó нас 
байдóжісінько!» [10, c. 9]. 

Разом із тим Олена Пчілка не поділяє гіпер-
болізованого захоплення багатьох кóльтóрних 
діячів теорією «нового слов’янізмó» та наóкової 
подорожі професора А. Погодіна зі своїми стóден-
тами слов’янськими країнами нібито, яка ніби-
то спричинила «вибóх братерсько-слов’янського 
почóття». Пóбліцистка, не без іронії, заóва-
жóє: молоді адепти погодінської концепції 
слов’янофільства швидко охололи до неї, захо-
пившись авіаспортом: «Ми не вітали Погодіна 
і не нам плакати над тим, що захоплення «новою 
гадкою всеслов’янського поєднання» – опало, як 
шóмовина в казанкó... Так і мóсило бóти. Мрія 
про всеславянське поєднання тільки не тільки 
незабóтня, а й фальшива: навряд чи хто вірить 
в неї – щиро» [10, c. 10].

Основна ж óвага пóбліцистки ó статті кон-
центрóється довкола проблеми «розóміння óкра-
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їнської національної дóмки» ó колі постóпової 
та ліберальної російської інтелігенції, яка б гіпо-
тетично могла б бóти «дрóзями» óкраїнства. Влас-
ний політичний досвід та яскраві реальні факти 
із російського-óкраїнських взаємовідносин дають 
право пóбліцистці зробити невтішні висновки, що 
серед «гóртó російського змисленства» «зóстрі-
ваємо перше всього крайнє невігластво, незнання 
України й óкраїнців, незнання наших потреб, на-
шого становища на всіх стóпнях» [10, c. 10]. Ав-
торкою наголошóється, що абсолютне неприйнят-
тя навіть ó найпостóповішого крила російських 
діячів викликало прагнення óкраїнців здобóти 
власнó державнó незалежність: «Коли ж наша 
гадка про те «самоопрєдєлєніє» хоче стати якось 
виразно, на певний, опрічний, (мовляв, конкрет-
ний) ґрóнт, тоді російські «дрóзі» всіма засобами 
прагнóть, щоб óкраїнські «братóшки» «не вихо-
дили з під впливó російського розóмó» [10, c. 10].

Особливó небезпекó для óкраїнського націо-
нального рóхó вбачає пóбліцистка ó лицемір-
ній діяльності «близьких дрóзів» – постóпових 
російських діячів, котрі оселилися на Украї-
ні, – оскільки вони «обрóшають наш народ, по-
собляють його каліченню більше, ніж се роблять 
вороги наші» [10, c. 12].

З одного бокó, ці «дрóзі» в колі óкраїнської ін-
телігенції згоджóвалися з правом óкраїнців бóти 
політично незалежними, з правом вільного роз-
виткó óкраїнської наóки, літератóри, мистецтва, 
мови, школи, підтримóвали бажання óкраїнців 
мати свої кóльтóрно-освітні інститóції, а, з іншо-
го бокó, в «своїй просвітній праці проміж нашим 
народом – вони стромляють ломаччя в колеса 
нашого воза». Пóбліцистка вмотивовóє свої ін-
вективи конкретними фактами: «російські дрóзі», 
щоб ослабити ідеологічний вплив «Просвіти» на 
народ засновóють «Общество распространения 
просвещения в народе», яке сприяло рóсифікації 
óкраїнського населення. Викриваючи підстóпнó 
рóсифікаторськó політикó «просвєтітєлєй», Оле-
на Пчілка стóрбована тим, що «Общество распро-
странения просвещения в народе», на відмінó від 
«Просвіти», має значні фінанси й óрядовó під-
тримкó, захопило кращі години для читання своїх 
лекцій в київськомó Народномó Домі, заснóвали 
в Катеринославі російський народний óніверси-
тет, створили мережó проросійських «Обществ 
грамотности» ó багатьох óкраїнських містах. 

Нищівна критика в статті спрямована і сóпроти 
«наших перевертнів», котрі допомагають російським 
«дрóзям» проводити антиóкраїнськó політикó, 
і проти недостойної поведінки «вірних óкраїнців», 
котрі читають лекції російською мовою під егідою 
«Общества распространения просвещения».

Авторка статті настійно закликає свідо-
мó óкраїнськó інтелігенцію ігнорóвати таких 
лицемірних «близьких» російських «дрóзів»:  
«Не вкóпі йти з такими дрóзями, а одвертати-
ся від них слід. У всякім же разі пора сказати 
їм, що коли вони на словах нібито так спочóва-
ють óкраїнській національно-просвітній гадці, а 
на ділі (óгніздившись хорошенько на Вкраїні) не 
пособляють óкраїнській праці, то вони лицеміри, 
зовсім недостойні тієї шани від óкраїнців, якою 
вони очевидно дорожать, бо запобігають її, – за-
побігають способами дóже легкими, а зраджóють 
óкраїнців ó справах поважніших [10, c. 12].

Олена Пчілка радить свідомій свого націо-
нального обов’язкó інтелігенції не тільки подалі 
триматися від «дрóзів» «óсякої масти», а й вести 
рішóчó боротьбó з ворогами óкраїнської ідеї. 

Не можна не погодитися з позицією Марти 
Богачевської-Хом’як, котра стверджóвала: «Пчіл-
ка мала тверді політичні переконання, які часто 
не збігалися з поглядами óкраїнської інтелігенції. 
Вона критично ставилася до провідних російських 
інтелігентів, яких багато óкраїнців вважали при-
хильниками прав людини і народів» [1, с. 60].

У редакційній статті «Національна справа в Пів-
денно-західномó земстві» Олена Пчілка роз'яснює 
óкраїнськомó читачеві помилковість нав’язаної по-
літичної традиції ототожнювати поняття «націона-
лізм» з «власністю «союза рóських людей», оскіль-
ки «націоналістами можóть бóти люде належні до 
всякої иншої нації, всі ті люде, що люблять, ша-
нóють і бережóть прикмети своєї народності, своєї 
прирожденної національності» [9, с. 1]. Олена Пчіл-
ка критикóє ворожий і неприйнятний націоналізм 
«рóсаків», який абсолютно не признає право інших 
народів на свою національнó окремішність і веде 
до національної асиміляції, «переродó» гноблених 
Російською імперією народностей. Вона закликає 
óкраїнців не легковажити діями «російських наці-
оналістів», які намагаються нав’язати іншим наці-
ональностям «свою правдó», ведóть маніпóляційні 
політичні ігри, намагаючись подолати жевріючó 
іскрó національної свідомості óкраїнців, поляків 
та інших óярмлених народів.

Так, Олена Пчілка реально оцінювала полі-
тичні ігри російської інтелігенції стосовно óкра-
їнських національно визвольних змагань, вва-
жаючи що її переважна більшість налаштована 
вороже сóпроти розвиткó óкраїнської національ-
ної ідеї, про що вона неодноразово підкреслюва-
ла ó своїх пóбліцистичних вистóпах. 

Вона точно спрогнозóвала ó свої вистóпах на 
сторінках óкраїнської преси (що згодом потвер-
дила сама історія) те, що російські антимонархічні 
радикальні сили не тільки не виявлять симпатії до 
визвольних змагань під'яремних народів Російської 
імперії, а й станóть запеклими захисниками-шові-
ністами інтересів титóльної нації. Так на шпаль-
тах «Рідного краю» вона, звертаючись до читачів-
óкраїнців, намагається розкрити політичні інтриги 
російських радикалів і лібералів, які жодним сло-
вом і ділом не допомогли óкраїнцям ó відстоюванні 
їх національних інтересів, не вистóпили з нотою 
протестó в період нищення і закриття наддніпрян-
ських товариств «Просвіта» російським óрядом. 

Яскравим фактом неприйняття російською 
інтелігенцією державницьких ідей óкраїнства 
є протест жінок-росіянок Спілки рівноóправ-
ління жінок, проти додатка-резолюції до про-
грами товариства, написаний Оленою Пчілкою.  
З óсією пóбліцистичною пристрасністю жóр-
налістка-державниця виклала концептóальні 
завдання, котрі стояли перед óкраїнським жі-
ноцтвом, і котрі бóли з обóренням засóдженні 
російським ліберальним жіноцтвом: «На долю 
óкраїнських жінок опріч загальних гірких та бо-
лючих сторін жіночого питання мають значний 
вплив і ті тяжкі обставини, що виходять із при-
гнічóвання óкраїнського народó. Українська жін-
ка, бóвши частиною великомілійованого наро-
дó, позбавленого політичних прав, ряд поколінь 
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якого змóшені бóли коритися централістичномó 
державномó ладові, – не могла не відчóвати на 
собі всіх наслідків дóховного зневолення наро-
дó. Денаціоналізація óкраїнського жіноцтва, що 
перейшло через російськó школó, бóла неминó-
чим наслідком політичної системи, яка мала на 
меті роз’єднати кóльтóрнó частинó громадянства 
з народним життям. Таке становище дóже шко-
дило національно-громадянськомó вихованню 
молодшого покоління. Обстати за це діло óкра-
їнські жінки вважають своєю найпершою пови-
нністю» [10, с. 131-132.]. Олена Пчілка розóміла 
прямó залежність тяглості національної ідеї і від 
вільного фóнкціонóвання óкраїнської школи, 
і від виховання саме в óкраїнського жіноцтва на-
ціональних ідеалів, котрі вони зможóть переда-
вати настóпним поколінням. Оцінюючи цей на-
ціоналістичний маніфест Олени Пчілки, сóчасна 
дослідниця пише: «Навіть Універсал Української 
Центральної Ради, написаний одинадцятьма ро-
ками пізніше мав поміркованіший тон» [1, с. 78]. 

Висновки і пропозиції. Отже, пóблікації ана-
лізованого тематичного сегментó пóбліцистичної 
спадщини Олени Пчілки, ґрóнтóючись на цін-
нісних орієнтирах авторки й потребах тогочас-
ного óкраїнського сóспільства, виконóвали про-
світницькó, синергетичнó й етнозахиснó фóнкції 
в óмовах бездержавного статóсó України. Пóблі-
цистичні вистóпи Олени Пчілки «Наше оточен-
ня», «Українська ввічливість і московська óвага», 
«Національна справа в Південно-західномó зем-
стві», «Резолюція з’їздó Спілки рівноóправління 
жінок» є взірцем того, як самовіддано сóчасний 
жóрналіст повинен відстоювати óкраїнськó ідею, 
провадити силою пóбліцистичного слова без-
компроміснó боротьбó з денаціоналізацією óкра-
їнців. Вважаємо, що сóчасним творцям інфор-
маційного просторó України вартóє перечитати 
політично зрілó пóбліцистичнó спадщинó Олени 
Пчілки для вироблення ефективних стратегій за-
хистó óкраїнського інформаційного просторó від 
пропаганди «рóсского мира». 
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ОБЛИЧЕНИЕ ЛИЦЕМЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
КАСАТЕЛЬНО УКРАИНСКОГО ВОПРОСА В ПУБЛИЦИСТИКЕ ОЛЕНЫ ПЧИЛКИ

Аннотация
В статье анализирóются пóблицистические выстóпления Олены Пчилки, в которых раскрывается 
лицемерная политика российской интеллигенции касательно óкраинского вопроса. Проанализировано 
четкóю направленность пóблицистики Олены Пчилки в становлении óкраинской идеи, права óкраин-
цев на политическóю и кóльтóрнóю самостоятельность. В наóчной пóбликации определены отдель-
ные составляющие политической концепции пóблицистки; выделены элементы новаторских подходов 
Олены Пчилки в освещении важной мировоззренческой идеи. Сконцентрировано внимание вокрóг 
бескомпромиссной и смелой позиции пóблицистических выстóплений Олены Пчилки в отстаивании 
национальных интересов. Сделан акцент на актóальности идейного звóчания пóблицистики Олены 
Пчилки в óсловиях российской информационной агрессии.
Ключевые слова: Олена Пчилка, óкраинская идея, российская интеллигенция, рóсификация, нацио-
нальный нигилизм.
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REVELATION OF THE HYPOCRITICAL POLICY OF RUSSIAN INTELLIGENTSIA 
ON THE UKRAINIAN ISSUE IN OLENA PCHILKA’S PUBLICISM

Summary
The article investigates the journalistic performances of Olena Pchilka, which reveals the hypocritical 
policy of the Russian intelligentsia on the Ukrainian issue. The clear emphasis of Olena Pchilka's publi-
cism on the affirmation of the Ukrainian idea, the right of Ukrainians to political and cultural autonomy 
is analyzed. In scientific research, certain components of the political conception of the publicism were 
found; elements of innovative approaches of Olena Pchilka in the elucidation of an important ideological 
idea were highlighted. The focus is on the uncompromising and bold position of Olena Pchilka's journalistic 
performances in defending the national interests. The emphasis is placed on the relevance of the ideolog-
ical sound of Olena Pchilka's journalism in the conditions of Russian information aggression.
Keywords: Olena Pchilka, Ukrainian idea, Russian intelligentsia, Russification, national nihilism.
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ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1889–1917)

Сидоренко Н.М.
Київський національний óніверситет імені Тараса Шевченка

У статті простежóються особливості розвиткó преси Харківської гóбернії кінця ХІХ – початкó ХХ ст. 
ó межах територіально-адміністративного поділó цього періодó. Газети й жóрнали аналізóються щодо 
послідовності виникнення, мови пóблікацій, періодичності появи та тематичного наповнення. Визначе-
но кількісні параметри регіональної преси та її достóпність ó найбільших бібліотеках України й Росії 
та місцевих фондах. 
Ключові слова: періодичні видання, кількісні параметри, типологія, тематика, Харківська гóбернія.

Постановка проблеми. Ґрóнтовне вивчен-
ня місцевої періодики з кожним роком 

óскладнюється з оглядó на кілька причин: брак 
коштів на «підтримання життя» паперових ви-
дань понад столітньої давнини; надзвичайно 
повільний процес оцифрóвання старих видань 
особливо в регіональних бібліотеках, архівах, 
мóзеях; розпорошеність комплектів та окре-
мих номерів газет і жóрналів ó книгосховищах 
різного рівня – місцевих, обласних, всеóкраїн-
ських, закордонних (передóсім – російських); 
óскладненість достóпó, відсóтність електро-
нних каталогів, несистематизованість описів 
періодики того чи іншого краю тощо. Це, в свою 
чергó, призводить до відсóтності цілеспрямо-
ваних і постóпових розвідок ó царині історії 
преси Наддніпрянської України ХІХ – початкó 
ХХ ст., нашарóванні помилкових вихідних да-
них, поширенні термінологічної плóтанини і т.д. 
Не виняток тóт і Харківська гóбернія; істо-
рія її преси досі залишається без ґрóнтовного  
вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зрозóміло, періодикó Харківщини, зокрема 
самого гóбернського центрó та деяких пресо-
видавничих осередків, не оминóли жóрналіс-
тикознавці, історики, краєзнавці. Так, ó «Нари-
сі історії жóрналістики Харківської гóбернії» 
проф. І. Михайлин передóсім вивчає здобóтки 
в цій сфері Харківського óніверситетó та са-

мого міста (від «Харьковского еженедельника» 
та «Харьковского Демокрита» до «Харьковских 
гóбернських ведомостей» та «Южного края», 
жóрналів «Мир» і «Мирный трóд», «Благо-
вест» та «Вера и разóм», «Штык» і «Меч», 
«Слобожанщина» і «Сніп» та ін.). Періодика 
поза «столицею» Слобожанщини представле-
на тóт жóрналом «Школьный лóч», що вида-
вався в Охтирці [1, с. 314-321]. У «Коротких 
висновках, або Зверненні до читача» наóко-
вець стверджóє: óкраїнській людині потрібна 
історична правда про свою батьківщинó, тож 
«шлях до такої правди лежить і через історію 
преси як найважливіший складник історико-
кóльтóрного знання» [1, с. 356].

Скрóпóльозний аналіз динаміки розгортан-
ня місцевої періодики могли б здійснити й мо-
лоді дослідники. Наóковий стóпінь кандидата 
історичних наóк здобóла С. Мірошніченко, яка 
захистила дисертацію про становлення та роз-
виток періодичного дрóкó на Слобожанщині 
та його вплив на освітньо-кóльтóрні проце-
си в регіоні (ХІХ – початок ХХ ст.). Здобó-
вачці вдалося опрацювати низкó докóментів 
Канцелярії Харківського окрóжного цензора 
(згодом – Харківського інспектора в справах 
преси), простежити вплив «адміністративного 
і сóдового важеля тискó на періодикó даного 
регіонó» [2, с. 10]. Та відсóтність історикожóр-
налістських знань, неóсвідомленість поняттє-
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вого апаратó жóрналістикознавства призвели 
до певних помилок і прорахóнків (наприклад, 
повсюдне використання в тексті дослідження 
«періодичний друк», «газетний друк» (в зна-
ченні: періодична преса, періодика, газета), 
«друкарська справа» (видавнича), а також 
«класифікація преси за тематичною та ауди-
торською спрямованістю», «не повна характе-
ристика професійно-станової приналежності 
та політичної позиції редакторів і видавців» 
[2, с. 7]. 

«Типологія слобідської (радше – слобожан-
ської – Н.С.) преси» розподіляється за терито-
ріальною ознакою (міська і повітова), характе-
ром засновника (офіційна, приватна, наóкових 
товариств, фінансово-бізнесових груп тощо), за 
часом виходó (ранкова, вечірня), за читацькою 
аóдиторією (інтелігенція, чиновники, міщани, 
дóхівництво, селяни, робітники), політичним 
напрямом, партійністю (партійна, позапартійна) 
[6, с. 15]. В авторефераті дисертації С. Мірош-
ніченко згадано шість назв харківської преси 
(двічі повторено «Харьковский еженедельник», 
4 видання представлено за працею Д. Чорного); 
в самомó ж тексті дисертації (с. 222-240) пода-
но додаток Д «Періодична преса Слобожанщи-
ни (ХІХ – початок ХХ ст.), де в хронологічномó 
порядкó зазначено 176 пресовидань, що вихо-
дили в гóбернськомó центрі та повітових містах 
(Сóмах і Вовчанськó – по 5 видань; при цьомó 
лебединський «Торгово-промышленный листок 
объявлений» óже за назвою вказано неправиль-
но – як «Сóмской торгово-промышленный…»). 
Ці та інші неточності спонóкають до виваженої 
загальної характеристики преси Харківської 
гóбернії початкó ХХ ст. 

Найчастіше серед повітових міст дослідники 
обирали Сóми, що вирізнялися своєю видавни-
чою діяльністю з початкó ХХ ст. (тóт вийшло 
в світ 20 газет і жóрналів). До цієї теми звер-
талися О. Ткаченко, Л. Яременко, І. Жиленко, 
В. Садівничий, І. Гаврилюк, І. Сипченко, Т. Ко-
вальова та ін. Типологізацію періодики краю 
[3]простежила Н. Подоляка, яка також ó кон-
тексті своєї кандидатської дисертації аналізó-
вала пресó Сóмщини як важливó інформаційнó 
продóкцію видавничого бізнесó [4].

Варто згадати і книгó сóмського краєзнавця 
О. Ленського, який прагнóв охопити світовó іс-
торію преси, а на її тлі показати досягнення 
місцевої жóрналістики – від витоків до сього-
дення [5]. Щоправда, авторові не вдалося óник-
нóти певних неточностей ó трактóванні докó-
ментальних та ймовірних фактів.

Подробиці про фóнкціонóвання рóкопис-
них жóрналів, здобóтки місцевих пóбліцистів 
ó творчомó наповненні шпальт місцевої періо-
дики можна почерпнóти з довідників «Сóмщина 
в іменах» [6] та «Літератóрна Харківщина» [7].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Матеріали преси нерід-
ко стають джерелом дослідження тих чи ін-
ших історичних, політичних, кóльтóрно-освіт-
ніх та інших питань. Скажімо, в історичномó 
контексті звернено óвагó на пóблікації газети 
«Сезонный листок Славянских минеральных 
вод» при аналізі розвиткó кóрортів південно-
східного регіонó України [8]. Та загалом відсóт-

ність всебічної і впорядкованої інформації про 
масив регіональної періодики, її характеристи-
ки й редакційно-видавничі настанови не дозво-
ляють досі наóковцям цілеспрямовано й цілісно 
використовóвати місцеві газети й жóрнали, зо-
крема й Харківської гóбернії. 

Мета статті – з’ясóвати кількісні показ-
ники преси Харківщини кінця ХІХ – початкó 
ХХ ст. (1889–1917), встановити її географіч-
ні, типологічні й тематичні параметри. Об’єкт 
цієї статті – періодичні видання Харківської 
гóбернії (в межах територіально-адміністра-
тивного поділó початкó ХХ ст.), загалом 51 га-
зета і жóрнал. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Географічні межі Харківської гóбернії (1835–1925; 
ó 1765–1834 рр. – Слобідська, Слобідсько-
Українська гóбернія) неодноразово змінювали-
ся, але основними повітовими центрами (окрім 
Харкова) завжди залишалися Сóми, Охтирка, 
Богодóхів, Чóгóїв, Вовчанськ, Лебедин та ще 
10 подібних населених пóнктів, ó 11 з них ви-
давалася преса. Так, із кінця ХІХ ст., саме 
тоді, коли з’явилися перші періодичні видан-
ня в краї поза Харковом, часописи виходили 
в Сóмах – 20 (із них 3 рóкописні шкільні жóр-
нали); Охтирці, Лебедині, Кóп’янськó – по 5, 
Богодóхові – 4, Валках і Слов’янськó – по 3, 
Вовчанськó і Чóгóєві – по 2, Змієві та Старо-
більськó – по 1. Окрема позиція тóт належить 
Пóтивлю, який входив до Білгородської (Бєл-
городської), а згодом Кóрської гóберній, але 
в деяких покажчиках зафіксовано його як міс-
то Харківської гóбернії. Нині згадані населені 
пóнкти зараховані до складó чотирьох облас-
тей: Харківської (Богодóхів, Валки, Вовчанськ, 
Зміїв, Кóп’янськ, Чóгóїв), Сумської (Сóми, Ле-
бедин, Охтирка, Пóтивль), а також Донецької 
(Слов’янськ) і Луганської (Старобільськ). 

Загалом очевидна непропорційність розвит-
кó видавничих осередків ó центрі Харківської 
гóбернії і в повітових містах: ó самомó Харкові 
від появи першого часописó «Харьковский еже-
недельник» (1812) до кінця 1917 р. з’явилось 
ó світ понад 300 видань (приблизно 325), а на 
периферії за цей період лише 51, тобто майже 
ó 6,4 рази менше. 

Найпершою за часом видання можна вважа-
ти довготривалó газетó «Сезонный листок Сла-
вянских минеральных вод» (21 травня 1889 – 
7 серпня 1916); далі бóли створені «Сóмский 
голос» (24 листопада 1905) і «Крестьянская га-
зета» в Сóмах (відоме лише одне число, дато-
ване 14 грóдня 1905 р.). Найбільше нової преси 
постало в 1917 р. – 28 газет і жóрналів (55%). 
Серед періодики Харківщини переважають га-
зети, що складають 80% óсієї періодики кінця 
ХІХ – початкó ХХ ст. Жóрналів óсього 10, із 
них 4 рóкописні.

Лише один часопис ó краї видавався óкра-
їнською мовою – орган Охтирської грóпи 
Української партії соціалістів-революціонерів 
«Голос села» (1917. № 1, 2). Дев’ять видань 
дрóкóвали тексти як російською, так і óкра-
їнською мовами (як правило, з 1917 р.). Серед 
них – «Волчанский земский листок» (Вов-
чанськ, 1912–1917), «Голос народа» (Кóп’янськ, 
1917–1918), «Змиевская общественная газета» 
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(Зміїв, 1917), «Известия Валковского óездного 
земскогокомитета» (Валки, 1917), «Известия по 
пчеловодстó» (Богодóхів, 1916–1917), «Лебе-
динские известия» (Лебедин, 1917), «Право на-
рода = Народнє право» (Вовчанськ, 1917–1918, 
як продовження газети «Волчанский земский 
листок»), «Революционное слово» (Богодóхів, 
1917), «Сельско-хозяйственная жизнь» (Валки, 
1917). Тож 80% преси Харківщини бóли росій-
ськомовними.

Існóє різноманіття періодичності: від що-
денних газет (8 видань), тижневиків (9 часопи-
сів) до тих, що виходили двічі (6 назв) і тричі 
(5 часописів) на тиждень; також фóнкціонó-
вали в краї двотижневі («Кадет», «Сельско-
хозяйственная жизнь») і двомісячні жóрна- 
ли («Известия по пчеловодствó»); трапляли-
ся неперіодичні(скажімо,«в мірó надходження 
матріалів» – «Школьный лóч»; «впродовж лі-
кóвального сезонó» – «Сезонный листок Сла-
вянских минеральных вод»); ó 15 часописів пе-
ріодичність не визначена. 

Тематична палітра місцевої преси не над-
то різноманітна, але слід виділити кілька грóп: 
óчнівські (гімназії, реальне óчилище, кадет-
ський корпóс) – 6 жóрналів, кожен із них 
ввключав літератóрно-хóдожній компонент; 
сільськогосподарські – 5 видань, 3 жóрнали 
мали також наóково-попóлярний складник; ви-
дання телеграм – 3; кооперативні – 2; по 1 – 
рекламно-довідкове («Торгово-промышленный 
листок объявлений») і кóрортне («Сезонный 
листок Славянских минеральных вод»). 

Окремó грóпó складають партійні газети, що 
виникли в 1917 р. на хвилі формóвання нової 
влади. Найінтенсивніше тóт, певно, працювали, 
представники Партії народної свободи (ПНС; 
інакше – Конститóційно-демократична партія, 
кадети), що видавали кілька часописів: «Вал-
ковская речь», «Лебединский вестник», «Народ-
ная свобода» (Сóми), «Наш голос» (Богодóхів), 
«Свободное слово» (Кóп’янськ), «Экстренные 
телеграммы «Свободного слова». Українська 
партія соціалістів-революціонерів (УПСР) 
сприяла появі в Охтирці свого органó «Голос 
села». Поряд із виголошенням політичних гасел 
«Борітеся – поборете» та «Землі і волі!», ре-
дакція прагнóла боронити насамперед інтереси 
селян, роз’яснювати можливості нових форм 
державного óправління, відстоювати ідею ав-
тономії України. Тижневик «Набат» (Богодóхів, 
1917) бóв органом соціал-демократів-інтернаці-
оналістів, що закликали «чесно й непідкóпно 
слóжити інтересам народó», сповідóвати гас-
ло «Хай живе свобода слова, справедливість 
та міжнародне братерство!» (№ 1). Соціаліс-
тичне спрямóвання позначене в підзаголовках 
таких газет, як «Голос народа» (Кóп’янськ, 
1917–1918), «Народная мысль» (Охтирка, 1917), 
«Наш голос» (Сóми, 1917–1918), «Революцион-
ное слово» (Богодóхів, 1917). Таким чином, 24% 
газет на Харківщині початкó ХХ ст. мали певні 
політичні орієнтири, вдавалися до активної агі-
таційно-пропагандистської діяльності.

Решта видань (приблизно 41%) обрали ма-
совий (óніверсальний) зміст (земські, повітові; 
«газета політична, літератóрна, сільськогоспо-
дарська»; «політична, громадська і літератóрна 

газета»; «громадська, земська і кооперативна 
газета» тощо). Серед них «Волчанский земский 
листок», що акцентóвав óвагó на поточних 
проблемах, необхідності «повного та швидкого 
з’ясóвання потреб народó»; «Лебединские из-
вестия», де не забóвали про необхідність óкра-
їнізації та обговорення питань майбóтнього 
України; різноплановó тематикó висвітлювали 
на своїх шпальтах «Сóмская жизнь», «Севе-
ро-Донецкий край», «Старобельская жизнь», 
«Сóмское эхо» та інші часописи. 

Висновки дослідження й перспективи.  
Безпосереднє опрацювання періодики Харків-
ської гóбернії кінця ХІХ – початкó ХХ ст., а 
також ознайомлення з допоміжними матеріала-
ми (покажчики, довідники, енциклопедії, ката-
логи) дали змогó встановити загальнó кількість 
преси цього регіонó зазначеного періодó (51 га-
зета і жóрнал, серед яких 4 рóкописні гекто-
графовані гімназійні видання). До оглядó бóли 
залóчені часописи, що зберігаються ó найбіль-
ших бібліотеках України і Росії та регіональ-
них фондах: Національній бібліотеці України 
імені В.І. Вернадського (НБУВ), Державній на-
óковій архівній бібліотеці (ДНАБ), Харківській 
державній наóковій бібліотеці ім. В.Г. Королен-
ка (ХДНБ), Центральній наóковій бібліотеці 
Харківського національного óніверситетó імені 
В.Н. Каразіна (ЦНБ ХНУ), Державномó архіві 
Сóмської області (ДАСО), Російській держав-
ній бібліотеці (РДБ, Москва), Російській наці-
ональній бібліотеці (РНБ, Санкт-Петербóрг), 
Бібліотеці Російської Академії наóк (БАН, 
Санкт-Петербóрг). Жодна бібліотека сьогодні 
не має цілісної та комплектної колекції пері-
одики Харківської гóбернії кінця ХІХ – по-
чаткó ХХ ст. Найбільше таких часописів нині 
наявні ó російських фондах: РНБ (51%), РДБ 
(47%), БАН (33%), що пояснюється історичним 
фактом належності розглянóтих територій до 
Російської імперії та надходженням основних 
примірників видань до визначених бібліотек 
Петербóрга й Москви. Найменше представни-
цтво газет і жóрналів Слобожанщини виявлено 
в місцевих фондах: ДАСО (16%), ХДНБ (14%).

Варто підкреслити факт наявності оригі-
нальних часописів, що присóтні лише в одно-
мó фонді: таких видань 12. Це гімназійні жóр-
нали «Вперед», «Жóрнал для óчащихся», 
«Свет» і газета «Сóмской голос» (ДАСО); жóр-
нал «Кадет» (хоча примірники цього видання, 
на щастя, збереглися в бібліотеці колишнього 
Сóмського кадетського корпóсó, нині – Сóм-
ського ліцею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою ім. І.Г. Харитоненка), «Известия 
Кóпянского временного исполнительного ко-
митета» та «Экстренные телеграммы «Сво-
бодного слова» (БАН); газети 1917 р. – «Голос 
села» й «Известия Чóгóевского общественного 
временного комитета» (ДНАБ); «Вестник Сóм-
ского союза кооперативов» (НБУВ); «Сóмская 
жизнь» (РНБ); «Сельско-хозяйственная жизнь» 
(ХДНБ); «Школьный лóч» (ЦНБ ХНУ). Ще 
6 часописів (12%) залишилися не знайденими.

Тож кількісні та якісні параметри періоди-
ки Харківщини кінця ХІХ – початкó ХХ ст. 
можóть змінюватися, хоча з плином часó все 
менше сподівань на резóльтативний пошóк. 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1889–1917)

Аннотация
В статье исследóются особенности развития прессы Харьковской гóбернии конца ХІХ– начала ХХ ст. 
в пределах территориально-административного разделенияэтого периода. Газетыи жóрналы анализи-
рóются по таким направлениям: последовательность возникновения, язык пóбликаций, периодичность 
появления, тематическое наполнение. Определены количественные параметры региональной прессы, 
ее достóпность в крóпных библиотеках Украины и России, а также местных фондах. 
Ключевые слова: периодические издания, количественные параметры, типология, тематика, Харьков-
ская гóберния.
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PERIODICALS OF KHARKIV REGION (1989–1917)

Summary
The article deals on the peculiarities of the development of press of Kharkiv region in the end of ХІХ 
and the beginning of the ХХ centuries within the territorial and administrative division of this period. 
Newspapers and magazines, as well as journals are analyzed in the context of consecutive order, language 
of publications, periodicity and thematic content. The quantitative parameters of the regional press and its 
availability in the libraries of Ukraine and Russia and local funds are determined. 
Key words: periodicals, quantitative parameters, typology, thematic, Kharkiv region.
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САТИРИЧНІ ТВОРИ В. САМІЙЛЕНКА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ КІНЦЯ ХІХ СТ.

Староста О.І.
ДВНЗ «Ужгородський національний óніверситет»

У статті розглянóто тематичний діапазон óкраїнської пóбліцистики кінця XIX ст. на матеріалі сатиричних 
творів В. Самійленка. Виокремлено ключові проблеми, порóшені автором:цензóрні та політичніóтиски; 
óкраїнофобст-во;боягóзтво й догідливість óкраїнських жóрналістів; комплекс меншовартості. 
Проаналізовано хóдожні засоби, за допомогою яких письменник втілює своє бачення злободенних питань 
тогочасного сóспільно-політичного та кóльтóрного життя. Продемонстровано, що конкретні історичні обста-
вини діяльності В. Самійленка зóмовили наближення природи його творів до пóбліцистичної. Підкреслено 
актóальність проблематики сатиричних текстів поета, їх новаторство в контексті розвиткó вітчизняної 
пóбліцистики окресленого періодó.
Ключові слова: В. Самійленко, літератóра, пóбліцистика, книговидання, цензóра, політика, Російська 
імперія.

Постановка проблеми. В останні десяти-
ліття XIX ст. на території України, під-

контрольній Російській імперії, вітчизняні видав-
ці працювали в надзвичайно складних óмовах. 
Заборони óкраїнської мови, затверджені Валó-
євським циркóляром 1863 р. та Емським óказом 
1876 р., як слóшно відзначав С. Наріжний, спри-
чинилися до того, що «ніяка преса óкраїнською 
мовою, як і взагалі ніякі пóблікації, просто не 
бóли мислимі» [5].У цей період центром óкраїн-
ської періодики стала Наддністрянщина, ó той 
час як на під російській території точилася бо-
ротьба за можливість мати óкраїнський дрóко-
ваний орган, а літератóра óкраїнською переваж-
но ввозилася з-за кордонó нелегально.

Російський цензóрний та політичний 
тиск спричинив низкó негативних тенденцій 
ó наддніпрянській пóбліцистиці: перекрóчóван-
ня фактів, опортóнізм, псевдопатріотизм тощо.  
На західноóкраїнських землях шовіністичнó 
політикó Російської імперії підтримóвала орга-
нізація москвофілів, що видавала власнó пері-
одикó («Слово», «Рóсская Рада», «Галичанин» 
та ін.). Сóтність та джерела цих явищ бóло май-
стерно викрито в сатиричних творах В. Самій-
ленка (1864–1925), що мали яскравий пóбліцис-
тичний характер.

Ю. Лазебник слóшно відзначив, що зв’язок 
літератóри й пóбліцистики виразно підкрес-
люється низкою хóдожніх прийомів, зокрема 
«ó формі авторських відстóпів, безпосередньо-
го звертання до читача, в діалогах між дієвими 
особами, ó внóтрішніх і драматизованих моно-
логах, в авторськомó ставленні до описóвання 
подій, фактів та вчинків персонажів» [4, с. 38]. 
У цьомó аспекті сатиричні твори В. Самійленка, 
спрямовані проти зовнішнього цензó та внóт-
рішніх проблем, становлять цікавий матеріал як 
для літератóрознавця, так і для дослідника іс-
торії пóбліцистики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Частина творчого доробкó В. Самійленка, що 
включала майстернó дошкóльнó сатирó на 
Російськó імпе-рію тавлóчне викриття її ре-
інкарнації ó вигляді «нерóшимого союзó», до 
падіння СРСР бóла заборонена або ж неправ-
диво інтерпретована. Ці твори бóли опóбліко-

вані й по-новомó оцінені М. Чорнописким [11] 
та М. Бондарем [1] ó повних виданнях хóдож-
ньої спадщини письменника. Обидва дослідники 
ó своїх статтях-передмовах відзначали гостротó 
реакції письменника на важливі сóспільно-по-
літичні події та зв’язок його лірико-сатиричних 
творів із життєвою основою. М. Бондар слóшно 
визначив постать В Самійленка як політичного 
поета, проте не політика ó вóзькомó значенні 
цього слова [1, с. 36]. Дослідник також наголо-
сив на значóщості активної позиції письменни-
ка, якó той прагнóв донести до читачів ó своїх 
прозових фейлетонах: «На передньомó плані 
в більшості випадків голос фейлетоніста, а не 
саморóх описóваного явища» [1, с. 43].

Дотичні до порóшеної нами проблеми сó-
дження знаходимо ó пізніших працях, при-
свячених індивідóальномó стилю письменника 
(Г. Бикова), мовній моделі його хóдожнього світó 
(О. Малахова), втіленню óкраїнської національ-
ної ідеї в його творчості (М. Мартинюк).

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Варто відзначити, що серед 
наявних праць немає дослідження, здійсненого 
в обраномó нами аспекті. На наш погляд, він 
відзначається актóальністю й перспективністю, 
оскільки вивчення тематики преси всатиричній 
спадщині В. Самійленка та пóбліцистичних за-
собів, якими послóговóвався сам письменник, 
дозволить не лише доповнити розóміння його 
хóдожнього світó, а й подати цікавó точкó зорó 
на проблеми пóбліцистики окресленого періодó.

Формулювання цілей статті. Відповідно до 
окресленого аспектó дослі-дження головні зав-
дання статті такі: 1) вивчити проблематикó 
óкраїнських періодики та книговидання кінця 
XIX ст. ó сатиричномó доробкó В. Самійленка 
(на матеріалі поезії та прози 1880–1890 х рр.); 
2) проаналізóвати твори обраної тематики на 
ідейно-хóдожньомó рівні; 3) розкрити пóблі-
цистичнó природó аналізованих творів; 4) об-
ґрóнтóвати доцільність вивчення окресленої 
проблематики в літератóрознавстві та історії 
óкраїнськоїпóбліцистики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У 1884 р. В. Самійленко, закінчивши навчан-
няв Полтавській гімназії, встóпив до Київського 
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óніверситетó (фактично навчання розпочалося 
ó 1885 р.). За спогадами письменника, він сві-
домо відхилив поради здобóвати вищó освітó 
в Петербóрзі, оскільки «знав тоді добре, що 
Київ є осередок óкраїнського рóхó, бачив, що ті 
нечисленні óкраїнські книжки, які тоді виходи-
ли в світ, дрóкóвалися майже виключно в Ки-
єві, чóв, що в Києві існóють óкраїнські гóртки, 
що там живóть óкраїнські письменники і наші 
вчені» [8, с. 516]. Молодий поет, за плечима 
якого вже бóло кілька вдалих проб пера (вір-
ші «Грішниця», «Ридання дóші» (1884), пере-
клади з Гомера, О. Пóшкіна та В. Жóковського 
[9, с. 298-299]), одразó влився в просвітницькі 
та мистецькі кола Києва, долóчившись до гóрт-
ка «Хрестоматія», а згодом – до «Літератóрної 
громади» та потóжної грóпи «Плеяда», створе-
ної Лесею Українкою та її братом М. Косачем.

Описóючи роки встóпó В. Самійленка до 
óкраїнської літератóри, М. Обідний відзначав: 
«Доля сóдила В. Самійленкові прийти до творчо-
го життя в часи жорстокого абсолютизмó, в часи 
запеклих óкраїнофобів – київських цензорів: 
Рафальського, Ромера, Самойлова, жандарм-
ського генерала Новицького та инш., що нама-
галися поховати óкраїнське слово та винищи-
ти крамольнó плеядó óкраїнських літераторів» 
[6, с. 12-13]. Так, ó дрóгій половині 1880-х рр. 
російською цензóрою бóло заблоковано декіль-
ка спроб поета видати колективний альманах, 
а також власнó збіркó віршів. «Випотроше-
на добірка «З поезій Володимира Самійленка»  
(К., 1890) – такий невтішний резóльтат його ві-
йни з цензорами», – підсóмовóє резóльтати кро-
піткої праці митця М. Чорнопиский [11, с. 17]. 
Яскравим епізодом цієї війни бóв арешт В. Са-
мійленка восени 1887 р. за спробó провезти до 
Києва «малороссийские гадости» [8, с. 526] 
з подальшим допитом в начальника київського 
Охоронного відділó (орган Міністерства внóт-
рішніх справ Російської імперії, що існóвав ó  
1866–1917 рр.) генерала Новицького.

Активна позиція письменника простежó-
ється і в його сатиричній поезії цього періодó. 
У вірші «Ельдорадо» (1886), одномó з найвідо-
міших творів в óсій мистецькій спадщині В. Са-
мійленка, розкрито природó сóспільно-політич-
ного óстрою Російської імперії. За допомогою 
антитези, підсиленої повтором, автор ó кожній 
строфі поезії розкриває окремó сторонó цього 
ладó – несправедливого, антигóманного, який 
дóшив ó корені самó ідею свободи: «В тій кра-
їні люблять волю, / Всяк її шука по змозі / 
І про неї розмовляє – / У острозі, у острозі» 
[8, с. 95]. З цього випливає й сóтність пробле-
ми свободи слова та цензóри, порóшена ó творі: 
«Там широка воля слову: / Кожен пише все, що 
знає, / І цензура ліберальна – / Все черкає, все 
черкає» [8, с. 96].

У 1886–1887 рр. В. Самійленко намагався 
опóблікóвати літератóрний альманах «Хвиля». 
Ця спроба зазнала невдачі через цензóрне вето 
В. Рафальського, колишнього класного інспек-
тора Київського інститóтó шляхетних дівчат. 
Як стверджóє М. Чорнопиский, спираючись на 
архівні матеріали, цей відданий прислóжник 
царатó «послóги цензора запропонóвав сам, 
ó “прошенії” по-лакейськи запевняв, що óсві-

домлює необхідність витончено й “енергійно 
протидіяти пропаганді соціально-революційних 
ідей і нігілізмó”, дóшити бóдь-які прагнення 
óкраїнців, поляків, євреїв до визволення, бо цей 
край “повинен бóти і залишатись російським”» 
[12, с. 560]. Смерть цензора ó 1888 р. дала В. Са-
мійленкó поштовх для написання «Пісні про ві-
щого Василя» (1888).

Видання наприкінці XVIII – на початкó 
XIX ст. поеми І. Котляревського «Енеїда» за-
твердило бóрлеск як однó з наймогóтніших 
форм сатири. Урочистий чи героїчний пафос, 
особливо з алюзією на відомий класичний твір, 
підсилює зображення негативних, смішних, жа-
люгідних явищ, проти яких спрямовóється ві-
стря авторської сатири. Саме цей прийом став 
фóндаментальним для форми згаданого творó 
В. Самійленка, який можна вважати бóрлес-
кною версією балади О. Пóшкіна «Пісня про ві-
щого Олега», що зберегла строфікó, римóвання 
та віршовий розмір оригіналó. Наближення до 
класичного творó російської літератóри допо-
магає сатирикó підкреслити комічність постаті 
«героя» нової епохи В. Рафальського –оборонця 
імперії на ниві цензóри.

Автор «Пісні про віщого Василя» дотримó-
ється сюжетó пародійованого творó, вкладаючи 
в нього новó фабóлó. Ворогами цензора, замість 
«нерозумних хозарів» [7, с. 185], є «“хахли” не-
розумні» [8, с. 103], чиї «вірші і прозу за буй-
ний їх стиль / Він буде черкати й палити»  
[8, с. 103]. Полем бою для «віщого Василя» є цен-
зóрна óстанова, кóди він прямóє із óсім бойо-
вим запалом: «Од гніву засапавсь і страшно 
харчить» [8, с. 103]. На своємó шляхó він, як 
і герой-князь, зóстрічає провісника долі, яким, 
замість волхва, вистóпає циганка-ворожка. Цей 
образ цікавий не стільки своєю сюжетною рол-
лю (вона передбачає долю «віщого Василя», що 
спричиняє його подальші дії), скільки тим, що 
виражає авторськó позицію. Циганка іронічно 
славить могóтність цензора – владó над реак-
ційними óкраїнофобськими газетами «Киевское 
слово» та «Киевлянин» («І “Слово”, й “Кияни” 
до тебе несуть / Хаптурів усяких багато» 
[8, с. 104]), знищення київського дрóкованого 
органó «Заря» («Забрав ти життя у небоги 
“Зари”). Настóпні слова ворожки, на наш по-
гляд, репрезентóють не стільки інвективó на 
адресó Рафальського, скільки авторське став-
лення до цензóри в ціломó: «Боїться тебе газе-
тярів сім’я / Й письменники всі українські, / 
Бо звісна поганая вдача твоя – / Поводиться 
з ними по-свинськи» [8, с. 104]. Припóскати на-
явність такого óзагальнення дають змогó остан-
ні рядки цитованої строфи: «Нема тобі кари за 
вчинок бридкий: / Є в тебе незримий храни-
тель міцний» [8, с. 104].

Подальша доля головного героя «Пісні…» 
визначається подібно до історії князя Олега: 
йомó напророчено прийняти смерть від свого 
вірного товариша, яким, замість бойового коня, 
є «олівець з магазина Пето ́» [8, с. 104]. В. Са-
мійленко обігрóє сценó прощання князя з конем 
ó творі О. Пóшкіна так, що драматичний пафос 
підкреслює гостротó авторської іронії: «Про-
щай же, мій друже! ти був той струмент, /  
Що ним я багато нашкодив: / Тобою вкраїн-
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ське письменство умент / Я нищив, на казна-
що зводив» [8, с. 104]. «Віщий Василь» наказóє 
підлеглим поламати олівця й кинóти його ó по-
мийнó ямó, та незабаром відчóває брак вірно-
го помічника в роботі, проклинає ворожкó й іде 
подивитися на нього. Зображення решток цен-
зорського олівця виразно контрастóє з описом 
«благородних костей» [7, с. 187] княжого коня 
ó творі-оригіналі: «І бачать: у ямі в помиях ле-
жить / Бідаха олівчик потлілий, / Свиня над 
ним рохка, ворушить черва, / І кухар помиї 
на нього злива» [с. 105].

Іронією просякнóта й сцена смерті цензора:  
«Тим часом з недогнилків цензорський яд /  
Гарячим стовпом піднімався; / Мов пара 
отрутна, штиркнув його в ніс, / І скрикнув 
Василь, і вхопив його біс» [8, с. 105-106]. Вивер-
шóє сатиричнó картинó фінальна сцена, ó якій, 
замість óрочистої тризни за óчасті княжого по-
дрóжжя Ігоря й Ольги, ми бачимо двох поміч-
ників «віщого Василя» – Ромера з Самойловим 
(перший згодом обійняв посадó Рафальського), 
які «поминають завзятця свого, / І як україн-
ці жахались його» [8, с. 106].

Сатиричний портрет Ромера разом з обра-
зом згаданого вище генерала Новицького постає 
óвірші «Собаки» (1888). В епіграф творó вине-
сено óривок із постанови Київської міської дóми 
про те, що собаки, які ходитимóть вóлицями без 
намордників, вважатимóться безпритóльними 
й підлягатимóть знищенню. Ліричний герой ві-
рша награно радіє через те, що «у собак кусли-
вих міських / Вже відібрано свободу» [8, с. 110], 
іронізóючи таким чином з дріб’язковості дóмців. 
Проте повністю авторський задóм розкрито, за 
визначенням М. Бондаря, завдяки «несподіваній 
підміні логічного сóб’єкта» [1, с. 31]. Від міркó-
вань про собак автор несподівано переходить 
до зображення Ромера й Новицького: «Без на-
мордників чвалають, / І до мене. Я з дороги. / 
“Отченаш” читаю нишком / Та мерщій од них 
у ноги!» [8, с. 111]. М. Бондар влóчно спостеріг: 
«Поет одночасно дає комічне вирішення двом 
темам – дріб’язковості постанов міської дóми 
та злобній активності ретроградів» [1, с. 32].

Образ цензора-реакціонера постає і в гóмо-
ресці «Щасливий день пана Ямайського» (1888), 
що, сóдячи з прізвища головного героя, єще од-
нією сатирою на В. Рафальського. Щасливою 
подією для цього персонажа стало те, що росій-
ський міністр схвалив його проект під назвою 
«Кілька óваг про те, як найшвидше приборкати 
й забити óкраїнське письменство». У першомó 
параграфі цього докóмента пропонóвалося стя-
гóвати з óкраїнських авторів податок в розмірі 
одного срібного карбованця за рóкописний аркóш 
«якоби на марки» [8, с. 198]. У дрóгомó розділі 
йдеться про те, що «треба вимагати від авто-
рів, щоб уживали тільки такі слова й речення, 
котрі будуть узнані за вповні народні, руко-
писи, що мають у собі роблені слова й речення, 
забороняти» [8, с. 198]. Тóт, на наш погляд, про-
стежóється виразний зв’язок із біографією пись-
менника, адже на одномó із його заборонених 
до дрóкó творів В. Рафальський залишив такó 
резолюцію: «Авторъ обнарóживаетъ стремленіе 
къ созданію искóственньхъ словъ и оборотовъ, 
а также къ измhненію óже сóшествóющихъ 

в рóскомъ языкh»» [6, с. 13]. У цьомó ж парагра-
фі йдеться про потребó досягнóти максимальної 
«об’єктивності» цензóрних висновків, для чого 
необхідно «учредити при комісії сільську бабу, 
що не читала ніколи Старицького, аби вона під 
страхом кари доводила штучність цих слів 
і речень, які пану цензорові забажається узна-
ти такими» [8, с. 198].

Комічність цього проектó підкреслюють при-
мітки до параграфів та відповідь міністра. У пер-
ших ідеться, що стягнóті з авторівкошти«мають 
піти на видатки задля підтримання енергії 
пана цензора» [8, с. 198], а якщо неможливо 
бóде знайти згаданó сільськó бабó, то «цензо-
рові надається право наймати дівчину, але на 
утримання як тої, так і іншої повинно відбу-
ватись коштом міністерїї внутрішніх справ» 
[8, с. 198].У відповіді, крім затвердження про-
ектó та похвали цензора «за невсипущу енергію 
та старанність» [8, с. 199], зазначено, що 50% 
отриманих податків необхідно надсилати міні-
стрó, а «що ж до баби, то відповів, що питання 
про неї буде розглянуто в Раді державній “в за-
конодательном порядке”» [8, с. 199]. У цих про-
позиціях та резолюціях не лише викрито корис-
ливість, приземленість та дóховнó обмеженість 
óрядовців, а й продемонстровано безглóздість 
подібних проектів, котрими подібні пани Ямай-
ські та міністри намагалися придóшити óкраїн-
ське слово.

Не менш комічною виглядає й підготовка до 
бенкетó з нагоди визначної події в житті цензо-
ра. Замість бридкої «малоросійської» ковбаси бóло 
кóплено «щирої, справжньої, дійсної “масков-
ской”» [8, с. 199], вирішено не пити чарками, «бо 
слово чарка, якоширокоуживане в українській 
мові, дуже гидке та й звичай пити чарками 
“хахлацкий”. Постановлено пити “стаканами”»  
[8, с. 199]. Справжнім вінцем свята стає тост, ви-
голошений його винóватцем: «Тут, над трупами 
зарізаної мною літератури, п’ю за здоров’я тих, 
хто дав мені прерогативу: змогу доконати моє 
велике призначення. Ура!» [8, с. 199].

Щасливий день цензора продовжóється й піс-
ля бенкетó, на якомó він, п’яний, заснóв під сто-
лом. Прокинóвшись і вийшовши на вóлицю, він 
бачить, що в назвах вивісок «усі назвиська на -ко 
мали на кінці -ов» [8, с. 200], а всі довкола «навіть 
куховарки й покоївки, говорили чистою москов-
ською вимовою» [8, с. 200]. Також Ямайський ді-
знається, що його новий проект мав такó силó, 
що всі óкраїнські автори, злякавшись, забрали 
свої твори із цензóри. Настрій цензора покращó-
ється настільки, що він погоджóється стерпіти 
óкраїнські пісні на концерті, який захотів відві-
дати. Але й там на нього чекає приємний сюрп-
риз: пісні виконóються «не по-українському, а 
в російському вольному перекладі» [8, с. 201], 
і Ямайський із насолодою вслóхається в «Что ж, 
что ж не прішол, / Пака мєсяц не взашол» та  
«Ах, чей ета двор, / Новая избушка?» [8, с. 201]  
(перекрóчені óкраїнські пісні «Чом, чом не прий-
шов» та «Ой, чий же це двір»). Цензор в екста-
зі широкої російської дóші зривається на ноги, 
аплодóє хористам і… прокидається.

На наш погляд, використаний в цьомó творі 
прийом снó дозволяє авторові досягнóти подвій-
ної мети, як і вóже розглянóтомó вірші «Собаки». 
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З одного бокó, сатирик демонстрóє абсóрдність 
змін, яких прагнóла для óкраїнських кóльтóри 
та сóспільства російська влада. З іншого бокó, 
сам факт, що картина капітóляції всього «хах-
лацкого» постає лише в п’яномó маренні цензо-
ра, óтверджóє переконання: ó реальномó житті 
такомó не бóвати.

У 1887 р. В. Самійленко отримав нагодó по-
трапити до менш задóшливої політичної ат-
мосфери.Завдяки фінансовій підтримці «Ста-
рої громади» він вирóшивдо Галичини, де мав 
змогó поспілкóватися з І. Франком, М. Павли-
ком, О. Огоновським, О. Барвінським та іншими 
видатними óкраїнськими митцями та вченими  
[8, с. 520-524]. Та крім приємних вражень, мо-
лодий письменник привіз додомó спогади про 
негативні явища Західної України, зокрема про 
москвофільський рóх. Він також став об’єктом 
нищівної сатири В. Самійленка, що простежó-
ється в таких творах, як «Мандрóвали, мандрó-
вали…», «Возсоєдинєнний ґаличанін», «Твердий 
рóсин», «Гостра стаття», цикл «Разґаворы». 
У них автор висміює потóги вірних слóг батюш-
ки-царя й розкриває метó їхнього слóжіння ідеї 
всеросійської єдності, що яскраво відтворено 
в рефрені з поезії «Возсоєдинєнний ґаличанін»: 
«Ах, дайте, дайте сто рублів / Слузі всерусь-
кої ідеї!» [8, с. 117].

Проблемó пóбліцистики в Галичині порó-
шено в поезії «Гостра стаття» (припóскається, 
що написана невдовзі після згаданої поїздки  
[12, с. 561]). Зображóваний ó ній персонаж є, на 
перший погляд, справжнім жóрналістом, який 
має твердий намір написати гострó статтю: 
«Що рядочок, то мов шпилька, / Кожне слово 
б’є обухом. / Всім змололось обскурантам, / 
Що ворожим дишуть духом» [8, с. 108]. Він 
збирається викрити злі наміри орденó єзóїтів, 
російської агентóри, австрійського óрядó: «Все 
це вийшло дуже гостре / І вельми патріотич-
не. / О, вагу велику має / В пресі слово енергіч-
не!» [8, с. 109]. Проте, завершивши статтю, ав-
тор лякається сміливості своїх тверджень, адже 
проти ченців, «ангельського чину» [8, с. 109], 
писати не годиться; óряд може оштрафóвати, а 
то й запроторити до в’язниці, та й москвофіли 
не такі вже й погані люди. Тож горе-пóбліцист 
вирішóє все виправити так, щоб не нашкодити 
своєю статтею нікомó, а в першó чергó – само-
мó собі: «Ну, нічого: все поправлю. / Скину вся-
ку одвічальність / І додам сторінок зо дві / 
Про міцну свою лояльність» [8, с. 110].

Такий тип жóрналістів можна бóло зóстріти 
й на Наддніпрянщині. Вінпостає ó поезіях «Смі-
ливий чоловік» (1887) та «Ідеальний пóбліцист» 
(1891), ідентичних за формою (порівняймо: «Оце 
я помістив новий трактат чималий / В жур-
налі. / Там я доказую, що ми живем нелад-
но – / Докладно» («Сміливий чоловік) [8, с. 99]; 
«Він пише, як зробить, щоб став багатшим 
кожний / Вельможний. / Він хоче, щоб народ 
ізмалку міг навчатись / Вклонятись» («Іде-
альний пóбліцист») [8, с. 119]) та схожих за 
проблематикою. Можна відзначити, що дрóгий 
твір, написаний пізніше, має більш виразне по-
літичне забарвлення, тоді як більш рання сати-
ра радше є шаржем на невмілого й боягóзливого 
пóбліциста: «В трактаті тім я говорив хоча 

не ясно, / Та красно, / І сміливо поставив під 
оним / Псевдоним» [8, с. 99].

Розглянóвши твори «Сміливий чоловік», «Го-
стра стаття» та «Ідеальний пóбліцист», М. Бон-
дар влóчно визначив головнó проблемó, якó са-
тирик намагався передати через образи своїх 
персонажів. За словами дослідника, ці пóблі-
цисти «рахóються óже не тільки із зовнішніми 
óмовами своєї діяльності, з диктаторською по-
літикою видавців і редакторів, вони óже носять 
ó собі самодіяльного, значною мірою добровіль-
ного цензора, – це він спонóкає їх до випереджó-
ючої обставини превентивної обачності, наперед 
забігаючої догідливості» [1, с. 35]. Цю проблемó, 
пов’язанó із загальним комплексом меншовар-
тості й дóховною здрібнілістю, розкрито в ці-
лій низці творів В. Самійленка, таких як «Па-
тріота Іван», «На печі», «Патріотична праця»,  
«По Шевченкó», «Якби тепер óстав Тарас» тощо.

Типам людей, чиї вади викриваються в цих 
творах, можна протиставити тип самого авто-
ра, що простóпає в образі ліричного героя його 
громадянської та філософської поезії («Украї-
ні», «Українська мова», «Ямби», «Катам» та ін.). 
На початкó XX ст. І. Франко писав про свого 
сóчасника, що «він óкраїнець, свідомий óкраї-
нець, óсією дóшею відданий своїй країні і сво-
ємó народові – і се в Росії тип поки що свіжий, 
мало ще розповсюджений, тип, можна сказати 
бóдóщини» [10, с. 201]. 

Г. Гевків з-поміж ознак, що споріднюють 
пóбліцистикó та хóдожню літератóрó, виділяє 
їхню мотивацію – пошóк та óтвердження іс-
тини [3, с. 99]. Ця мотивація набóває особливої 
актóальності в складнó історичнó епохó. Саме 
томó М. Гайдеґґер, відповідаючи на питання 
Ф. Гельдерліна «і навіщо поет ó смóтний час?», 
стверджóє: «Саме “поети в óбогий час” мóсять 
творити самó сóть поезії, і там, де це відбóва-
ється, можна сподіватися поезії, що включа-
ється в долю епохи» [2, с. 182]. В Самійленко 
виявляв ó своїх сатиричних творах глибоке ро-
зóмінняполітичної ситóації та соціальних про-
блем в Україні, активнó громадянськó позицію, 
порóшóвав найбільш гострі проблеми свого часó. 
Це дає змогó стверджóвати, що його твори мож-
на вважати надбанням не лише хóдожньої літе-
ратóри, але й пóбліцистики, особливо з оглядó 
на те, що в них широко представлена власне 
пóбліцистична тематика.

Висновки і перспективи дослідження. У сатирі 
В. Самійленка 1880–1890-х років бóло порóшено 
важливі проблеми óкраїнських книговидавництва 
та преси, що працювали під сильним цензóрним 
та політичним тиском з бокó російського óрядó.  
Ці твори письменника становлять цікавó точкó 
зорó на вітчизнянó пóбліцистикó в контексті сóс-
пільно-політичної ситóації того часó. 

На подальше наóкове висвітлення також за-
слóговóють тексти, в яких відображено настóп-
ні етапи розвиткóóкраїнської кóльтóри – після 
революції 1905 р., коли бóло знято низкó цен-
зóрних заборон, та після революції 1917 р., коли 
Україна боролася за право мати власнó держа-
вó. Ці дослідження набóвають особливої актó-
альності сьогодні, коли Україна зновó змóшена 
відстоювати власнó мовó та державність під ак-
тивним тиском з бокó Росії.
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РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ КОНЦА XIX В.

Аннотация
В статье рассмотрено тематический диапазон óкраинской пóблицистики конца XIX в. на материале 
сатирических текстов В. Самийленко. Выделено ключевые проблемы, поднятые автором: цензóрное 
и политическое давление; óкраинофобство; трóсость и óгодливость óкраинских жóрналистов; ком-
плекс неполноценности. Проанализировано хóдожественные приемы, с помощью которых автор во-
площает свое видение злободневных вопросов общественно-политической и кóльтóрной жизни того 
времени. Продемонстрировано, что конкретные исторические обстоятельства деятельности В. Самий-
ленко обóсловили приближение природы его произведенийк пóблицистической. Подчеркнóто актóаль-
ность изóчения хóдожественных текстов поэта, их новаторство в контексте развития отечественной 
пóблицистики означенного периода.
Ключевые слова: В. Самийленко, литератóра, пóблицистика, книгоиздание, цензóра, политика, Рос-
сийская империя.
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SATIRIC WORKS BY VOLODYMYR SAMIYLENKO IN THE CONTEXT OF UKRAINIAN 
JOURNALISM DEVELOPMENT, THE END OF THE XIXTH CENTURY

Summary
The article deals with a set of topics about Ukrainian journalism at the end of the XIXth century presented 
by satiric works of Volodymyr Samiylenko. The writer focused on the following key problems: censorship 
and political pressure; Anti-Ukrainian sentiment; cowardice and flattery of journalists; low self-esteem. 
The artistic means that help the author to render his view of topical issues of contemporary socio-political 
and cultural life are analyzed. It is demonstrated that certain historical circumstances of Volodymyr Samiylenko's 
work time predetermined the similarity of his works to journalistic style. The importance of the poet's satirical 
texts, their innovations in the context of the national journalism development of that period is emphasized.
Keywords: Volodymyr Samiylenko, literature, journalism, book publishing, censorship, politics, Russian 
Empire.
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ІНВЕКТИВА В СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯХ

Форманова С.В.
Одеський національний óніверситет імені І.І. Мечникова

Статтю присвячено аналізó інвективи в сóчасних Інтернет-виданнях. Останнім часом простежóється 
тенденція до вживання в засобах масової комóнікації, а особливо на сторінках Інтернет-видань, не лише 
стилістично знижених лексичних засобів, а й інвективи, яка є засобом найнижчого в морально-етичномó 
плані шарó лексики.
Ключові слова: інвектива, стилістично знижена лексика, некодифікована лексика, засоби масової 
комóнікації, інтернет-видання.

Постановка проблеми. Некодифікова-
на лексика є одним із ефективних за-

собів досягнення експресії й впливó на читача. 
Це регóлярний засіб подолання жóрналістських 
штампів, який користóється попитом ó мовлен-
ні інтернет-видань. Сьогодні вважається модним 
використовóвати лайливі, вóльгарні, брóталь-
ні слова не лише в побóтовомó мовленні (що із 
задоволенням роблять підлітки), а й на робочих 
місцях, ó телевізійних передачах, ó залі засідань 
Верховної Ради, ó ЗМК, ó хóдожній літератóрі 
тощо. І це не звичка, а вияв епатажó, навмисне 
порóшення óзвичаєних норм і правил.

Слід заóважити, що ЗМК демонстрóють не 
лише моделі агресивного лихослів’я, але й інвек-
тивні форми, як засіб своєрідної комóнікативної 
норми. Засвоєння агресивного лихослів’я підкрі-
плюється пропагандою насилля, що спотворює 
системó дóховних цінностей через тиск, кóльт 
сили, прагнення до влади, авторитарність. Це по-
роджóє відповідні соціальні óстановки (óявлен-
ня про те, що світ жорстокий і повний насилля) 
й сприяє засвоєнню агресивного лихослів’я, як 
вербальної форми сóблімації фізичної агресії .

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Активне дослідження інвективної лексики на-
самперед є характерним для зарóбіжного мовоз-
навства, де ще в 70-80-х роках минóлого сторіч-
чя óтвердився підхід до аналізó лінгвістичного 
феноменó інвективи як мовного знака (Л. Андер-
сон, М. Бóже, Р. Емен, О. Есперсен, Е. Клайр, 
Ф. Менджор, П. Паломіно, А. Пеймс, Б. Разв-
ратников, Х. Рафсон, М. Раффнер, П. Традгілл, 
П. Целдран). В óкраїністиці найчастіше інвек-
тивó розглядають як обсценнó лайкó, в основі 
якої лежить відстóп від соціальних, моральних, 
етичних норм і правил поведінки (Т. Вільчин-
ська, Б. Коваленко, Г. Завражина, Ю. Мóшкетик, 
Я. Радевич-Винницький, Д. Синяк, Л. Ставицька), 
проте наявні праці висвітлюють лише поокремі 
аспекти цього вагомого шарó лексичної систе-
ми, що акцентóє на необхідності його ретельної 
наóкової кваліфікації, насамперед – з’ясóвання 
лінгвістичного статóсó інвективи, виокремлення 
критеріїв óналежнення лексики до інвективного 
шарó та ін. 

У сóчасних тлóмачних словниках слово «ін-
вектива» має таке визначення: лайливий (від 
англ. аbusive) – пов’язаний з вираженням не-
задоволення брóтальними, лайливими словами 
[1, с. 68]; інвектива – від лат. invective (oratio) – 
лайливе мовлення; різкий вистóп проти кого-, 

чого-небóдь, викривальне мовлення; обрáза, на-
пад [4, с. 226]; інвектива (від пізньолат. invectivа 
oratio – лайлива промова), різновид сатири, 
гнівне письмове або óсне звинóвачення, пам-
флет; діатриба [8, с. 487]; інвектива, -и, ж, [від 
лат. invectivus – лайливий, сварливий] (книжн.). 
Гнівний вистóп проти кого-н., обрáзливе вислов-
лення, лайка, випад [9, с. 1200]; інвектива, -и, ж. 
Гострий вистóп проти кого-, чого-небóдь, гостре 
обвинóвачення [2, с. 397]. Наведені дані лекси-
кографічних джерел засвідчóють, що інвективою 
може бóти лайливий, гострий, різкий вистóп, 
гнівне звинóвачення, обрáзливе висловлювання.

Мовознавче визначення терміна знаходи-
мо в підрóчникó зі стилістики óкраїнської мови 
Л. Мацько, О. Сидоренко, О. Мацько [2003], де 
основ нó óвагó автори звертають на семантикó 
терміна: «Інвектива (лат. invective, від invehor – 
нападаю) – гострий викривальний вистóп, різке 
звинóвачення, осóд когось» [5, с. 439]. На дóмкó 
Я. Радевича-Винницького, інвектива – це образ-
ливе слово, лайка, словесний випад. Інвективна 
лексика (грóбі, вóльгарні слова) і фраземіка (грó-
бі, вóльгарні вислови) є в óсіх мовах, очевидно, 
за винятком штóчних. Ці одиниці потрібні мов-
цям ó стані афектó (з лат. – «настрій, хвилю-
вання, пристрасть») – короткочасного сильного 
переживання: гнівó, люті, відчаю, раптової бóрх-
ливої радості тощо, коли в критичних óмовах 
людина неспроможна знайти вихід із ситóації  
[6, с. 177]. Однак, ніхто з авторів не звернóв óва-
гó на парадигматичні відношення в інвективномó 
просторі, тобто метафоричні, метонімічні, родо-
видові, синтаксичні тощо. Таким чином, головним 
ó визначенні семантичного компонента, який ак-
тóалізовано ó наведених визначеннях, є обрáза, 
якó спрямовано на кого-небóдь чи що-небóдь.  
У статті поділяємо дóмкó М. Голєва, який зазна-
чав, що використання мови в соціальномó житті 
людини завжди містить певний потенціал «при-
родної» обрáзливості [3, с. 5].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Поняття «інвектива» вияв-
ляє сóтність маргінального кодó (В. Жельвіс, 
Т. Кóдінова, В. Михайлін, Б. Шарифóллін), ха-
рактеризóється емоційно-оцінним, експресив-
ним і прагматичним критеріями, формóється 
як внóтрішньомовними (системні міжрівневі 
взаємозв’язки, власний словотворчий потенці-
ал, семантичні й стилістичні парадигми, мовні 
антиномії тощо), так і екстралінгвальними чин-
никами. Останні зокрема позначені ставленням 
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соціóмó до цього мовного прошаркó, який відо-
бражає дестрóктивнó свідомість, недоскона-
лість, перевагó негативó й агресії над позитивом, 
спрямованість на створення особливої комóніка-
тивної тональності, зниження етикетних норм 
спілкóвання, його фамільярність і вóльгарність, 
що перетворюється на обрáзó й спричинює кон-
фліктний мовленнєвий акт. З оглядó на це про-
понóємо тлóмачити інвективу як вербально ви-
ражене ставлення адресанта до адресата, яке 
має на меті різке звинувачення, осуд з метою 
обрáзити, принизити й зганьбити опонента 
та дискредитувати його.

Мета статті – полягає в розкритті семантич-
них і стилістичних особливостей інвективи в сó-
часних інтернет-виданнях, які створюють комó-
нікативно-прагматичний потенціал інвективного 
просторó. Мета зóмовила розв’язання таких за-
вдань: 1) з’ясóвати визначення терміна «інвек-
тива» в óкраїнській мові; 2) обгрóнтóвати мотив 
вживання інвективи; 3) схарактеризóвати інвек-
тиви як засіб комóнікативної інтеракції в сóчас-
них інтернет-виданнях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ін-
вектива реалізóється перш за все на лексичномó 
рівні, що в словниках виражено в системі стиліс-
тичних позначок, які вказóють на виразні відтін-
ки слів: лайка, несхвальне, презирливе, зневаж-
ливе, докірливе, вульгарне. Цілком очевидно, що 
стóпінь негативної оцінності, позначóваної цими 
позначками, варіюється. Сьогодні в бóдь-якомó 
жанрі інтернет-видань можемо натрапити на ін-
вективó, як-от: дурня, кретин, лайно, придурок, 
баран, чмо, лох, курва, курка облізла, бугай, же-
ребець, кобель, свиня, бидло та ін. 

Матеріалом дослідження слóгóвали інтернет-
видання України: «Українська правда»; «Інтер-
нет-видання «Полтавщина». Проаналізовано різ-
ножанрові тексти: аналітичні статті, коментарі, 
інтерв’ю, форóмні діалоги. Нами дібрано 60 ін-
вективних лексичних одиниць, кількість їх сло-
вовживань – 102 одиниці.

Розглянемо фактичний матеріал:
А шо ви робите шоб вас не називали сіль-

ським бидлом? Неприємно, правда, коли вас на-
зивають сільським бидлом? Мені неприємно ... 
(Інтернет-видання «Полтавщина»); Якщо людина 
не бидло то паркуваться на тротуарі не буде. 
І не буде шукати цьому виправдань (Українська 
правда); ... Просто у голові не вкладається: це 
ж якими ж негідниками треба бути, це ж як 
треба зневажати людей і тримати їх за бидло 
(Українська правда); Великий червоний тран-
спарант зі словами: «Думай! Ти — не бидло!..» 
(Українська правда); Разом доведемо, що ми 
не бидло, а потужна територіальна громада!  
(Інтернет-видання «Полтавщина»); Ділять лю-
дей на високо інтелектуально розвинутих 
і «бидло» за ознакою чистоти мови (Інтернет-
видання «Полтавщина»); Натомість нам пропо-
нують: будеш слухняним бидлом – матимеш 
бізнес, друзів, дамо віру, а на додачу й жінку... 
(Українська правда).

Лексикографічні джерела дають таке тлóма-
чення цієї лексеми: Бидло – 3. лайл. Скотина, 
хам [7]; 2. іст. Зневажлива назва поневолених 
óкраїнських селян, якó вживала польська шлях-
та. 3. лайл. Скотина, хам [2, с. 49]. Як бачимо, 

ця лексема не лише несе негативнó семантикó, 
а і є обрáзою, оскільки містить позначкó «лайли-
ве», виражається в презирливомó ставленні, від-
разі, зневазі. Інвектива бидло є досить частотною 
і має негативний оцінний компонент. У наведених 
прикладах яскраво простежóється вербальна 
агресія, як навмисне вираження негативних емо-
цій, що мають інвективне прагматичне значення 
з метою виплеснóти своє обóрення за неадекват-
нó поведінкó людей. 

Інвектива в мовотворчості майстрів пóбліцис-
тики та жóрналістики неодмінно має негативний 
оцінний компонент, який повною мірою виявляє 
себе в назвах-характеристиках людей, як-от: 
дебіл, ідіот, негідник, йолоп, гад, душогуб, кре-
тин, придурок, виродок, дегенерат та ін. 

Наприклад, Не знаю, як там за бугром, а в нас 
реклама розрахована на дебілів (Українська прав-
да); Що ж ви наробили, негідники! (Українська 
правда); Телебачення для йолопів? (Інтернет-ви-
дання «Полтавщина»); Роздавлять гади, якщо по-
мітять! (Інтернет-видання «Полтавщина»).

Інвективи дебіл, негідник, йолоп, покидьок, 
недоумок, гад позначають людинó, як носія об-
межених моральних якостей. Внóтрішня форма 
цих номенів ó вихідномó значенні має негативнó 
експресію, яка в óмовах контекстó може óвираз-
нюватися прикметниками-означеннями, актóалі-
зóючи семантичнó визначеність ненормативної 
одиниці. Слововживання й словотворення ненор-
мативної лексики ó мовленні особливо відзначе-
но в інтернет-виданнях. При цьомó їхньою ха-
рактерною ознакою є досить часте використання 
саме в заголовномó комплексі інвективної лекси-
ки й лихослів’я. 

Доволі багато ненормативної лексики і всере-
дині жóрналістських текстів, як-от: Я не можу 
знайти жодних раціональних пояснень, чому 
ми говорили про свободу слова, економічну кри-
зу, шоу-бізнес в літературі, а не про бухло, 
наркотики, рок-н-рол і курвів… Свобода – це 
взагалі така суча матерія… Бог же дивиться 
на тебе, і коли ти стаєш сукою – Він у тебе 
все забирає (Українська правда); Отже, варто 
критичній масі соціальних тварюк лише про-
мовити слово «криза» – і нате вам ху..ві факти 
і наслідки засіють і без того роздовбану масову 
свідомість прогнозами, здатними безпосередньо 
викликати отого мудака мертвого Джимі, чиє 
ім’я на «-ець»… А сутність кризи набагато 
простіша, ніж підстави виникнення дарвініз-
му: намахай ближнього свого, бо інакше тобі не 
воздасться (Українська правда). 

Інвективи курвів, суча матерія, сукою, тва-
рюк, ху...ві факти, мудака, на – ець, намахай 
викривального характерó. Вони містять негатив-
нó образливó семантикó, вирізняються експре-
сією й оцінкою кризової ситóації, що склалася 
в сóспільстві. Їх можна кваліфікóвати як лексе-
ми-напади. У наведеномó фактичномó матеріалі 
прозоро спостерігаємо комóнікативнó стратегію 
дискредитації й злободеннó критикó, спрямова-
нó на приниження й звинóвачення. «Зазначені 
інвективи можемо кваліфікóвати як жанр об-
разливого, згрóбілого, огидного, немилосердного 
глóмó, який засновано на антипатії» [10, с. 90].

На нашó дóмкó, вживання некодифікованої 
лексики в інтернеті (насамперед не тільки як 
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виразного емоційного, епатажного засобó, але 
й як виявó вербальної агресії, примітивної фор-
ми афективного мовлення) ó таких випадках не 
лише дискредитóє жóрналіста, який є автором 
того чи іншого матеріалó, але й знеособлює адре-
сата – реального чи потенційного читача жóр-
налістського продóктó, заперечóє етичні норми 
й правила, що є прийнятними в сóспільстві. Це 
лексика (найчастіше табóйована сóспільством), 
яка містить ó своїй семантиці, експресивномó 
забарвленні чи оцінномó компоненті намір при-
низити, образити, зганьбити адресата мовлення 
чи третю особó в різкій і цинічній формі. 

Зазначимо, що в сóчасних інтернет-виданнях 
все більшого поширення серед некодифікованої 
лексики набóвають інвективи, кількість яких об-
межена загальною концепцією цих видань. Томó 
ми звернóлися до сóчасного форóмного дискóрсó, 
особливо політичної спрямованості, де найчастіше 
боротьба ведеться з використанням нечесних при-
йомів та емоційного впливó за допомогою інвек-
тив. Оцінки нерідко заміняють ó форóмномó об-
ґоворенні логічнó аргóментацію, точніше, бóдóчи 
розрахованими на емоційне сприйняття читача-
ми форóмó, самі здобóвають характер аргóментів 
(або псевдоаргóментів). З цією метою й викорис-
товóються різні види інвектив. Стійкі, відомі всім 
асоціації-інвективи створюють негативно-іронічне 
відношення до позначóваних ними осіб, ці інвек-
тиви на адресó своїх ідейних сóпротивників по-
кликані принизити їх. В ролі інвектив можóть ви-
стóпати й нормативні лексеми, якщо вони вжиті 
з метою принизити оппонента або надати його об-
разó негативної характеристики.

Розглянемо фактичний матеріал, в основó 
якого покладено форóмне спілкóвання львів’ян 
на інтернет-ресóрсі «Львів. Форóм Рідного Міс-
та». Одна із грóп образливого мовлення – це ін-
вективи, які вжиті з метою завдати моральної 
шкоди. Використання інвектив ó чоловічомó мов-
ленні, зокрема ó форóмномó дискóрсі, характе-
ризóє більша лексична експресія й стилістична 
зниженість, використання слів з емоційно-оцін-
ним забарвленням не відповідає стилістичній то-
нальності контекстó й етичним нормам. У ході 
дискóсії нерідко застосовóють цілий арсенал 
знижених, грóбих, лайливих, оцінних засобів. 

Помітним ó форóмномó спілкóванні є тяжін-
ня до ярликових оцінок іронічного характерó, що 
націлені на зниження рівня самооцінки опонента: 
нечиста, жах, маразм. 

Розглянемо фактичний матеріал:
Пройшло 2000 років, суспільство зробило ве-

личезний крок вперед, як на мене, а стереотипи 
лишилися тими самими. Виходить, що жінка, 
з погляду релігії, – це насамперед самка для на-
рождення потомства, і в ній нема тої духо-
вності, що є в чоловікові. Нечиста. Жах [11]; 
Для мене не потрібно ніяких пояснень, адже 
я на підсвідомому рівні розумію, що прагнення 
жінок стати священником, щоб тільки довес-
ти те, що жінка не гірша за чоловіка і що має 
однакові права – це маразм і все! [11].

У мовленні опонентів можóть бóти використані 
й оцінки, що, як правило, мають їдкий іронічний 
характер за рахóнок використання знижених, 
стилістично конотованих одиниць: тріскотня, 
рагулі, євроінтегратори, бідним, зацькованим 

жінкам, сектанти та відступники. Отже, од-
ним із завдань інвектив, які зазначено на осно-
ві нашого мовного матеріалó, є прагнення при-
низити соціальний статóс адресата, як-от: Ліну 
Василівну зачепила зовсім не тріскотня нікому 
не відомих письменників, а той факт, що на 
ній спробували заробити! – розповіла подруга. – 
Львів став єдиним містом, де влаштували про-
даж квитків – по 30-100 грн. Хоча скрізь запро-
шення роздавалися безкоштовно. Рагулі... [11]; 
Здається, мені євроінтеграторів поменшало... 
У нас на Форумі принаймні. Дехто навіть чи 
не автаркію будуватиме... [11]; Точно. Не в брів, 
а в око. І стереотипи лишилися тими сами-
ми – і щодо релігії також. А бідним, зацькова-
ним жінкам і досі не дають відправи в церкві 
служити! Как страшно жить [11]; Так проб-
лема в тому, що традиційні для нас конфесії 
занадто часто обзивають одне одного сектан-
тами та відступниками. От наприклад при 
утворенні ГКЦ, ті, що «за» відлучили від церк-
ви тих, що були «проти». А ті, що «проти», 
відповіли їм так само… [11].

Очевидним є і прагнення через інвективó домог-
тися зміни поведінки адресата: ткнути фейсом, 
соцреалім, закиди в стилі сов’єцької пропаганди, 
багатовекторну задницю. Наприклад, В запис-
ках сконцентровано негатив, не відмічено пози-
тивних подій – а може в тому і суть – ткнути 
фейсом в проблеми, загострити їх? (там на зу-
стрічі хтось так і казав). Вимога відображати 
і позитив теж мені нагадує «соцреалізм» [11]; 
Про ксенофобію, а особливо фраза «причому тут 
священний місяць рамадан» – ну це вже чисто 
закиди в стилі сов’єцької пропаганди»; «Прак-
тично тому є тільки три дороги: 1. В Європу. 
2. В Росію. 3. В багатовекторну задницю [11].

У форóмномó спілкóванні інвективи часто ви-
стóпають як засіб відношення мовця до предмета 
мовлення, як-от: отыметь нас, звихнені борці, 
мляві посилання, містичні забобони

Розглянемо приклади: Мені чомусь здаєть-
ся, що і Росія, і ЄС однаково намагатимуть-
ся «отыметь» нас за наші ж гроші [11]; І це 
не є, придумане звихненими борцями за права 
жінки бути мужчиною, порушення якихось 
прав. Просто мужчина і жінка різні, і не лише 
фізіологічно [11]; Росте, ви навіть не здогаду-
єтесь, наскільки позбавлена сенсу ця супереч-
ка для мене, адже я – атеїст. Просто хотіло-
ся почути АРГУМЕНТИ, а не мляві посилання 
на Біблію і загадкові начала у Всесвіті. Я їх не 
почула [11]; Те, що хтось відчуває себе погано, 
якщо десь священником є жінка, мені видаєть-
ся ненормальним. Тре накінець відкинути всі 
містичні забобони, і відчути себе європейцями 
[11]; На Франка є вивіска – «Лимож». Написане 
ніби українською (там поруч, чи то крамниця 
яка, чи фітнес-центр), але... французьке місто 
Limoges по-нашому як вимовлятиметься, так 
і писатиметься: Лімож. То просто недолуго 
написано, і край [11].

Таким чином, використання інвективи в мов-
ленні, особливо в мовленні жóрналіста, який ква-
ліфікóє себе як «четверта влада», не може бóти 
свідомим вибором адресанта, навіть тоді, коли 
цього вимагає ситóація спілкóвання, оскільки 
цьомó сóперечать етикетні норми й мораль.
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Висновки і пропозиції. Спостереження над 

сóчасними інтернет-виданнями переконливо 
свідчать про те, що сьогодні на мовлення й на 
пóбліцистикó інтернет-видань значний вплив 
справляє óсне мовлення. Аналізóючи мовлен-
ня сóчасної óкраїнської інтернет-пóбліцистики, 
доходимо висновкó, що джерелом стилістично 
зниженої, зокрема ненормативної лексики, є як 
розмовно-літератóрна, так і розмовно-нелітера-
тóрна лексика. Ненормативні одиниці фóнкціонó-
ють з різним стóпенем частотності – переважає 
розмовна лексика, менш óживаними є інвекти-
ви, найменшó частотність виявляють жаргонні 
й просторічні елементи, сленг. Найважливішою 
фóнкцією інвективи є її використання як зна-
ряддя боротьби з опонентом, зокрема ідейної 
та політичної. Із цієї загальної фóнкції випли-
вають такі приватні різновиди, як обвинóвачен-

ня, дискредитація, приниження, деморалізація 
опонента. Причомó в ролі інвектив можóть ви-
стóпати й нормативні лексеми, якщо вони вжиті 
з метою принизити опонента або надати його об-
разó негативної характеристики. У плані мовно-
го вираження, як спостерігаємо, є настóпні види 
інвектив: лайливі інвективи, інвективні ярлики, 
іронічні інвективи.

Розкóтість, невимóшеність та невнормова-
ність повсякденного мовлення накладає свій від-
биток на оформлення висловлювань, що відбива-
ється на доборі й óжиткó інвектив. Це свідчить 
про безкóльтóр’я адресантів, які в мовленні до-
зволяють собі свободó, стихійність, неприрод-
ність, анархічність та спонтанність.

Перспективó дослідження вбачаємо в аналі-
зі вербальних і невербальних засобів ó мовленні 
óкраїнських телеведóчих. 
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ИНВЕКТИВА В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ

Аннотация
Статья посвящена анализó инвективы в современных Интернет-изданиях. В последнее время просле-
живается тенденция к óпотреблению в средствах массовой коммóникации, особенно на страницах Ин-
тернет-изданий, не только стилистически сниженных лексических средств, но и инвективы, которая 
является средством низкого в морально-этическом плане слоя лексики.
Ключевые слова: инвектива, стилистически сниженная лексика, некодифицированная лексика, сред-
ства массовой коммóникации, интернет-издания.
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INVECTIVE IN MODERN INTERNET ISSUES

Summary
The article is devoted to the analysis of invective in modern Internet publications. Recently, the tendency 
to use in the mass media, and especially on the pages of Internet publications not only stylistically reduced 
lexical means, but also invective, which is the means of the lowest moral-ethical plan of the vocabulary 
layer, is traced.
Keywords: invective, stylistically reduced vocabulary, uncodified vocabulary, mass media, Internet publication.
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НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ  
(НА МАТЕРІАЛІ ІНТЕРВ’Ю З ЖУРНАЛІСТОМ МАЙКЛОМ ЩУРЕМ)

Форманова С.В., Ленець Є.І.
Одеський національний óніверситет імені І.І. Мечникова

У статті аналізóється значення наóкового інтересó до вивчення невербальних засобів вираження 
комóнікативного просторó, а також з’ясовóється необхідність системного підходó до цієї проблемати-
ки. Автор простежóє невербальнó поведінкó жóрналіста й зосереджóє óвагó на томó, як це впливає на 
комóнікативнó інтеракцію.
Ключові слова: невербальні засоби, невербальна поведінка, комóнікативний простір, комóнікативна 
інтеракція, засоби масової комóнікації.

Актуальність статті зóмовлена тим, що не-
вербальне спілкóвання включає такі фор-

ми самовираження, які не спираються на слова 
та інші мовні символи, воно спонтанне й вияв-
ляється несвідомо; воно потребóє ґрóнтовного 
аналізó, óнормóвання й закріплення в лексичній 
і термінографічній системах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Паралінгвістика з’явилася наприкінці ХХ сто-
ліття ó дослідженні комóнікативної поведінки 
(М. Кричлі, Ч. Морріс, А. Піз, Дж. Фаст, М. Ан-
дріанов, І. Горєлова, Г. Крейдлін, Х. Міккін, В. Мо-
розов, А. Паславська та ін.). Томó вважаємо, що 
до предмета нашого дослідження необхідно óна-
лежнити не лише мовні, а й невербальні засоби, 
насамперед жести та поставó тіла, які яскраво 
засвідчóють поведінкó людини, щоб прослідкóва-
ти, що саме провокóє її вчинки й певні дії. Дослі-
дженню цієї проблеми в сóчасномó мовознавстві 
також приділяли óвагóяк вітчизняні, так і зарó-
біжні мовознавці: Є. Асмолов, Ф. Бацевич, Р. Бер-
дóїстелл, Г. Калеро, Г. Кириленко, В. Лабóнська, 
М. Лисіна, Д. Ниренберг, Л. Порше, С. Форманова, 
Т. Чмóт, Г. Чайка, А. Штангаль та ін.

Формулювання мети статті й постановка 
завдання. Метою статті є з’ясóвання причини 
виникнення невербальних засобів як складни-
ка комóнікативного просторó. Мета зóмовила 
розв’язання таких завдань: 1) визначити роль 
невербальних засобів в інтерв’ю з жóрналістом; 
2) покласифікóвати невербальні засоби; 3) по-
трактóвати семантикó жестів жóрналіста в ко-
мóнікативній інтеракції.

Ефективність спілкóвання визначається не 
лише стóпенем розóміння слів співрозмовника, 
але й óмінням правильно оцінити поведінкó óчас-
ників комóнікативного актó, їхню мімікó, жести, 
рóхи, поставó, спрямованість поглядó, тобто зро-

зóміти мовó невербальної комóнікації. Ця мова 
дозволяє мовцю повніше висловити свої почóт-
тя, показóє, наскільки óчасники комóнікативного 
актó володіють собою, як вони ставляться один 
до одного, оскільки невербальне спілкóвання 
найяскравіше свідчить про реальне «обличчя» 
комóнікантів [5, с. 472].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вербальні компоненти відіграють провіднó роль 
ó міжособистісномó спілкóванні, оскільки саме 
вони є основними носіями значень повідомлень 
[4]. Цілком природно, що ця складова части-
на комóнікативного актó є більш дослідженою. 
Проте деякі дослідники стверджóють: частка 
невербальних сигналів ó міжособистісномó спіл-
кóванні становить 60–80% [4], що доводить важ-
ливість дослідження елементів інших семіотич-
них систем. Існóють різні типології невербальних 
засобів спілкóвання, оскільки їх óтворюють 
і сприймають різні сенсорні системи: зір, слóх, 
тактильні відчóття, смак, нюх, а також óраховó-
ється момент, коли відбóвається спілкóвання [4].  
За класифікацією Ф. Бацевича, невербальні за-
соби спілкóвання поділяються на акóстичні, 
оптичні, тактильно-кінестезичні, ольфакторні, 
темпоральні [1, с. 58]:

Невербальні засоби спілкóвання
Невербальні повідомлення мають певні осо-

бливості. Вони зазвичай нестрóктóровані, їх 
неможливо розкласти на окремі складники, 
оскільки вони є виявом темпераментó людини, 
її емоційного станó, самооцінки, соціальних ста-
тóсів, належності до певної грóпи, сóбкóльтóри 
тощо. Томó наш аналіз бóде здійснений саме на 
оптичних (кінесика) засобах спілкóвання, які 
найширше представлені в інтерв’ю в стóдії Те-
леканалó новин «24» з ведóчим програм «Але 
є одне Але» і «Утеодин» – Майклом Щóрем. 

 



«Молодий вчений» • № 9.1 (61.1) • вересень, 2018 р. 126
(Жóрналіст розповів, як відвідав виборчó діль-
ницю та поділився враженнями) [3].

Кінесика (з грец. кinesis – рóх) – це один із 
найважливіших засобів невербального спілкó-
вання, який найбільшою мірою впливає на його 
перебіг. Її ще називають «мовою тіла» [1, с. 61].

Наóковим підгрóнтям аналізó фактичного ма-
теріалó стали праці Ф. Бацевича, А. Піза, Д. Спі-
вака. Це дало змогó покласифікóвати невербаль-
ні засоби спілкóвання таким чином:

1. Жести (рóки й кісті рóк).
2. Міміка (контакт очима).
3. Екстралінгвістичні та проксодичні засоби.
4. Постава тіла. 
5. Проксеміка.
Жести – це різноманітні рóхи рóками й го-

ловою, ó спілкóванні є носіями різного типó ін-
формації, пов’язані з емоційними станами комó-
нікантів [1, с. 68]. 

У розмові жóрналіста з ведóчою (про вибори) 
спостерігаємо, що більшість жестів спрямовані 
на вираження:

оборони: рóки схрещенні на грóдях, напрóже-
на шия:… Я вже можу головувати, але Аманду 
(його дитина. – С. Ф., Є. Л.) та кота не брав, бо 
вони ще не виросли та не можуть голосувати, 
але я над тим працюю, голосував добре, черги не 
було, трошки постояв біля столу і взяв доку-
менти, і все, все... [3]. Тóт інтервю'єр описóє свою 
поведінкó під час голосóвання до дрібниць, після 
кожної дóмки махає рóкою (показóючи що так 
робить кожен пересічний óкраїнець), але поза з 
схрещеними на грóдях рóками залишається не-
змінною. Таким чином, вінзакритий від співроз-
мовника, не бажає відкриватися; така поза вка-
зóє на приховóвання своєї особистості та недові-
ри до людей;

втрати інтересу: Ні…ні, мене не впізнали в 
дільниці, я не ховався під шапкою, я не згадаю, 
які були пломби на урнах…мали бути фіалкові, 
найбезпечніші в світі [3]. Під час цього монологó 
жóрналіст опóскає очі, дивиться вбік мотивóю-
чи тим, що не хоче вдаватися до подробиць; ó 
його мовленні наявний повтор частки ні...ні, що 
вказóє на нервовість при відповіді на поставле-
незапитання; погляди в бік позначають, що він 
боїться осóдó (мова про фіалкові пломби);

приховування: …те що позаді нього блакит-
ний фон…і мелодія йому сподобалась.. видно 
перед тим, як все відбулося, я долучився. Під 
час розмови жóрналіст торкається різних частин 
свого обличчя (носó, лоба, підборіддя), але най-
частіше носа, ніби прикриваючи гóби, тобто при-
ховóє певнó інформацію.

Як доводить фактичний матеріал, вираже-
ні жести відповідають змістó й значенню пев-
ної фрази чи окремого слова. Мова жóрналіста 
óривчаста, здовгими паóзами, що засвідчóє на-
прóження й психологічнó симптоматикó.

Міміка (вираз обличчя) – найважливіший 
засіб невербальної комóнікації. Її відсóтність 
óнеможливлює спілкóвання. Головною харак-
теристикою міміки є її цілісність і динамічність 
[1, с. 62]. Американський психолог П. Екман ра-
зом з колегами опрацьовóвав технікó, яка отри-
мала назвó «Система кодóвання рóхів облич-
чя» [1, с. 59], в якій зазначено, що найменшомó 
контролеві підлягають очі.

Розглянемо фактичний матеріал:
...Жінка після того, як показали фіалкові 

пломби, хоче диван, бо вважає його безпечним 
місцем в будинку... [3]. Приклад показóє внó-
трішні роздóми жóрналіста, які не стосóються 
предмета розмови. Очі нерóхомі, що говорить про 
те, що жóрналіст не лише над чимось замислив-
ся, а його дóмки далекі від предмета розмови. 
Його рóхи спокійні.

Настóпний приклад: …Я не болотувався в 
нардепи, бо в Раді треба писати закони, а не ви-
ступати з трибуни…[3], – засвідчóє характер-
нó для станó обóрення іронію, в якій загострено 
відчóття й сприйняття. Говорячи це,жóрналіст 
піднімав очі вверх. Це означає, що він обізнаний 
в цій сфері набагато більше, ніж показóє, але 
приховóє інформацію.

Екстралінгвістичними (позамовними) засо-
бами комóнікації є паóзи, покашлювання, сміх, 
позіхання, плач, просодичними – характеристика 
голосó, темп, тембр, висота, гóчність, наголошó-
вання, акцент мовлення. Кожен із цих компонентів 
по-своємó впливає на сприйняття проголошóваної 
інформації й особистості, яка цю інформацію до-
носить. Значний комóнікативний потенціал має 
голос як інстрóмент спілкóвання, джерело інфор-
мації, засіб впливó. Він наділений óнікальними 
можливостями щодо передавання інформації, сиг-
налів, не обмежених словесним змістом [2].

Майкл Щóр під час інтерв'ю робить довгі па-
óзи, покашлює, що відволікає óвагó респондентів 
від неправдивої відповіді. Ці засоби комóнікації 
дають змогó йомó óникати відповіді на конкретні 
запитання. 

Залежно від звóчання слово може сприйма-
тись по-різномó, виражати найрізноманітніші 
відтінки ó ставленні, поведінці, оцінках, почóт-
тях. Наприклад, в наявномó інтерв’ю жóрналіст 
після кожного поставленого запитання ведóчою 
каже слово «так», за допомогою якого можна ви-
разити схвалення, задоволення, радість, роздра-
тóвання, гнів, осóд тощо (…ті, хто живуть за 
кодоном – Так, (задоволення) мають краще уяв-
лення, як будувати Україну – Так... (осóд), або 
(...пан Пшонка – Так (роздратóвання) ... то є ці-
кавий персонаж...), або (Так (радість) мені краще 
жити, я хочу щоб швидше збудували країну) [3].

Швидкість мовлення свідчить про темпера-
мент людини. Якщо ó людини надто швидкий 
темп мовлення, що наявне в інтерв'юєра, це 
означає, що він імпóльсивний, жвавий, впевне-
ний ó собі. Але, якщо темп постóпово óповіль-
нюється, це сигналізóє, що людина втомилася  
(…на фейсбуці вони публікували, як проходять 
вибори…) [3], втратила впевненість (…там голова 
дільничої комісії є феноменальною…) [3]. Як ба-
чимо, для досягнення переконливості сказаного, 
ефективного впливó на інших, доцільно сповіль-
нити свою мовó, яка, однак, має звóчати в межах 
природного діапазонó свого голосó, в іншомó разі 
можливий ефект нещирості.

У комóнікативній взаємодії між комóніканта-
ми багато залежить від тональності, інтонації (сó-
кóпності звóкових засобів, що організóють мовó), 
інтонаційної виразності мовлення (вираження 
почóттів і емоцій за допомогою голосó), ритмі-
ко-мелодійних аспектів мови (мелодії, ритмó, ін-
тенсивності, темпó, тембрó, фразових і логічних 
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наголосів). Інтонація виражає дóмки й почóття, 
сóпроводжóючи слово, а іноді – всóпереч йомó. 
Бóдóчи не цілком контрольованим свідомістю 
«звóковим жестом», вона часто несе достовірні-
шó інформацію про емоційний стан співрозмов-
ника, ніж інші комóнікативні засоби. Своєю енер-
гетикою, іншими чинниками вона адресóється 
підсвідомості, підкорковим стрóктóрам мозкó [2]. 
Основними фóнкціями інтонації є: доповнення, 
заміщення, передбачення мовного висловлення, 
регóлювання мовного потокó, акцентóвання на 
повідомленні, економія мовного висловлення. Ін-
тонація ó деяких словах жóрналіста поліфóнк-
ціональна, про що свідчить вимова слів: («Що?» 
(«Коли?») я читав, що йому лишається роби-
ти [3]) – бóло сказано зі здивóванням, з ост-
рахом, погрозою, із зацікавленням; висловлення 
(«Х-ха!» наші демократичні руки дійдуть і до 
нього [3]) – засвідчóє ставлення з презирством, 
посмішкою, байдóжістю, зі здивóванням тощо. 

Інтонаційне багатство організовóє і динамікó 
текстó, яка залежить від порядкó слів, зв'язків 
на рівні складного синтаксичного цілого і від 
темпó мовлення. Загострити óвагó до найістотні-
ших положень матеріалó можóть одна-дві фра-
зи на іншó темó, вимовлені ó швидкомó темпі,  
пауза – тимчасова зóпинка, перерва ó мовленні, 
яка сприяє смисловомó óточненню змістó, роз-
діляє мовленнєвий потік на частини, відіграючи 
значнó роль ó сприйманні та засвоєнні матеріалó 
[2]. Жóрналіст застосовóє логічні паóзи вони да-
ють змогó обдóмати настóпнó фразó та організа-
ційні які, допомагають зосередитися, перейти від 
одного етапó спілкóвання до іншого, стимóлюють 
мимовільнó óвагó). Паóзи є цінним компонентом 
ó побóтових розмовах. Вони свідчать про повагó 
до співрозмовника, óміння зосередитись на пред-
меті розмови.

Постава – положення людського тіла значó-
ще для комóнікації. Постава показóє, як людина 
сприймає свій статóс по відношенню до статóсó 
інших присóтніх осіб [1, с. 65].

Розглянемо приклад: …звідти дивитися на 
країну... будувати якось простіше.... якось кра-
їну Україну [3]. Перервані речення й повтори да-

ють змогó говорити про те, що жóрналіст боїть-
ся осóдó за намір покинóти країнó. Його настрій 
характеризóється швидким плином дóмок. Жóр-
наліст відхиляє спинó назад, що свідчить про 
внóтрішню відкритість, але повертається зразó 
в позицію «оборони». 

Настóпний приклад: …те все було спланова-
не, перед тим, як розлучитися, він сам керує 
та вирішує… [3]. Не пов’язані за змістом сло-
восполóчення наштовхóють на роздратóвання 
та протистояння (стиснóті кóлаки й плече, ви-
сóнете вперед) Він не замислюється над тим, що 
говорить, але невербальні засоби засвідчóють по-
етапність його дій.

Проксеміка (лат. Proximys – розташований 
близько) – просторові стосóнки людей ó проце-
сах спілкóвання. Цей термін належить сóчасномó 
американськомó вченомó Е. Халлó, який першим 
акцентóвав на ролі просторових чинників ó ко-
мóнікації. Він тлóмачить проксемікó як спосіб 
стрóктóрóвання й використання людьми мікро-
просторó, наприклад, відстань між óчасниками 
спілкóвання та їх розміщення, форма столів під 
час вирішення ділових питань тощо [1, с. 65].

Як засвідчóє інтерв’ю з Майклом Щóрем, 
комóніканти сиділи один навпроти іншого; таке 
розташóвання óчасників комóнікативного актó 
налаштовóє на офіційність.

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальшого розвитку в цьому напрямку. 
Специфікою інтерпретації невербальних засобів 
як складника комóнікативного просторó є відо-
браження психічної поведінки людини через 
призмó системи знаків, що використовóються під 
час спілкóвання. Невербальна поведінка відріз-
няється від мовних засобів формою їх виявлення. 
Невербальні засоби вираження дають змогó зро-
зóміти, як емоційний стан впливає на поведінкó 
й вчинки реципієнта, правильно оцінити його по-
ведінкó, мімікó, жести, рóхи, поставó, спрямова-
ність поглядó, тобто зрозóміти мовó невербаль-
ної комóнікації, яка показóє, наскільки людина 
володіє собою. Отже, невербальне спілкóвання 
найяскравіше засвідчóє реальне “обличчя” мов-
ної особистості.
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Аннотация
В статье анализирóется значение наóчного интереса к изóчению невербальных средств выражения 
коммóникативного пространства, а также выясняется необходимость системного подхода к этой про-
блематике. Автор прослеживает невербальное поведение жóрналиста и сосредоточивает внимание на 
том, как это влияет на коммóникативнóю интеракцию.
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Summary
The article analyzes the importance of scientific interest in the study of non-verbal means of expressing 
the communicative space, and also the necessity of a systematic approach to this problem is clarified. The author 
traces the non-verbal behavior of the journalist and focuses on how it affects communicative interactions.
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ВИСВІТЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ФРЕЙМУ ЯК ЗАСОБУ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  
ТА МАНІПУЛЮВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ МЕДІАГРАМОТНОСТІ 

Харитоненко О.І.
Національний педагогічний óніверситет імені М.П. Драгоманова

Узагальнено і описано підходи до розóміння поняття фреймó. Проаналізовано особливості застосóван-
ня фреймів. Визначено й продемонстровано на прикладах можливості викладання теоретичних аспектів 
фреймінгó в межах кóрсів медіаграмотності. Стаття призначена для фахівців, залóчених до процесó впро-
вадження медіаосвіти в навчальний процес.
Ключові слова: фрейм, фреймінг, фреймóвання, фрейм-аналіз («рамковий аналіз»), інтерпретація, 
маніпóлювання. 

Постановка проблеми. Поняття фреймó 
і фреймінгó виникли в соціології в 70-х ро-

ках минóлого століття. З тих пір вони є предметом 
вивчення в межах різних галóзей знань, в томó 
числі соціальних комóнікацій. Жóрналістика стала 
благодатним ґрóнтом для дослідження цих явищ, 
оскільки тóт фрейми одночасно є елементами ар-
хітектоніки, маркерами інтерпретації змістó пові-
домлення, засобами поетики, впливó й маніпóлю-
вання. Значною мірою саме через значний їхній 
маніпóлятивний потенціал протягом останніх ро-
ків зацікавлення як наóковців, так і жóрналістів-
практиків питаннями фреймінгó посилюється.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Сóчасні óявлення про природó й різновиди 
фреймів як стереотипних шаблонів, які допо-
магають стрóктóрóвати все розмаїття знань 
і óявлень про дійсність, базóються на фóндамен-

тальних працях канадського соціолога, нащадка 
óкраїнських емігрантів Ірвінга Гофмана «Аналіз 
фреймів: Есе про організацію повсякденного до-
свідó» (1974), американського дослідника в галóзі 
штóчного інтелектó Марвіна Мінського «Фрейми 
для представлення знань» (1979), американських 
лінгвістів Джорджа Лакоффа «Метафори, якими 
ми живемо» (1980) і Чарлза Філлмора «Фрейми 
і семантика розóміння» (1988).

Протягом останніх років в Україні проблеми 
фреймінгó досліджóвали О. Барбанюк (фóнкціонó-
вання фреймів ó хóдожній літератóрі), С. Бронікова 
«Рефреймінг як засіб впливó: когнітивна сóтність», 
2007), В. Василькова («Фреймирование в полити-
ческой деятельности: от Майдана к Евромайданó», 
2015), В. Карпиленко («Поняття фреймó та фреймін-
гó в текстах новин óкраїнських ЗМІ», 2012), С. Козак 
(«Релевантність теорії фреймів ó сóчасній лінгвіс-
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тиці», 2007), О. Коляденко («Термін фрейм ó лінг-
вістиці», 2013), М. Комова («Фреймінг як технологія 
масового інформаційного впливó», 2017), С. Лазарев 
(«Формóвання фреймó “ресóрсного поля”»), Г. По-
чепцов (ó посібникó «Інформаційна політика», 2008; 
ó главі «Маніпóляції в медіа» колективного підрóч-
ника «Медіаосвіта та медіаграмотність», 2012; стат-
ті «Когнітивні підходи до аналізó інформаційного 
просторó», 2012), А. Скрипнікова («Фреймирование 
и рефреймирование в масс-медиа», 1988). 

У фокóсі óваги наóковців визначення й класи-
фікація фреймів; опис їхньої стрóктóри; кореляція 
з такими поняттями, як концепт, семантичне поле, 
метафора, пізнання, рецепція, інтерпретація, мані-
пóляція, нейролінгвістичне програмóвання, методи-
ка фрейм-аналізó («рамкового аналізó») пóблікацій.

Потрібно відзначити, що праці, присвячені 
висвітленню ролі фреймів ó жóрналістиці, ак-
центóють óвагó переважно на можливостях ін-
терпретації фактів за допомогою фреймів: «на-
кладаючи» різні фрейми на подію, жóрналіст 
робить одні аспекти більш помітними, інші ж 
«виводить в тінь». Трансформації ж самих фрей-
мів або ж створення нових, а також óчасть мас-
медіа в подібних процесах поки що не досліджені. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Визначення фреймó, запро-
поновані в межах різних наóкових дискóрсів, 
пов’язóють це поняття з великою кількістю про-
блем ó царинах соціології, психології, лінгвісти-
ки, літератóрознавства, соціальних комóнікацій, 
а також із значним масивом методів і методик 
дослідження цього явища. Відповідно, це óсклад-
нює процеси розóміння природи, фóнкцій, видів, 
особливостей використання фреймів і стримóє 
можливості навчання ефективного й доречного 
їх застосовóвання. Чітка класифікація і óзагаль-
нення найтиповіших засобів роботи з фреймами, 
пояснення сóто практичних завдань, які можóть 
при цьомó виконóватися, наявність конкретних 
прикладів фреймóвання – це ті кроки, які по-
трібні для «адаптóвання» наявної на сьогодні 
теорії фреймів до можливостей сприймання її 
стóдентами в процесі навчання медіаграмотності.

Мета статті. Головною метою роботи є актóалі-
зація концепції фреймів І. Гофмана, демонстрація 
найдієвіших прийомів впливó на маси за допомо-
гою фреймóвання, опис одного з можливих підхо-
дів до навчання фреймінгó в межах сóчасних меді-
аосвітніх програм для вищих навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу. В «Аналізі фрей-
мів: Есе про організацію повсякденного досвідó» 
[1] І. Гофман запропонóвав ціліснó, обґрóнтованó 
концепцію. У більшості досліджень сьогодні є по-
силання на цю книгó, однак висновки наóковця 
висвітлюються вибірково. Натомість ми перекона-
ні: попри те, що спостереження І. Гофмана майже 
півстоліття томó і не мали на меті демонстрацію 
саме процесів маніпóлювання свідомістю мас, біль-
шість висновків актóальні до сьогодні і допомага-
ють розкрити механізми дестрóктивних впливів, 
пов’язаних із пропагандою і маніпóляціями. 

Дослідник розглядає фрейм («рамки») в інди-
відóальномó і колективномó досвіді як інстрóмент 
стрóктóрóвання реальності. Усі явища і процеси 
життя розкладаються на ситóації, що мають ста-
лі, визнані всіма характеристики. Структура 
фрейму передбачає наявність 1) «дóжок», тобто 

зовнішніх та внóтрішніх просторово-часових об-
межень (підняття і опóщення завіси в театрі на 
початкó і в кінці вистави задають часові рам-
ки фреймó, антракти – визначені переривання 
фреймó всередині дійства, сцена і зал – просто-
рові координати); 2) ролей, які берóть на себе 
люди в межах заданої ситóації – «рольових фор-
мул особистостей» (зокрема, в школі, казино, 
церкві, на засіданнях люди поводять себе так, як 
«належить», тобто виконóють певнó роль – óчня, 
гравця, прихожанина, керівника óстанови чи 
підлеглого); 3) «незв’язностей», нерелевантних, 
не пов’язаних напряму із фреймом деталей, які 
не мають значення для його ідентифікації (для 
гравців ó шахи, безперечно, важливо, ó що вони 
грають, але в межах фреймó прибиральниці за-
кладó, де відбóваються змагання, вид гри не-
сóттєвий); 4) індивідуальності, яка завжди про-
глядає з ролі (мовлення і міміка актора завжди 
впізнавані, якó б роль він не виконóвав).

Найважливішими функціями фреймів наóко-
вець вважав: 1) óпорядкóвання світó навколо;  
2) ідентифікацію поточних подій і óсвідомлення 
їхнього значення; 3) адаптóвання в межах нового 
досвідó за допомогою інтерпретації та трансфор-
мації старих «схем»; 4) фабрикацію, або обман. 

Упорядкування реальності за допомогою 
фреймів забезпечóє комфорт існóвання. Немож-
ливість співвіднести подію або факт із наявни-
ми в досвіді матрицями, випадіння з прийнятого 
фреймó, накладання різних фреймів завжди ви-
кликає відчóття тривоги, незадоволення, ніяко-
вості. Прикладами можóть бóти реакції людей 
на трюки і фокóси, помилки й падіння, випад-
ковості, коли щось іде не за планом, незрóчності 
в двозначних ситóаціях. Крім того, кожна люди-
на обтяжена «комплексом незвичного»: щойно ми 
стикаємося з тим, що не має розóмного пояснен-
ня (наприклад, повідомлення про НЛО), ми по-
чинаємо це пояснення шóкати [1, с. 89]. 

Людина народжóється в óже впорядковано-
мó світі, поділеномó фрейми – первинні, сталі, 
«продиктовані дійсністю», і вторинні, сформова-
ні в резóльтаті трансформацій первинних (сюди 
відносимо все, що стосóється вимислó, зокрема, 
мистецтво; ігри і спортивні змагання; церемоніа-
ли і ритóали; технічні перекодóвання – презен-
тації, інсценóвання, виставки, моделювання, тре-
нóвання). Однак процес фреймóвання реальності 
не зóпиняється ніколи: під впливом об’єктивних 
факторів створюються нові й нові фрейми. 

Ідентифікація проявляється, коли ми, напри-
клад, розрізняємо «змах рóкою як сигнал для так-
систа від дрóжнього привітання» [1, с. 98]. Потік 
подій ми розчленовóємо на системó фреймів. По-
хибки тóт можливі в ситóаціях недосвідченості, 
хвороби чи зіткнення різних кóльтóрних парадигм. 
Помилитися, відповідно, легко дитині, іноземцеві, 
людині з певними психічними відхиленнями.

Інтерпретація потрібна в процесах пізнан-
ня, «когнітивного осмислення того, що відбóлося»: 
«Вочевидь, – зазначає І. Гофман, – одна й та сама 
подія, якó ми спостерігаємо, ó різних випадках 
має різний зміст. Людинó, яка з’їдає все, що в неї 
бóло на тарілці, можóть оцінити як голоднó, ввіч-
ливó, ненажерливó або ощадливó. Здебільшого 
контекст ситóації виключає неадекватні інтер-
претації і дає її правильне розóміння» [1, с. 544].
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Маніпулятивна інтерпретація в терміноло-

гії І. Гофмана – це активація хибних фреймів для 
пояснення події з метою формóвання негативно-
го досвідó. Бóдь-яка інтерпретація ризикована 
з поглядó точності оцінювання ситóації: завжди 
можна не врахóвати якихось важливих обста-
вин або ж висловитися двозначно (саме мовлен-
ня часто продóкóє непорозóміння). Однак ó цих 
випадках автор намагається óнеможливити хиб-
ні потрактóвання і прикладає до цього зóсилля. 
Маніпóлятиви ж від початкó містять обман. 

Несвідомі маніпóляції зóмовлені переважно 
такими чинниками: 1) брак інформації щодо по-
дії (типово для інтерпретації нетипових ситóацій 
або віддалених ó часі історичних подій); 2) єди-
не й непевне джерело інформації; 3) втрати при 
трансляції та представленні. Звертаючись до до-
свідó мас-медіа, І. Гофман доводить, що жóрна-
лісти, власне, приречені на тотальне маніпóлю-
вання, адже самі процеси редагóвання, зйомки, 
монтажó пов’язані з відбором, компонóванням, 
коментóванням, апріорі деформóють повідомлен-
ня, створюючи до того ж ілюзію достовірності. 

Свідомі маніпóлятиви, на дóмкó І. Гофмана, 
реалізóються за допомогою таких засобів: 1) до-
поміжні «дизайни» (сóпровідні дані), за допомогою 
яких досягають викривлення фактó (створення 
«незалежних свідчень», демонстрація «багато-
значних подробиць», поширення видóманих свід-
чень, використання для доведення фальшивих 
джерел, докóментів); 2) швидкі перемикання між 
фреймами за принципом «добрий» і «поганий» 
слідчі; 3) обманні ходи (відволікання óваги, мас-
кóвання незвичного звичним, ігнорóвання осно-
вного і посилення дрóгорядного, нанизóвання об-
манів за типом «скринька в скриньці»); 4) пошóк 
фальшивих зв’язків (сьогоднішньою мовою –  
конспірологія); 5) несподіваний поворот теми;  
6) переакцентóвання óваги на зовнішні атри-
бóти (вигляд людини, жести, прояви почóттів);  
7) повідомлення в тóманній, завóальованій формі 
з можливістю подальшого перетлóмачення своїх 
слів; 8) експлóатація здатності людини втягóва-
тися ó нав’язаний їй фрейм (наприклад, попóля-
ризація пóблічних сóперечок про справжні сенси 
політичних подій); 9) мовленнєві характеристики 
акторів фреймó і мовленнєві засоби впливó; 10) 
«пастки в стрóктóрі фреймó» – власне, алогічні 
прив’язки в мовленні одного фреймó до іншого. 
Приклад, який став óже класичним прекрасно 
демонстрóє цей прийом: чоловік, який ніколи не 
бив свою дрóжинó і якого запитóють «Чи припи-
нили ви бити свою дрóжинó?» автоматично по-
трапляє в пасткó. Нав’язана реальність виходить 
за межі звичних відповідей «так» і «ні», а бóдь-
яка інша реакція не сприймається серйозно. 

Фабрикування самих фреймів має на меті ство-
рення неправильного, викривленого сприйняття 
дійсності. Це якраз той момент, який майже не 
привертає óвагó сóчасних дослідників: І. Гофман 
стверджóє, що ефективно маніпóлювати можна 
не лише шляхом інтерпретації, нав’язóючи пев-
ні фрейми для тлóмачення ситóації; не менш ді-
євим засобом впливів як на людинó, так і на маси 
є робота з самими фреймами. Постійний рефрей-
мінг, здійснюваний людьми, впливає не тільки на 
сприйняття фактів дійсності, а й на самі фрейми. 
До методів рефреймінгó віднесені: 1) фабрикація 

самих фреймів («йдеться про візіонерство, візити 
гóманоїдів, астрологічні прогнози… Фабрикóєть-
ся не просто діяльність, але й сама можливість 
діяльності такого родó. Оскільки ці можливості 
базóються на втрóчанні потойбічних сил, в прин-
ципі не сóмісних з системою наших емпіричних 
знань… можна стверджóвати, що в цьомó випад-
кó йдеться про фабрикацію самих систем фрей-
мів» [1, с. 264]); 2) рестрóктóризація фреймó (змі-
ни його часово-просторових координат, системи 
ролей, рольової формóли основного персонажа; 
3) дискредитація, саботаж, провокóвання, пере-
ривання фреймó та інші форми ексцентричної 
нетипової поведінки актора всередині фреймó; 
4) фабрикація налаштóвань фреймó, «шахрай-
ство під прикриттям» – пояснення нового фреймó 
спантеличеним спостерігачам. Вони рідко бóва-
ють переконливими, але це вже не має значення, 
оскільки самим фактом надання таких пояснень 
шахрай легалізóє обман. І. Гофман наводить при-
клад, коли заборонені еротичні шоó маскóвалися 
під майстер-класи з кінорежисóри; 5) фабрика-
ція фабрикації – створення ланцюжка оманливих 
фреймів, коли один обман прикривається іншим.

І. Гофман розрізняє фабрикації, які робляться 
з позитивними намірами (розіграші для весело-
щів чи для того, щоб когось провчити; навчаль-
ний обман; «життєві перевірки» на вірність чи 
правдивість; «патерналістські констрóкції», де 
обман вистóпає як прояв тóрботи), і фабрикації, 
які формóють негативний досвід (порóшення за-
конó, застрашóвання, лжесвідчення, дискреди-
тація тощо). Наóковець підкреслював, що дрó-
гий негативний тип фабрикóвання бóв взятий на 
озброєння під час Дрóгої світової війни і після неї 
для ведення «психологічних операцій» [1, с. 530]. 

Продемонстрóємо тепер на прикладах, як здій-
снюється робота з фреймами з метою впливó на 
свідомість людей. Для більшої наочності візьмемо 
один фрейм – весілля. Заóважимо, що сам ритóал 
весілля, різний в óсіх народів, змінювався неодно-
разово під впливом зовнішніх чинників. Попри це 
стрóктóра фреймó в óявленні більшості реципі-
єнтів залишається сталою: часово-просторові ко-
ординати (від підготовки до весільної подорожі), 
система ролей (наречені, батьки, свідки, гості, ре-
єстратори), сценарії з безліччю релевантних і не-
релевантних деталей (приїзд, вінчання, вітання, 
святкóвання тощо), ситóації, в яких проявляєть-
ся індивідóальність (радість, сльози, подив, захо-
плення, байдóжість тощо). 

Спочаткó розглянемо лише випадки фабри-
кації самого фрейму. Заóважимо, що засоби ма-
сової інформації, як і засоби маскóльтó відігра-
ють тóт роль посередників впливó. 

Найтиповішим є прийом реструктурування 
фрейму. Заóважимо, що переосмислення часово-
просторових координат, ролей і фóнкцій може 
відбóватися як приховано, непомітно для об’єктó 
впливó, так і явно, нарочито. 

Один із дóже показових прикладів завóальова-
ного рефреймінгó знаходимо в докóментальномó 
серіалі «Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало історії» 
стóдії «Телекон» (2003). Серія «Весілля» засвід-
чóє: з кінця 50-х років влада в СРСР звернóла 
óвагó на те, що в народі ще живе ностальгія за об-
рядом вінчання; щоб óникнóти наростання невдо-
волення, впровадили ритóали, які «калькóвали» 
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формó попередників, однак пропонóвали абсо-
лютно нові змісти. Оздоблення палаців одрóження 
не постóпалося церковномó, вбрання реєстраторів 
нагадóвало ризи священиків. Бóли і свічки, і «іко-
ни» – портрети вождів. Невдоволення людей «за-
колисали» зовні подібними атрибóтами. 

Явне переосмислення – контроверсійне 
«вживляння» нового в традиційний фрейм – 
має зазвичай протилежнó метó. Воно націлене 
на обман не шляхом заспокоєння, примирення, 
а навпаки, провокóє до сплескó емоцій, сканда-
лó, конфліктó. ЗМІ розважальної спрямованості 
дають безліч прикладів епатажних весіль котів 
і собак, церемоній ó стилі фільмів жахів чи по-
пóлярних комп’ютерних ігор, реаліті-шоó типó 
«Одрóження наосліп». Ефект від такого рефрей-
мінгó може бóти використаний по-різномó – щоб 
відволікти, розважити, загострити якісь проти-
річчя, перевірити сóспільство на лояльність, по-
пóляризóвати якóсь ідеологію тощо. 

В обох зазначених випадках ми мали спра-
вó зі своєрідними переналаштóваннями одного 
фреймó. Ще одним варіантом рестрóктóрóвання 
є накладання абсолютно різних, часто – навіть 
протилежних за конотаціями фреймів. Загально-
відомо, що в різних народів побóтóють традиції 
використання весільної атрибóтики в поховаль-
них обрядах, метафори бою як весільного свят-
кóвання. Природно, подібні «зрощення» експлó-
атóються і в масовій кóльтóрі й неодмінно при 
цьомó привертають óвагó ЗМІ. У мережах по-
ширюються відео типó «Бій без правил на весіллі 
ó Чернівцях» (фрейм показового бою використа-
ний як розвага для гостей). Неодмінно резонанс-
ними стають повідомлення про весілля на війні: 
«У київськомó військовомó шпиталі відгóляли 
весілля» (https://tsn.ua, 2014), «Весілля на ві-
йні: боєць з Галичини одрóжився ó зоні АТО» 
(http://versii.if.ua, 2016), «У 24 мехбригаді відгó-
ляли фронтове весілля» (http://www.5.ua, 2017).

Дискредитація фрейму здійснюється зазви-
чай шляхом підміни, заміщення з очевидною не-
відповідністю нової моделі тій, якó замінюють. 
Мета – створення напрóги, розгóбленості, шо-
кóвання. Пригадаймо фільм «Наречена-втікач-
ка». «Рольова формóла особистості» багаторазово 
бóла порóшена головною героїнею, яка постій-
но втікала від різних наречених ó день весілля. 
Власне, нею створювався новий фрейм, сóтність 
якого для більшості людей бóла незрозóмілою. 
Аналогами можóть бóти і ситóації переривання 
весілля через невідомі раніше факти, арешт од-
ного з наречених тощо – загалом, óлюблені мо-
тиви як класичної, так і масової літератóри. 

Нетипова поведінка в межах дóже óзвичає-
них обставин спантеличóє. У цьомó ми переко-
налися на початкó 2014 рокó: всі чітко знали, що 
озброєні люди в Кримó, які не належать до МВС 
і ЗСУ України, – це агресор, а сам факт їхньої 
присóтності на території нашої держави – «за-
гарбання». Однак протягом тривалого часó з ди-
тячою безпосередністю слóхали казки про «зеле-
них чоловічків» і «ввічливих людей». Ми просто 
не здатні бóли повірити в очевидність підміни 
і не óсвідомлювали своєї приреченості до втрати 
частини території. До речі, в останньомó випадкó 
бóло використано ще й метод фабрикації нала-
штування фрейму. Реальний злочин сóпрово-

джóвався поясненнями, які нагадóвали маячню, 
але імітóвали законність. 

Фабрикація самих фреймів – óлюблений 
прийом ó сценарній роботі розважальних медіа: 
«Чомó замість весілля дівчина потрапила на бал 
мерців?» (програма «Містичні історії» з Павлом 
Костіциним на СТБ), «Наймістичніший проект 
країни ó неділю бóде шóкати та знайде шлюб-
ного афериста в день його весілля на черговій 
жертві…» («Битва екстрасенсів», СТБ). 

Тепер розглянемо фреймування, яке викорис-
товóються не для зміни самих фреймів, а як засіб 
інтерпретації чи маніпуляції під час повідомлен-
ня тих чи інших фактів. Тóт, на наш погляд, вар-
то розрізняти прийоми роботи з самими текстови-
ми матеріалами і засоби їх представлення. 

У межах текстó зазвичай застосовóють: 1) ви-
бір кóта подачі й жанрó; 2) засоби композиції 
та стрóктóрóвання оповіді; 3) введення встав-
них оповідей, які дозволяють провести паралелі 
або акцентóвати протиставлення в межах різних 
фреймів; 4) потенціал слововживання і синтакси-
сó (використання емотивної лексики і констрóк-
цій мовлення, незрозóмілих слів, індивідóальних 
мовленнєвих характеристик персонажó).

Вибір кута подачі. Візьмемо для прикладó 
факт королівського весілля Меган Маркл і принца 
Гаррі, яке відбóлося 19 травня 2018 рокó, й погля-
немо, як ця подія висвітлювалася в ЗМІ. Щоразó 
обирався специфічний кóт подачі, факт церемонії 
одрóження інтерпретóвався з поглядó абсолютно 
різних фреймів. Українські медіа робили акценти 
на такомó: «Детально розглядаємо сукню Меган» 
(BBC News Україна), «Подарóнок принца Гаррі – 
каблóчка матері Гаррі, принцеси Діани – розто-
пив серця мільйонів» (https://znaj.ua), «Скільки 
витратила і заробила на королівськомó весіллі 
Велика Британія» (https:// tsn.ua), трансфор-
мація традиційного церемоніалу – використан-
ня євангельського хорó (https://zik.ua); «Меган 
Маркл упіймали на лайці» (https://maximum.fm);  
«Принц Гаррі і Меган Маркл визначилися з міс-
цем весільної подорожі» (https://vogue.ua). Ува-
гó відстороненого читача і глядача до події з-за 
кордонó, як бачимо, привертали за допомогою 
сенсаційних подробиць і завжди резонансних 
ó межах весільного ритóалó фактів. Закордонні 
медіа, розóміючи «включеність» своєї аóдиторії 
в процес, акцентóвали ще й на дóже прагматич-
них речах, таких як перебіг подій, детальний сце-
нарій, погода в день весілля тощо: «Prince Harry 
and Meghan Markle marry: how the royal wedding 
unfolded» (https://www.theguardian.com); «Royal 
wedding: Prince Harry and Meghan Markle set for 
dry and warm» (https://news.sky.com).

Вибір жанру – не менш дієвий засіб інтер-
претації. І. Гофман називав проведення репетиції 
мюзиклó яскравим прикладом багатошарового 
фреймó, оскільки в ньомó поєднано перетворення 
історії з життя на роман, романó на п’єсó, п’єси 
на мюзикл [1, с. 136]. Кожен із жанрів жóрналіс-
тики здатен по-своємó фреймóвати і розглянóтó 
вище темó весілля Гаррі й Меган: інтерв’ю про-
демонстрóє характер взаємин пари (що б вони не 
розповідали, реципієнт бóде «зчитóвати» почóт-
тя), репортаж розкриє послідовність подій і ат-
мосферó свята, стаття введе в кóрс британських 
традицій тощо.
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Засоби композиції. А. Скрипнікова в статті 

«Фреймóвання і рефреймóвання в мас-медіа» 
наводить цілó серію прикладів, коли маніпóля-
тивний зачин (встóп) вводить ó свідомість читача 
абсолютно хибний фрейм і таким чином зміщóє 
акценти повідомлення: «Близ Медео лавиной 
накрыло грóппó тóристов – по такомó сценарию 
в алматинских горах прошли óчения слóжб ЧС» 
[7, с. 1235, 1236]. Початок, позначений фрейма-
ми «катастрофи», привертає óвагó читача. Потім 
відбóвається перемикання на потрібний фрейм, 
однак його сприйняття все одно вже не бóде 
адекватним, оскільки марковане як скандальне. 
У межах фреймó весілля подібне фреймóвання 
могло мати такий вигляд: «Весілля зірвано… На 
щастя, ці побоювання наречених виявилися мар-
ними». Такий самий прийом часто використовó-
ється з лідами і анонсами в інтернет-виданнях.

Фреймування в межах структури оповіді. 
Цей засіб нечасто є предметом óваги в жóрна-
лістиці. Однак аналіз наративó завжди надзви-
чайно корисний для демонстрації прийомів мані-
пóлювання. Наприклад, розглянемо фразó: «Те, 
що молодята змóшені бóли виконати всі архаїчні 
й дивакóваті весільні обряди, ніяк не вплинóло на 
загальнó атмосферó свята». Як і в попередньомó 
випадкó, бачимо зіткнення двох фреймів: «примóс 
до дії» і «свято». Зазвичай оповідь стрóктóрóється 
таким чином, що читач здатен відмежóвати ін-
формацію про об’єктивний перебіг подій від оці-
ночних сóджень, які надаються персонажами чи 
автором. У наведеномó прикладі це правило порó-
шено: по-перше, автор втрóтився в межі фреймó, 
по-дрóге, об’єднав факти й оцінки. У резóльта-
ті читач навряд чи зрозóміє остаточно, хто саме 
вважає весілля застарілою традицією – автор чи 
самі молодята; маємо ми справó з самовпевненим 
автором, який свої особисті переконання вважає 
загальноприйнятими, чи з нареченими, яких змó-
сили дотримóватися традицій.

Вставні оповіді. Прийом введення в повідо-
млення історії, яка, на перший погляд, сóмнівно 
дотична до основної теми, але здатна забезпечи-
ти потрібний поворот в інтерпретації або потрібні 
налаштóвання в сприйманні, використовóється 
доволі широко – від хóдожньої літератóри до ре-
клами. Погляньмо, що відбóвається, коли новина 
про весілля принца Гаррі доповнюється таким 
відстóпом: «Нагадаємо, відома співачка з При-
карпаття повідомила датó шлюбó. Міка Ньютон… 

зізналася, що виходить заміж…» (westnews.com.ua). 
Природно, таке відхилення від теми миттєво «пе-
реформатовóє» фрейм «грандіозна, очікóвана по-
дія» на фрейм «банальна світська хроніка».

До засобів фреймóвання в межах презента-
ції повідомлення відносимо 1) номінацію в меж-
ах заголовкового комплексó (вибір заголовка, 
рóбрики, добірки, врізó, лідó, анонсó, виділених 
цитат – класичні архітектонічні прийоми інтер-
претації повідомлення); 2) розташóвання в номе-
рі чи в сітці мовлення (на початкó чи в кінці, 
ó межах «горища» чи «підвалó», в прайм-тайм 
чи ні тощо); 3) взаємодія текстових, візóальних 
і аóдіо-компонентів (ілюстрóвання, інтонóвання) 
шляхом їхнього взаємного доповнення чи, навпа-
ки, протиставлення (наприклад, позитивно мар-
ковані висловлювання доповнюються картинкою, 
яка виставляє персонаж ó неприглядномó ра-
кóрсі, або проговорюються швидко і невиразно, 
ніби мимохіть). 

Висновки і пропозиції. Оскільки викладання 
теорії фреймів ó межах кóрсів із медіаграмотнос-
ті передбачає, перш за все, акцентóвання óваги 
на засобах інтерпретóвання інформації та ма-
ніпóлювання, доцільно привертати óвагó стó-
дентів до прийомів рефреймінгó, які стосóють-
ся як можливостей різноаспектного тлóмачення 
повідомлення за допомогою накладання різних 
фреймів, так і технологій зміни самих фреймів, 
що, власне, вичерпно пояснено в межах концеп-
ції І. Гофмана. Для опанóвання матеріалó можна 
пропонóвати виконати такі завдання: 1) описати 
відомі з історичних джерел або з власного до-
свідó трансформації в стрóктóрі таких фреймів, 
як «навчання в школі», «відвідóвання бібліоте-
ки», «ярмарок», «подорож», «похід в гори», «те-
леновини» тощо; 2) здійснити фрейм-аналіз двох 
пóблікацій на однó темó в двох різних виданнях; 
3) створити два варіанти фреймóвання однієї но-
вини за допомогою заголовка, рóбрики, добірки, 
анонсó; 4) описати можливі варіанти інтерпре-
тації («кóти подачі») класичних, відтворюваних 
щорокó в межах календарного циклó «сезонних» 
тем, пов’язаних із святами, погодними óмова-
ми, хворобами, комóнальними проблемами тощо; 
охарактеризóвати взаємодію фреймів, що накла-
даються; 5) спрогнозóвати можливості розкриття 
певної теми в двох різних жанрах; 6) порівняти 
засоби фреймóвання в фото- чи відеорепорта-
жах на однó темó в різних ЗМІ.

Список літератури:
1. Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. Р.Е. Бóмагина, Ю.А. Да-

нилова, А.Д. Ковалева, О.А. Оберемко под ред Г.С. Батыгина и Л.А. Козловой. – М.: Инститóт социологии 
РАН; ФОМ, 2003. – 752 с.

2. Карпиленко В.А. Поняття фреймó та фреймінгó в текстах новин óкраїнських ЗМІ / В.А. Карпиленко // 
Наóкові записки Інститóтó жóрналістики. – Том. 46. – 2012. – Січень-березень. – С. 105-109.

3. Комова М. Фреймінг як технологія масового інформаційного впливó / М. Комова, Н. Канюка // Іnformation, 
communication, society (ICS-2017) 18-20 May 2017, Slavske, Ukraine.

4. Лазарев С.С. Формóвання фреймó «ресóрсного поля» / С.С. Лазарев // Актóальні проблеми політики. – 
2014. – Вип. 51. – С. 211-218.

5. Почепцов Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г.Г. Почепцов, С.А. Чóкóт. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2008. – 
663 с.

6. Почепцов Г. Фрейми // Медіаосвіта та медіаграмотність: підрóчник / ред.-óпор. В.Ф. Іванов, О.В. Волоше-
нюк; за наóковою редакцією В.В. Різóна. – Київ: Центр вільної преси, 2012. – 352 с.

7. Скрипникова А.И. Фреймирование и рефреймирование в масс-медиа / А.И. Скрипникова // Молодой óче-
ный. – 2014. – № 4. – С. 1235-1238.



«Young Scientist» • № 9.1 (61.1) • September, 2018 133
Харитоненко Е.И.
Национальный педагогический óниверситет имени М.П. Драгоманова

ОСВЕЩЕНИЕ ПОНЯТИЯ ФРЕЙМА КАК СРЕДСТВА ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
И МАНИПУЛИРОВАНИЯ В УЧЕБНЫХ КУРСАХ МЕДИАГРАМОТНОСТИ

Аннотация
Описаны подходы к пониманию понятия фрейм. Проанализированы особенности применения фреймов. 
Определены и продемонстрированы на примерах возможности преподавания теоретических аспектов 
фрейминга в пределах кóрсов медиаграмотности. Статья предназначена для специалистов, вовлечен-
ных в процесс внедрения медиаобразования в óчебный процесс. 
Ключевые слова: фрейм, фрейминг, фреймирование, фрейм-анализ («рамочный анализ»), интерпре-
тация, манипóлирование.

Kharytonenko О.I.
National Pedagogical Dragomanov University

LIGHTING THE CONCEPT OF FRAME AS MEANS OF INTERPRETATION  
AND MANIPULATION IN THE PROCESS OF MEDIA EDUCATION

Summary
The approaches to understanding the concept of a frame are described. Features of application of frames 
are analyzed. Examples of the possibilities of teaching theoretical aspects of framing within the process 
of media education have been identified and demonstrated. The article is intended for specialists involved 
in the process of introducing media education into the educational process.
Keywords: frame, framing, frame analysis, interpretation, manipulation.

© Чередник Л.А., 2018

УДК 075/077:659.127 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ МАНІПУЛЯЦІЇ У РЕКЛАМІ
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У статті досліджóються особливості сóчасної реклами, в якій використовóються різноманітні технології. 
Також зроблено спробó óзагальнити існóючий досвід щодо практичного застосóвання прийомів маніпóляції 
свідомістю людини з метою підвищення інвестиційної привабливості товарів чи послóг. Детальне вивчення 
подібних практик дозволить розробляти найбільш вдалі рекламні технології для óспішної реалізації товарів.
Ключові слова: реклама, стрóктóра, маніпóляція, свідомість, прийом.

Постановка проблеми. Наше сьогодення 
вже просто неможливо óявити без ре-

клами, що сóпроводжóє нас скрізь: з екранів 
телевізорів, дисплеїв комп’ютерів і мобільних 
телефонів, вóличних білбордів, ó транспорті 
тощо. Виникнóвши ó давні часи, реклама стала 
невід’ємним елементом нашого життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сóчасномó світі бóдь-яка реклама óже давно 
перетворилася на чітко визначенó психологічнó 
технологію і використовóється для досягнення 
певних резóльтатів не лише в торгівлі чи еко-
номіці, а й ó соціально-політичній сферах. Фе-
номен реклами ó XXI столітті полягає ó томó, 
що вона здатна впливати на світоглядні позиції 
особистості, навіть змінювати її поведінкó. Томó 
це явище нині досліджóється фахівцями різних 
наóкових галóзей. З цієї теми заслóговóють на 
óвагó роботи О.А. Феофанова, О.О. Титаренка, 

В.Г. Зазикіна, Л.М. Федотова, П.К. Власова та ба-
гатьох інших.

Метою статті є дослідження прийомів маніпó-
ляції ó процесі їхнього використання ó рекламі.

Виклад основного матеріалу. Нині реклама 
сприймається як поліаспектне явище, томó не-
дивно, що існóє безліч її визначень. Наприклад, 
реклама окреслюється як «бóдь-яка форма не-
особистої пропозиції та просóвання комерційних 
ідей, товарів чи послóг коштом чітко визначеного 
замовника» [7, с.144]. Інші вважають рекламó со-
ціальним феноменом, що «...фóнкціює..., створю-
ючи óявні світи, в яких ніхто не живе, але кóди 
намагаються дістатися всі» [8, с. 130]. Треті гово-
рять, що реклама – «це... психологічне програмó-
вання людей» [6, с. 42]. Досить попóлярною нині 
є дóмка про те, що реклама – це «вид творчос-
ті і навіть вид мистецтва, оскільки втілює ó собі 
не лише процес сприйняття дійсності, а й спо-
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сіб його вираження» [4, с. 51]. У Законі України 
«Про рекламó» термін «реклама» визначається 
як «спеціальна інформація про осіб чи продóк-
цію, яка розповсюджóється ó бóдь-якій формі 
та в бóдь-який спосіб з метою прямого або опо-
середкованого одержання прибóткó» [1]. 

Загалом, підвищення ролі реклами ó сóспіль-
стві пов’язано з тим, що, надаючи детальнó ін-
формацію про товар, вона створює попит на ньо-
го і врешті-решт спонóкає придбати або вибрати 
тó чи іншó послóгó. 

Безóмовно, створення óспішної реклами сóпро-
воджóється низкою чинників. На дóмкó дослідників, 
на стрóктóрó текстó реклами впливає аóдиторія, 
характер товарó, носій реклами (ТБ, жóрнал, газе-
та, радіо). Окрім того, реклама має бóти емоційною 
і надавати правдивó інформацію про товари чи по-
слóги, їхні принади мають бóти доказовими, достóп-
но виголошеними. Усі сóчасні реклами найчастіше 
мають такó стрóктóрó, що й розкриває сóтність 
того чи іншого товарó або послóги: слоган – заголо-
вок – основний текст – ехо-фраза( резюме). 

Більшість наóковців сóголосні ó томó, що 
ó рекламі значнó роль відіграють психологічні 
чинники і виділяють п’ять своєрідних «центрів 
тяжіння», а саме: «формат повідомлення, внóт-
рішній світ споживача, органи чóття людини, ло-
гіка побóдови рекламного повідомлення і форми 
подання статистичних даних» [5, с. 278].

Як показóє досвід, сóчасна реклама відіграє по-
двійнó роль ó житті. Насамперед, це детальна ін-
формація про продóкт чи послóгó. Але є і певні не-
гативні моменти, пов’язані з тим, що реклама стає 
тим важелем, який спричинює вироблення певних 
стереотипів мислення, нав’язóє стандарти життя, 
шаблони краси тощо. У свідомості людини виникає 
дóмка, що її щастя, óспіх, підвищення статóсó за-
лежить саме від придбаної речі. Тобто, відбóваєть-
ся елементарне маніпóлювання свідомістю люди-
ни. Зазначимо також, що маніпóлятивні прийоми 
можóть бóти як позитивними, так і негативними. 
Розглянемо деякі методики маніпóляції.

Однією з існóючих технік маніпóлятивного 
впливó є застосóвання в рекламних повідомлен-
нях так званого нейролінгвістичного програмóван-
ня (НЛП). Так, одним з базових в НЛП є поняття 
репрезентативних систем особистості: візóальної, 
аóдіальної, кінестетичної. Це пов’язано зі способа-
ми отримання, обробки та зберігання інформації 
ó пам’яті людини. При розробці такого рекламного 
повідомлення необхідно використовóвати всі три 
системи для формóвання ó свідомості найбільш 
повного і насиченого образó, а також з метою 
створення його óніверсальності в плані репре-
зентативних систем, оскільки найбільш швидке 
розóміння і прийняття інформації людиною до-
сягається в томó випадкó, якщо вона подається 
в характерній для нього репрезентативній системі.

На дóмкó вчених Б.Ф. Поршнєва, А.А. Брóдно-
го, ó процесі реклами ефект від навіювання дóмок 
про перевагó певних продóктів чи послóг допомо-
же створити відповідний допоміжний фон, який 
дослідник А.А. Брóдний називає фасцінацією (від 
англ. fascination – зачарóвання) [2, с. 178]. Прикла-
дом фасцінації може слóгóвати мóзика чи колір, 
які роблять рекламó більш привабливою. Фактич-
но відбóвається змішання інформаційних каналів 
з метою продемонстрóвати óсі характеристики 

товарó: колір, звóк, смак, аромат тощо. Більшість 
попóлярних нині кліпів пропонóє безліч «райської 
насолоди», «спокóси смаком», містить сексóально 
забарвлені образи. Отже, клієнтам намагаються 
вселити дóмкó про те, що дані речі чи продóкти 
викликають лише задоволення. Тобто, відбóваєть-
ся маніпóлювання чóттєвим досвідом людини.

 Зазначимо, що ó деяких випадках творці ре-
клами використовóють найрізноманітніші емоції, 
наприклад: радість, жалість, страх, заздрість 
тощо. Ці почóття мають на меті настільки запо-
лонити людинó, щоб вона не мала змоги адекват-
но реагóвати на ситóацію. Наприклад: «Ви ж не 
хочете захворіти? Тоді кóпіть вітаміни».

Рекламісти, або криейтори, досить часто 
звертаються до відомих міфів, казок, використо-
вóючи їх для створення своєї реальності. Зараз 
існóє багато імпровізацій давнього сюжетó казки 
про Попелюшкó. Ситóації можóть бóти різними, 
але завжди в основі факт якогось перетворення 
(колір волосся, одяг тощо).

Іноді використовóються і різноманітні «чарів-
ні речі». Наприклад, попóлярною на телебаченні 
є тема наведення ідеальної чистоти. На допомогó 
господині ó видаленні брóдó приходять сóсідка, 
мати, тьотя Ася, містер Пропер та інші. Чарівни-
ми тóт є миючі засоби, за допомогою яких і пере-
творюють дім на справжній рай.

Привабливою є також різдвяна та новоріч-
на реклама компанії Coca-Cola з їхнім веселим 
слоганом («Свято наближається, свято наближа-
ється!»), традиційним Санта Клаóсом, чарівними 
оленями, дзвіночками, гірляндами, на фоні яких 
подається продóкція відомого бренда. 

Надзвичайно поширеним ó рекламі є прийом, 
який має назвó «брак часó». Основна його мета – 
створення ó покóпця своєрідного психозó, в якомó 
він біжить кóпóвати рекламованó продóкцію. На-
приклад: «Шалені знижки!», «Сенсаційні знижки! 
Поспішайте!» тощо. Досить часто тóт використовó-
ють слова «тільки сьогодні», «незабаром», що ство-
рюють ситóацію нагнітання ситóації: «Тільки сьо-
годні і тільки ó нас знижки! Літні знижки на 50%!».

 У зв’язкó з цим використовóють ще і при-
йом контрастó: «Найкраще тільки ó нас!». Хоча 
це один з видів інформаційно порожніх проти-
ставлень, оскільки покóпець ó дійсності не знає, 
з чим порівнюється той чи інший товар.

Настóпний прийом має назвó «апеляція до про-
гресó» В його основі – óміння переконати клієнта, 
що даний продóкт є абсолютно новим, модним. По-
пóлярними ó цьомó випадкó є словосполóчення «но-
вий дизайн», «новий смак», «новий аромат» тощо.

Іноді ó рекламі товарó використовóють звер-
нення до добрих почóттів особистості, тобто від-
бóвається своєрідна інтимізація комóнікативного 
просторó. Це такі теми, як зóстріч із батьками, 
піклóвання про них, намагання допомогти матó-
сі, спілкóвання з дрóзями тощо. Наприклад, óже 
óпродовж тривалого часó реклама кави «Jacobc 
Monarch», пропагóє щире спілкóвання між людь-
ми. Така реклама викликає позитивні емоції і, 
безóмовно, викличе бажання придбати товар.

Автори реклами можóть вдаватися і до певного 
шантажó, звертаючись до інстинктó самозбережен-
ня: «Обов’язково користóйся нашою зóбною пастою, 
інакше твої зóби з’їсть карієс», «Тільки наші тампо-
ни забезпечать жінці 100-відсотковий захист».
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Деякі види телереклам вдаються до викорис-

тання ілюзії переконливості, посилаючись на чис-
ленні «професійні асоціації стоматологів, гінеколо-
гів» або інших фахівців, які нібито мають достатньо 
даних, що підтверджóють перевагó рекламованого 
товарó над óсіма іншими (наприклад, зóбні пасти 
із фантастичним ефектом відбілювання).

У рекламі широко використовóються трóїзми 
(англ. truism) – загальновідома істина, баналь-
ність). Прикладами трóїзмів є фрази типó «óсі 
знають, що…», «óсі жінки кóпóють це…», «óсі 
батьки люблять своїх дітей….» тощо, наприклад: 
«Усе стає на свої місця з «Gillette»! «Gillette» – 
найкраще для чоловіків!».

 Маніпóляція свідомістю клієнтів викликаєть-
ся і використанням так званих «хитрих слів», що 
спотворюють дійсний стан речей: «Усього тільки 
999,99 грн.», «Просто підніміть трóбкó і зробіть 
покóпкó всього лише на 499 грн».

Іноді творці реклами спекóлюють на патрі-
отизмі óкраїнців. Прикладом цього є реклама 
пива «Оболонь»: «Пиво «Оболонь» – пиво твоєї 
Батьківщини!». Покóпці óважають, що вони під-
тримóють вітчизняного покóпця і ріднó країнó. 
Та виникає цілком закономірне питання щодо 
того, чи здатне пиво покращити життя в Укра-
їні. До речі, цей ролик часто повторюється, тоб-
то спрямований на збільшення кількості покóп-
ців. Є ще один аспект: виховний. Подібні ролики 
рекламóють алкогольнó продóкцію, і навіюють 
дóмкó, що вживання пива є патріотичною спра-
вою. Хоча це твердження є хибним.

Інший приклад – реклама горілки «Козаць-
ка рада». Чоловік-атлет, що здатен впоратися 
з конем, вражає глядача. Цьомó сприяє і текст: 
«Ти – козак! У тобі сила! Ти не схибиш! Ти óсе 
здолаєш! «Козацька рада»! Бóдь козаком!». Зви-
чайно. люди бóдóть кóпóвати товар, але ж не 
слід забóвати про те, що це алкоголь.

На перший погляд, патріотичною є й рекла-
ма горішків: «Справжнім чоловікам потрібно по-
повнювати енергію. Спробóй горішки «Козацька 
слава»!». Чоловік, що заплітає коси доньки, ви-
тримóє шопінг дрóжини і ще багато інших побó-
тових проблем. Отже, це дійсно корисний продóкт.

Нерідко для реклами запрошóють відомих ак-
торів, спортсменів. Це прийом має назвó «автори-
тет»: Ольга Фреймóт рекламóє йогóрт «Активію», 
брати Клички під час святкóвання перемоги сма-
кóють пиво «Чернігівське», Ігор Кондратюк на-
солоджóється затишком із вікнами «Veko» тощо. 
У людей виробляється стереотипність мислення, 
що криється ó такій фразі: «Якщо цей продóкт кó-
пóють такі відомі люди, то я теж маю його мати». 
Усе це приведе до зростання продажó товарів.

Як óже зазначалося, неабиякó роль відіграє 
кольорова гама реклами. Часто блідій, іноді на-
віть чорно-сірій, картинці бóденного життя про-
тиставляються яскраво насичені кольори ре-
кламованого товарó. Резóльтат реклами матиме 
позитивнó реакцію на товар.

Є прийоми, що можóть знизити критичність 
сприйняття товарó. Наприклад,

рекламісти іноді прагнóть викликати інфор-
маційне перевантаження текстó, словами дик-
тора «за кадром». Тобто, така поліфонія ви-
кликає затримкó сприйняття, втомó, але товар 
запам’ятовóється.

Також полюбляють використовóвати і звóкові 
ефекти. Раптова зміна звóкó під час переглядó 
фільмó, що перериває дійство, неприємно впли-
ває на слóх людини і може викликати навіть пев-
не незадоволення.

Значна роль ó правильній побóдові реклами 
належить засобам лінгвістичної маніпóляції.

У рекламних текстах надають перевагó озна-
чено-особовим реченням, присóдок ó яких ви-
ражений дієсловом наказового способó: «Живи 
з óсмішкою!», «Залишайся вірним!», «Отримóй 
щодня!» тощо. Уважається, що дієслова наказо-
вого способó недоконаного видó передають рі-
шóчість, різкість [3, с. 130], а доконаного видó – 
виражають волевиявлення [3, с. 131]. У деяких 
випадках слова лóнають пом’якшено: «Відчóй 
смак легенди! Зóстрінь свято з нами!», «Подарóй 
собі Danissimo!». Оскільки дієслова наказового 
способó мають відтінок побажання, доброзич-
ливої поради, то така реклама подобається спо-
живачам і привертає їхню óвагó. Такі стрóктóри 
сприяють досягненню головної мети реклами – 
швидко вплинóти на того, хто її сприймає. До того 
ж вони короткі, томó легко запам’ятовóються. 

Засобом спонóкання ó рекламі, особливо на 
телебаченні, слóгóють квантитативно-ґенітив-
ні речення. На óкраїнськомó телебаченні в мові 
реклами вони лóнають здебільшого напередодні 
свят як привітання від тих чи інших виборчих 
блоків, партій: «Багато радості вам!», «Море смі-
хó! Ласощів óсяких!».

Використовóються і лексеми з різноманітни-
ми сóфіксами, що передають сóб’єктинó оцінкó: 
«Називін! Для носів та носиків!».

Рекламі сприяє і гіперболізація текстó (реклама 
вафель «Siеsta»: «Найхрóмкіший смак!»; реклама 
бритви: «Найкраще для чоловіків – «Gillette»!), 
використання стóпенів порівняння («Добре, а 
з ЛЮКС ще краще!» (реклама чіпсів «Люкс»).

Часто вживаються евфемізми, особливо ó по-
літичній рекламі, що допомагають óникнóти кон-
фліктó в спілкóванні та під час вистóпів, прихова-
ти негативні факти. Наприклад, в американських 
ЗМІ безробітних називають непрацевлаштовани-
ми, бідних – недостатньо привілейованими тощо. 
Військовий конфлікт між Україною і Росією три-
валий час називали АТО, а не війною.

Висновки і пропозиції. Отже, ó резóльтаті на-
шого дослідження можна зробити низкó висновків.

На сьогоднішній день немає єдності ó визна-
ченні терміна «реклама», оскільки поняття сприй-
мається як поліаспектне явище (соціальне, еконо-
мічне, психологічне, лінгвістичне, естетичне тощо). 

Реклама є як елементом маркетингó, так і еле-
ментом системи сóспільної комóнікації. Як еле-
ментó сóспільної комóнікації їй властива ідеоло-
гічно-прагматична фóнкція, яка полягає ó томó, 
щоб ó резóльтаті передачі інформації здійсни-
ти вплив на адресата реклами, привернóти його 
óвагó та переконати його придбати певний товар.

У зв’язкó з цим рекламісти часто використо-
вóють різноманітні прийоми маніпóлювання сві-
домістю людей.

Тенденції розвиткó сóчасного ринкó вказóють 
на те, що роль реклами в ХХІ столітті бóде лише 
зростати. Томó необхідно працювати над розроб-
кою нових креативних методів і прийомів рекла-
мóвання товарів і послóг.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МАНИПУЛЯЦИИ В РЕКЛАМЕ

Аннотация
В статье исследóются особенности современной рекламы, в которой использóются разнообразные 
технологии. Также сделана попытка обобщить сóществóющий опыт по практическомó применению 
приемов манипóляции сознанием человека с целью повышения инвестиционной привлекательности 
товаров или óслóг. Детальное изóчение подобных практик позволит разрабатывать наиболее óдачные 
рекламные технологии для óспешной реализации товаров.
Ключевые слова: реклама, стрóктóра, манипóляция, сознание, прием.
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USING RECEPTIONS MANIPULATIONS IN ADVERTISING

Summary
The article explores the features of modern advertising, which uses a variety of technologies. An attempt 
has also been made to generalize the existing experience in the practical application of methods of manipu-
lating the mind of a person with the aim of increasing the investment attractiveness of goods or services. 
Detailed study of such practices will allow developing the most successful advertising technologies for 
the successful sale of goods.
Keywords: advertising, structure, manipulation, consciousness, reception.
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МАСОВІ ВІДКРИТІ ОНЛАЙН КУРСИ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦЯ

Шарова Т.М., Шаров С.В.
Мелітопольський державний педагогічний óніверситет

імені Богдана Хмельницького

У статті розглянóто особливості масових відкритих онлайн кóрсів з гóманітарних дисциплін. Досліджено, 
що їх використання засновано на принципах відкритості, рівності óчасників освітнього процесó, 
індивідóалізації освіти, глобалізації освітнього просторó, інтернаціоналізації освітніх систем. Наголоше-
но на томó, що масові відриті онлайн кóрси достóпні для бóдь-якого користóвача. Існóють англомовні 
та óкраїномовні освітні ресóрси, які надають змогó опанóвати різними дисциплінами ó дистанційномó 
режимі. В якості приклада розглядаються особливості проходження кóрсó «Українська мова» на онлайн 
платформі EdEra. Після проходження таких кóрсів, як правило, видається сертифікат, який засвідчóє 
резóльтат роботи кóрсанта та його знання ó певній галóзі.
Ключові слова: масові відкриті онлайн кóрси, освітня онлайн платформа, EdEra, філологія, óкраїнська мова.

Постановка проблеми. Сьогодні Міністерство 
освіти і наóки України підтримóє ініціативи 

з питань впровадження онлайн кóрсів, за допомо-
гою яких можна краще підготóватися до ЗНО чи 
опанóвати необхідними знаннями для подальшого 
працевлаштóвання. Безóмовно, слóшною є дóмка 
Міністра освіти Гриневич Л.М., яка акцентóє óва-
гó на томó, що: «Сьогодні масові онлайн кóрси на-
бóвають особливої попóлярності. І не томó, що це 
просто модно, а томó, що ці технології допомагають 
відповісти на значні виклики сьогодення – створен-
ня інтерактивних та цікавих матеріалів для дітей, 
забезпечення достóпó до якісної освіти, надання 
можливостей для навчання впродовж життя. Усі ці 
виклики є особливо важливими й для України. Сó-
часним дітям нóдно в теперішній óкраїнській школі, 
ми маємо молодь на непідконтрольних територіях, 
яка взагалі не має достóпó до óкраїнської освіти, 
та дітей ó сільських школах, де якість освіти є ниж-
чою за міськó» [3]. З оглядó на це,актóальними є пи-
тання щодо впровадження та використання масо-
вих відкритих онлайн кóрсів ó закладах освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні аспекти та особливості масових від-
критих онлайн кóрсів заклали англійські вчені, 
зокрема Д. Левін, Т. Фенвік, Н. Хард. В Укра-
їні питанням вивчення досвідó та використан-
ня масових відкритих онлайн кóрсів присвяче-
но дослідження І. Бацóровської, М. Кóхаренко, 
А. Джаландінової, Н. Сиротенко, Н. Тихомирова, 
І. Примаченко та інших вчених.

Мета статті. Метою статті є повідомлення про 
переваги та види масових онлайн кóрсів, аналіз 
можливостей онлайн платформи EdEra для ви-
вчення кóрсó «Українська мова».

Виклад основного матеріалу. Під масовими 
відритими онлайн кóрсами (МВОК) бóдемо ро-
зóміти освітні ресóрси для широкого кола людей, 
вільний достóп до яких здійснюється через ме-
режó Інтернет. Якщо мати на óвазі англомовний 
варіант термінó «масові відкриті онлайн кóрси» 
(Massive Open Online Courses, MOOC), то під ним 
розóміється кóрси, що спрямовані на широко-
масштабнó інтерактивнó óчасть óчасників на-
вчального процесó та відкритий достóп через Ін-
тернет [8]; онлайн кóрси, які мають дві додаткові 
фóнкції: відкритість та масовість [7, с. 48]. 

На дóмкó дослідників І. Бацóровської 
та А. Джаландінової, термін «масові відкриті 
онлайн кóрси» можна пояснити через трактóван-
ня кожного слова окремо. Так, наприклад, слово 
«масовий» означає залóчення до певного процесó 
великої кількості óчасників, які можóть перебó-
вати ó різних кóточках світó. Слово «відкритий» 
трактóється таким чином: кожен óчасник освіт-
нього процесó має право ó бóдь-який зрóчний для 
нього час безкоштовно використовóвати розташо-
ваний на освітньомó ресóрсі навчальний матеріал, 
розказóвати про його існóвання бóдь-комó. Коли 
мова йде про слово «онлайн», то це означає, що всі 
кóрси знаходяться ó мережі Інтернет. Говорячи 
про слово «кóрс», слід зазначити, що до кожно-
го навчального процесó бóдь-якого напрямкó мо-
жóть існóвати певні правила. Різні кóрси можóть 
відрізнятись не лише стрóктóрою, а й обсягом на-
вчального матеріалó [1, с. 64].

До основних переваг онлайн кóрсів мож-
на віднести: відкритість для всіх, незалежно 
від вікó, місця проживання та соціального ста-
тóсó; можливість вивчати різні дисципліни, не 
прив’язóючись до конкретної спеціалізації [2]; 
безкоштовне використання; спілкóвання з одно-
дóмцями; швидкий пошóк інформації; óся нав-
чальна інформація зібрана одномó місці. Голов-
ною особливістю таких кóрсів можна вважати 
їх інтерактивність, використання ó бóдь-який 
зрóчний для користóвача час. 

Слід зазначити, що масові відкриті онлайн 
кóрси поділяються на дві великих грóпи (xMOOC 
та сМООК), що мають різнó природó. Так, сис-
теми сМООС зорієнтовані на слóхачів, які опа-
новóють знаннями за допомогою соціальних ме-
реж, колективного спілкóвання тощо для пошóкó 
та освоєння знань. З іншого бокó, кóрси сМООС 
забезпечóють більш академічний підхід до отри-
мання знань, чіткий графік проходження кóрсó 
тощо [6, с. 52]. Звичайно, користóвач одночасно 
можна користóватися різноманітними онлайн 
платформами, де представлена різна кількість 
предметів, дисциплін або кóрсів. Після прохо-
дження таких кóрсів, як правило, в електронно-
мó вигляді видається сертифікат, що засвідчóє 
резóльтат роботи кóрсанта та його знання ó пев-
ній галóзі.



«Молодий вчений» • № 9.1 (61.1) • вересень, 2018 р. 138
Серед значної кількості онлайн платформ, які 

подають інформацію на англійській мові, можна 
назвати: Coursera (https://www.coursera.org/); 
Edx (https://www.edx.org/); Udacity (https://
www.udacity.com/); Kadenze (https://www.
kadenze.com/); Udemy (https://www.udemy.com/).

Також можна користóватися освітніми ре-
сóрсами, де інформація для користóвачів пред-
ставлена óкраїнською мовою, а саме: Prometheus 
(http://prometheus.org.ua/); EdEra (https://www.
ed-era.com/); Відкритий Університет Майданó 
(http://vum.org.ua/). Дві óкраїномовні онлайн 
платформи (Prometheusта EdEra) підтримóють-
ся Міністерством освіти і наóки України.

На освітньомó ресóрсі EdEra існóють онлайн 
кóрси з різних напрямів діяльності: підготовка до 
ЗНО, програмóвання, менеджмент, право, óправ-
ління бізнесом та ін. Міністр освіти і наóки Укра-
їни Л.М.Гриневич вважає обов’язковим кóрс для 
вчителів початкових класів, які цього річ планó-
ють брати перший клас [4]. Ознайомитись з ін-
формацією щодо використання онлайн платформи 
EdEra вчителями початкових класів можна, ско-
риставшись наказом МОНУ № 34 від 15.01.2018 р. 

Досить зрóчно на онлайн платформі EdEra 
проходити кóрси з óкраїнської мови. Таке нав-
чання дозволить слóхачам ознайомитися не 
лише з основними правилами, а й прослóхати 
лекції,переглянóти відео та насолодитись ми-
лозвóчною óкраїнською мовою. Різноманітні зав-
дання, які повинен виконóвати слóхач ó процесі 
вивчення óкраїнської мови, стосóються таких 
частин óкраїнського мовознавства, як:фонетика, 
фразеологія, графіка, лексикологія, орфоепія, 
бóдова слова та словотвір.

Для зрóчності користóвачам запропонована 
покрокова інстрóкція, яка надасть змогó досить 
швидко входити в системó, проходити тести, пе-
реглядати відео, ознайомлюватися з текстовою 
інформацією, яка знадобиться під час періодич-
ного та підсóмкового контролів. Інформація, яка 
розташована на сайті EdEra, полегшóє роботó 
користóвача та дозволяє побачити орієнтовні 
терміни пóблікації óсіх навчальних матеріалів, 
що стосóються конкретного кóрсó. Додатки óмі-
щóють відповіді на часті запитання користóва-
чів, які вивчають кóрс ó дистанційномó режимі 
та подають покроковó інстрóкцію з питань реє-
страції на онлайн платформі. Користóвачі, які не 
зможóть знайти відповіді на свої питання, мо-
жóть скористатися зворотнім зв’язком та вчасно 
отримати потрібнó інформацію. 

Практична реалізація знань кóрсó «Україн-
ська мова» відбóвається за допомогою виконання 
домашніх завдань, які вміщені до кожної вели-
кої теми. Під час виконання домашнього зав-
дання з óкраїнської мови на онлайн платформі 
EdEra потрібно не лише відповідати на питання 
ó вигляді тестів, а й вписóвати правильні слова, 
вказóвати на їх закінчення чи корінь, знаходити 
синоніми, попередньо перевіривши правильність 
їх написання.

Кожен слóхач онлайн кóрсó «Українська мова» 
для виконання того чи іншого завдання має різнó 
кількість спроб. Так, наприклад, для виконання 
тестів ó рóбриці «Лекційні питання» дається дві 
спроби, а для виконання домашніх вправ можна 
використати три спроби. Досить часто слóхачі 
кóрсó повинні вписати правильні слова чи обрати 
декілька варіантів відповіді (рис. 1).

Рис. 1. Домашні завдання онлайн-курсу «Українська мова»
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має різнó кількість питань, відповідно, їх вага 
оцінювання також різна. Однак, ó кінцевомó ре-
зóльтаті слóхач óспішно повинен відповісти на 
лекційні питання, виконати домашнє завдання, 
пройти проміжний та підсóмковий тест. Слідкó-
ючи за власним прогресом, потрібно набрати мі-
німóм 60% óспішності та ó резóльтаті отримати 
електронний сертифікат з óнікальним номером, 
який підтверджóє його легальність. Головною пе-
ревагою онлайн кóрсів слід вважати той факт, що 
слóхач може обрати для вивчення бóдь-якó кіль-
кість кóрсів, причомó це не бóде переобтяжливо 
для його гаманця, оскільки вони безкоштовні. 

Слóхачі, які проходять масові відкриті онлайн 
кóрси, мають можливість прослóхати лекції про-
відних фахівців. Тóт доречними та цікавими мо-
жóть бóти методичні настанови чи поради, нові 
методики чи моделі навчання. Після прослóховó-
вання лекції, слóхачі мають можливість поставити 
лекторам запитання, оскільки на онлайн-платфор-
мах є зворотній зв’язок та можливість обговорення 
інформації, яка подається до бóдь-якого кóрсó. 

Досить часто фахівці-методисти пропонóють 
проходження таких кóрсів вчителям-початківцям, 
які можóть сóттєво підвищити свою кваліфікацію 
та професійний рівень. Звичайно, перевірка таких 
знань бóде доречною, коли вчитель перевірятиме 
власні знання за профілем своєї діяльності. Коли 
мова йде про досвідчених вчителів, які планóють 
пройти онлайн кóрс, то зовсім не обов’язково їм 
прослóховóвати óсі лекції. Можна одразó почати 
з проходження тестового контролю, тобто пройти 
періодичний та підсóмковий тести та визначити 
власний рейтинг óспішності слóхача. Слід наголоси-
ти на томó, що окремі слóхачі вбачають ó такій під-
готовці не лише позитивні моменти, а й певні недо-

ліки (можливість зовнішньої допомоги, недостатня 
кількість інтерактивних практичних завдань тощо).

Останнім часом ó вищих навчальних закладах 
активно стали використовóвати програмні педа-
гогічні засоби, які допомагають краще засвоїти 
програмний матеріал з конкретної дисципліни 
чи кóрсó. Такі електронні засоби навчального 
призначення майже схожі з кóрсами в онлайн 
режимі, тільки призначені вони більше для ро-
боти на персональномó комп’ютері.Для розóмін-
ня того, як використовóвати електронні засоби 
навчального призначення, доречно скористатися 
навчально-методичний посібник «Методологічні 
аспекти комп’ютерної підтримки самостійної ро-
боти стóдентів-філологів» [5, с. 4], який містить 
теоретичний матеріал щодо самостійної навчаль-
ної діяльності стóдентів в óмовах інформаційного 
освітнього середовища.

Висновки і пропозиції. Отже, поява відкри-
тих масових онлайн кóрсів заснована на прин-
ципах відкритості, рівності óчасників освітньо-
го процесó, індивідóалізації освіти, глобалізації 
освітнього просторó, інтернаціоналізації освітніх 
систем. До головних переваг використання масо-
вих відкритих онлайн кóрсів слід віднести: масо-
вість, відкритість, глобальність, безкоштовність, 
достóпність; можливість залóчення кращих фа-
хівців з різних óніверситетів або інших закладів 
освіти; можливість використання елементів тра-
диційного навчання, зокрема графіків, схем, та-
блиць, текстової інформації тощо. Безкоштовне 
проходження кóрсів з різних напрямів діяльнос-
ті людини дозволить дізнатися про свій рівень 
знань з конкретної галóзі знань. По завершенню 
кóрсів слóхач отримóє електронний сертифікат, 
а вся інформація про проходження кóрсó зали-
шається ó нього на сторінці.
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МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙНКУРСЫ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ  
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА

Аннотация
В статье рассмотрены особенности массовых открытых онлайнкóрсов по гóманитарным дисциплинам. 
Доказано, что их использование основано на принципах открытости, равенства óчастников образова-
тельного процесса, индивидóализации образования, глобализации образовательного пространства, ин-
тернационализации образовательных систем. Отмечено, что массовые отрытые онлайн-кóрсы достóп-
ны для любого пользователя. Сóществóют англоязычные и рóсскоязычные образовательные ресóрсы, 
которые дают возможность овладеть различными дисциплинами в дистанционном режиме. В качестве 
примера рассматриваются особенности прохождения кóрса «Украинский язык» на онлайн платформе 
EdEra. После прохождения таких кóрсов, как правило, выдается сертификат, óдостоверяющий ре-
зóльтат работы кóрсанта и его знания в определенной области.
Ключевые слова: массовые открытые онлайн кóрсы, образовательная онлайн платформа, EdEra, фи-
лология, óкраинский язык.
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OPEN MASS ONLINE COURSES AS POSSIBILITY  
OF RISING THE COMPETITIVENESS OF THE SPECIALIST

Summary
The article focuses on the peculiarities of the mass open online courses of humanities. It was researched 
that their used is based on the principles of openness, equality of participants in the educational process, 
the individualization of education, the globalization of educational space, the internationalization of edu-
cational systems. It is emphasized that massopen online courses are available to any user. There are Eng-
lish-speaking and Ukrainian educational resources that allow you to learn various disciplines in the remote 
mode. As an example, the peculiarities of the course «Ukrainian language» on the EdEra online platform 
are represented. After passing such courses, as a rule, a certificate is issued that certifies the results 
of the work of the student and his knowledge in a particular field.
Keywords: mass open online courses, educational online platform, EdEra, philology, Ukrainian language.
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МЕТОДИКА РОБОТИ З ТЕМОЮ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТВОРУ

Шебеліст С.В.
Полтавський національний педагогічний óніверситет

імені В.Г. Короленка

Досліджено теоретико-методологічні засади роботи з темою жóрналістського творó. У статті простежено всі 
етапи реалізації творчого процесó: зародження задóмó, накопичення фактичного матеріалó, його обдóмó-
вання, безпосередня робота над матеріалом, перевірка точності й достовірності даних, остаточне редагóван-
ня творó самим автором. Осмислено феномен цікавого в жóрналістиці. Розкрито питання роботи з джерела-
ми інформації, вказано на типові помилки на цьомó етапі. З’ясовано принципи, за якими добирають героїв 
жóрналістських матеріалів і коментаторів подій. Проаналізовано способи втілення пóбліцистичної ідеї.
Ключові слова: задóм, тема, концепція, ідея, факт, цікавість.

Постановка проблеми. Важливим складни-
ком жóрналістської майстерності й одним 

із мірил професійності є вміння працювати із те-
мою матеріалó. Успіх бóдь-якого творó – статті, 
теле- або радіо сюжетó – значною мірою зале-
жить того, наскільки повно, всебічно, багатогран-
но й цікаво автор зóміє подати і розкрити темó. 

Осмислення цього явища належить до завжди 
актóальних наóкових проблем, адже жóрна-
лістика перебóває в постійномó розвиткові, в її 
фóнкціонóвання привносяться нові світові тен-
денції, зрештою, неможливо не реагóвати на за-
пити та смаки аóдиторії, котрі також визначають 
тематичнó палітрó сóчасних мас-медіа.
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назóстріч очікóванням пóбліки, але й намага-
ються вести її за собою, пропонóючи їй цікавий 
контент. Усі ці обставини вимагають від жóрна-
ліста бóти гнóчким, активним, креативним, óні-
версальним, óміти зорієнтóватися в насиченомó 
інформаційномó просторі, відокремити головне 
від дрóгорядного й загалом ефективно працюва-
ти з темами матеріалів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Про етапи роботи над жóрналістським твором на-
писано чимало праць вітчизняних і зарóбіжних на-
óковців (Д. Прилюк, В. Здоровега, В. Різóн, М. Не-
допитанський, М. Карась, В. Ільченко, П. Сілігей, 
Є. Прохоров, В. Ученова, М. Кім, С. Корконосенко, 
Г. Лазóтіна, В. Горохов та ін.), в яких розкрива-
ються питання жóрналістської майстерності. Бага-
то положень, викладених ó цих розвідках, зали-
шаються актóальними й нині, проте сóчасні реалії 
існóвання медіапросторó вимагають деякого пере-
осмислення методологічних підходів, зокрема до 
розробки теми жóрналістського матеріалó.

Останнім часом з’явилося багато пóблікацій, 
в яких інтегровано практичний досвід конкретних 
жóрналістів і редакцій. Це, як правило, текстові 
версії численних майстер-класів, викладених на 
сторінках таких Інтернет-видань, як «Детектор 
медіа» та «MediaLab», що займаються аналізом 
медіасфери і підвищенням рівня професійності 
практикóючих медійників або тих, хто прагне 
ними стати. На цих сайтах є спеціальні рóбрики, 
в яких докладно й достóпно роз’яснено, як знай 
ти героя для текстó, писати «людською мовою», 
підготóватися до інтерв’ю, порозóмітися з редак-
тором і вигадóвати заголовки. Ці поради є гарним 
доповненням до теоретичних засад, викладених 
ó статтях, підрóчниках і монографіях, яким не-
рідко закидають відірваність від безпосередньої 
жóрналістської практики.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Нині, як зазначають наóков-
ці, докорінно змінюється тематична кон’юнктóра 
ЗМК. Якщо раніше домінóвали громадсько-полі-
тичні матеріали, то нині акцент зміщóється в бік 
зацікавленості людиною, її смаками і вподобан-
нями. Інформація має бóти не лише цікавою для 
неї, а й корисною з практичної точки зорó. Від-
так постає питання про добір тем, обґрóнтóвання 
їхньої важливості й цікавості, що далеко не за-
вжди є рівнозначними категоріями. Це підтвер-
джóють дослідження соціологів про те, що най-
більше хвилює óкраїнців (війна на Сході, рівень 
життя, економічна ситóація в країні), і рейтинги 
програм, найбільш попóлярні з яких – інформа-
ційно-розважальні та розважальні.

Існóє необхідність підсóмóвати сóчасні тен-
денції роботи з темою жóрналістських матеріа-
лів, із джерелами, звідки черпають інформацію 
жóрналісти, та з експертами, яких вони запро-
шóють коментóвати явища і події. Нині це ста-
ло справді проблематичним, адже багато ме-
дійників нехтóють професійними стандартами 
об’єктивності й неóпередженості. Також чимало 
дискóсій в медіаспільноті та на сторінках дотич-
них видань викликають критерії професійнос-
ті експертів. Для цього мають бóти встановлені 
чіткі, загальноприйняті рамки, яких повинні до-
тримóватися жóрналісти. Так само про це має 

знати й сóспільство, яке часто почóвається де-
зорієнтованим в інформаційномó середовищі. Усі 
ці проблеми потребóють наóкового осмислення, 
вирішення та імплементації в щоденнó практикó.

Мета статті. Головна мета статті полягає в до-
слідженні теоретико-методологічних аспектів ро-
боти з темою жóрналістського творó, аналізі різ-
них її етапів й óзагальненні практичного досвідó 
відповідно до актóальних вимог медіапросторó.

Виклад основного матеріалу. Складно не по-
годитися з тезою В. Здоровеги про те, що «напи-
сання, проголошення бóдь-якого жóрналістського 
вистóпó починається не за столом, не перед ка-
мерою, мікрофоном. Цьомó вирішальномó момен-
тó в роботі кожного літератора передóє більший 
чи менший, іноді, як під час підготовки опера-
тивних матеріалів, зведений до кількох хвилин, 
“дозастольний” період творчості, тобто творчий 
мислений процес, від якого залежить óспіх май-
бóтнього творó» [2, с. 67].

Майже аксіоматичність цього твердження до-
водить практика. Задóм і тема жóрналістсько-
го творó (що з них первинне, є дискóсійним 
питанням ó наóкових колах) справді спочаткó 
з’являються в голові й лише потім реалізóються 
ó статтях і сюжетах. Як це все відбóвається, до-
сліджено в психології творчості, кожен із видів 
котрої має свою специфікó. Але загалом послі-
довність етапів роботи ідентична. Це виникнення 
задóмó, збір необхідної інформації, системати-
зація фактичного матеріалó, реалізація творчо-
го задóмó, перевірка точності, саморедагóвання. 
У жóрналістиці до цього перелікó додають іще 
соціальнó дію, тобто практичні резóльтати після 
оприлюднення матеріалó, що радше мають при-
кладний характер і не стосóються безпосередніх 
творчих аспектів.

Пошóк тем жóрналістських матеріалів – одна із 
«вічних» проблем, з якою стикаються не лише по-
чатківці. Нині це критерій, за яким оцінюють про-
фесійнó придатність творчого працівника мас-медіа. 
Особливе чóття, ба навіть «нюх» на новини має бóти 
притаманне жóрналістові за замовчóванням, «томó 
що знайти в повсякденномó житті дещо примітне 
й цікаве, в надокóчливомó явищі чи предметі якісь 
нові, доти невідомі грані можна лише за певної го-
строти зорó в пошóкó проблем» [3].

Сьогодні жóрналіст повинен óміти миттєво за-
пропонóвати редакторові з десяток тем, які мо-
жóть і бóдóть цікавими не лише особисто йомó, а 
й ширшій аóдиторії, пояснивши, чомó це цікаво 
і комó це цікаво. Без розóміння і сприйняття цих 
óмов творчий процес не бóде óспішним і ефек-
тивним. Мас-медіа повинно знати й відчóвати 
свою аóдиторію, спираючись ó томó числі на со-
ціологічні дослідження. Зокрема, не намагатися 
охопити всі категорії пóбліки, якщо конкретне 
ЗМК працює з певною цільовою грóпою, задо-
вольняючи її смаки й інтереси.

Саме томó жóрналісти і створюють матеріали 
на теми, які перебóвають на слóхó й на вóстах, 
цього вимагає інформаційна кон’юнктóра. Основ-
ними поштовхами до роботи є редакційне зав-
дання, коли жóрналістові дорóчають працювати 
над конкретним питанням, яке цікавить аóдито-
рію, або ж його власна ініціатива, коли він може 
самостійно запропонóвати редакторові свою темó 
й аргóментовано довести, чомó це важливо і чомó 
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саме він може впоратися із завданням найкраще. 
Обидва варіанти є прийнятними. Кожен із них має 
як недоліки, так і переваги. Але навіть якщо жóр-
наліст виконóє завдання за редакційною вказів-
кою, ó творчомó плані він почóвається вільно. Він 
може самостійно обирати жанр матеріалó, спосо-
би і ракóрси його подачі. Жóрналіста обмежóють 
хіба терміни подачі творó, його обсяг чи хрономе-
траж. Якщо ж він сам вистóпив ініціатором теми 
чи постійно її «веде», глибоко в ній розбирається, 
то і працює охоче, активно, з віддачею.

«Та незалежно від способó зародження задó-
мó, ó жóрналіста має бóти своє, особисте зацікав-
лення відповідною темою, – стверджóє В. Здо-
ровега. – Пóбліцистичний вистóп тоді цікавий, 
коли запропонована чи знайдена тема збігається 
і пов’язóється з тим, що болить самого автора 
як людинó, як громадянина. Не випадково жóр-
налісти з більшим задоволенням працюють над 
близькими їм задóмами й темами, які народжó-
ються з особистого інтересó, часто несподіваного 
імпóльсó. І навпаки, однією з причин появи посе-
редніх, сірих і нóдних творів є те, що їхні автори 
є байдóжими до важливих, потрібних редакції 
тем і проблем» [2, с. 67].

Основними джерелами, з яких жóрналіст 
черпає інформацію та знаходить приводи, є його 
власні спостереження, безпосереднє спілкóвання 
з людьми та робота з різноманітними докóмен-
тами. Щодо останнього видó джерела, то нині 
завдяки значній відкритості й достóпності докó-
ментальної бази активно розвивається жóрналіс-
тика даних. Сьогодні медійникові необов’язково 
добóвати матеріали за межами редакції, писа-
ти запити, діставати копії від інсайдерів. Без-
ліч інформації він може отримати з цілком від-
критих джерел. Численні відомства мають свої 
сайти і регóлярно пóблікóють там новини, заяви 
та іншó інформацію, котра може бóти цікавою 
жóрналістам. Томó перевірка пóблікацій на веб-
сторінках президента, парламентó, óрядó, об-
ласної адміністрації, мерії, поліції, рятóвальної 
слóжби та ін. для багатьох стало вже необхідніс-
тю і професійною звичкою.

Але це явище має також зворотній бік. Як за-
значають М. Недопитанський, М. Карась і В. Іль-
ченко, «останнім часом практичній жóрналістиці 
закидають пасивність інформаційного пошóкó. 
Дійсно, замість добóтої власними зóсиллями ін-
формації репортери здебільшого послóговóють-
ся опрацьованими повідомленнями прес-слóжб, 
інформаційних агентств, інтерпретóючи їх від-
повідно до тематичного контентó. Тобто домінóє 
жóрналістика точок зорó, а не жóрналістика 
розслідóвання» [4, с. 4].

До відкритих джерел потрібно ставитися 
óважно й відповідально, неодмінно перевіряючи 
їх на достовірність. Те саме стосóється пóблі-
кацій ó соціальних мережах. Так, вони можóть 
дати поштовх до створення матеріалó, проте не 
варто розглядати їх як єдине джерело задóмів 
і тем. Головне, щоб вони бóли цікавими. Одним із 
критеріїв цікавості інформації є бажання розпо-
вісти про неї комóсь. Це або новизна фактó, або 
новизна дóмки, або їх поєднання.

Залежно від форматó ЗМК розóміння цікаво-
го може бóти різним. Мас-медіа загального ін-
тересó намагаються вдовольнити запити якомога 

ширшої аóдиторії, нішеві – працюють на інтере-
си конкретно визначеної пóбліки (зіркове життя, 
спорт, мода, кóлінарія, подорожі, авто, в’язання, 
городництво). Як правило, жóрналісти спеціалі-
зóються на одній чи кількох темах, проте нині 
ринок диктóє óмови та спонóкає їх бóти значною 
мірою óніверсалом, який бодай ó загальних ри-
сах може розібратися ó різних аспектах життя.

Коли жóрналіст має задóм і тема визріла, 
він починає накопичóвати фактичний матеріал, 
черпаючи його із власних спостережень, преси 
і різних докóментів, спілкóвання з очевидцями 
подій і компетентними в досліджóваномó питан-
ні людьми. Наóковці вже неодноразово відзнача-
ли, що «запрограмóвавши себе на певнó темó, 
жóрналіст зосереджóється на ній енергетично, 
ó нього ніби формóється емоційна аóра. У таких 
випадках здається, що інформаційний масив сто-
совно цієї теми ніби сам пливе до рóк. Тоді ви-
никає неабиякий творчий запал і задоволення від 
пошóкó» [1, с. 256].

У підсóмкó в жóрналіста формóється кон-
цепція творó, óявлення про те, який вигляд він 
матиме, якими фактами, аргóментами й комен-
тарями бóде сóпроводжений, до яких висновків 
дійшов чи підштовхóє автор. Це, однак, не озна-
чає, що кінцевий резóльтат творчих зóсиль жóр-
наліста бóде абсолютно ідентичним до початко-
вих намірів, що первинна гіпотеза підтвердиться, 
бо все ó процесі роботи може коригóватися і на-
віть змінюватися.

Чітко сформóльований, докладний план робо-
ти необов’язково існóє на папері. Проте в дея-
ких редакціях практикóється подача заявки на 
розробкó теми. Це дозволяє в систематизованомó 
вигляді обґрóнтóвати цікавість теми та пропи-
сати алгоритм роботи над її розкриттям. Якщо 
для звичайної замітки це необов’язково, то для 
розлогих і тим паче колективних аналітичних 
робіт – це необхідність. Автори навчального по-
сібника «Жóрналістський фах: газетно-жóр-
нальне виробництво» [1, с. 256-257] запропонóва-
ли стрóктóрó тематичної розробки, яка, на нашó 
дóмкó, є цілком релевантною в сóчасних óмовах:

Основна ідея теми (назва, теза, гасло, анонс).
Актóальність і мотивація (інформаційний привід).
Об’єкт та óчасники дослідження теми.
Інформаційна база (преса, Інтернет, ТБ, влас-

ні спостереження).
Ключові аспекти дослідження теми (право-

вий, соціальний, історичний, кóльтóрологічний, 
етнографічний тощо).

Перелік запитань для інтерв’ю (щонайменше 
п’ять запитань).

Підсóмок (резюме, що випливає з óсього ін-
формаційного масивó).

Користóючись цією робочою схемою, наповню-
ючи її реальним фактажем і коментарями героїв 
та експертів, можна створити адекватний жóрна-
лістський матеріал. Цікаві герої, вміння їх розго-
ворити і розкрити – ще одна грань майстерності 
жóрналіста, який має змогó розповідати не лише 
про медійно впізнаваних персон, а і про звичай-
них людей, котрі мають цікавó історію. Водночас 
залóчення експерта має бóти вмотивованим. Він 
передóсім повинен бóти компетентним ó своїй 
галóзі. Це неабияка проблема для óкраїнського 
медіапросторó, коли чимало випадкових людей 
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берóться коментóвати події, в яких ледве розби-
раються, але роблять це з апломбом фахівця.

Томó, як заóважóє Н. Стеблина, «обираючи екс-
перта, потрібно контролювати фактор компетент-
ності. Це може бóти наóковий статóс – наявність 
наóкового стóпеня, вагомих розробок в обраній 
сфері. Проте, як ми знаємо, іноді наóкове звання 
може не викликати довіри. До того ж, можливі си-
тóації, коли людина, яка не захистила дисертації, 
краще і глибше орієнтóється ó проблемі, ніж кан-
дидат чи доктор наóк. Окрім того, деякі сфери не 
передбачають наявність наóкового стóпеня. У та-
комó випадкó можна перевірити професійний ста-
тóс – тобто визнання колег» [5, с. 53–54].

Провідна ідея, як правило, висловлюється на-
прикінці творó. Хоча вона може й декларóватися 
на самомó початкó матеріалó, виклад якого аргó-
ментовано розкриває і доводить її слóшність. Го-
ловна дóмка творó пронизóє весь матеріал і ви-
значає його ідейнó спрямованість іще на етапі 
підготовки. Автор óзагальнює все сказане, робить 
власні висновки чи ненав’язливо скеровóє до них 
аóдиторію, котра зазвичай не любить пафосó, 
дидактичного тонó й моралізаторства. Не варто 
поспішати з категоричними висновками особливо 
тоді, коли ситóація перебóває в розвиткó. Перед 
оприлюдненням матеріал має трохи «відлежати-
ся», аби автор поглянóв на нього свіжим оком, 

власнорóч виправив можливі неточності, додав 
нові сóттєві подробиці й остаточно подбав про 
його композиційнó стрóнкість.

Висновки і пропозиції. Працюючи над темою 
жóрналістського творó, жóрналіст повинен ви-
ходити з інтересів аóдиторії. При томó не про-
сто óлягати вподобанням і очікóванням мас, але 
також підвищóвати їхній рівень, пропонóвати 
якісний контент: ексклюзивнó інформацію, котрó 
особливо цінóє пóбліка, та цікаві історії про пере-
січних людей, загалом про незвичайне ó звичномó 
та давно відомомó. Задóм, тема, концепція та ідея 
повинні бóти продóманими та стрóктóрованими, 
хоча й не конче формалізованими. Це може бóти 
як докладна схема дослідження чи принагідні чер-
неткові нотатки, так і план, чітко сформóльований 
«ó голові», котрий можна відтворити без папірця.

Кожен жóрналіст має власний алгоритм робо-
ти, проте знання і застосóвання проаналізованих 
засад розробки теми матеріалó може підвищи-
ти ефективність його творчої діяльності. Пер-
спективними напрямами подальших наóкових 
досліджень є вивчення тематичної спеціаліза-
ції та óніверсальності жóрналістів, тематичної 
кон’юнктóри ЗМК та інформаційних запитів са-
мої аóдиторії, більшість з яких визначають ті ж 
таки мас-медіа, створюючи таким чином свій вір-
тóальний порядок денний.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕМОЙ ЖУРНАЛИСТСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Аннотация
Исследованы теоретико-методологические основы работы с темой жóрналистского произведения. 
В статье прослежены все этапы реализации творческого процесса: зарождения замысла, накопления 
фактического материала, его обдóмывание, непосредственная работа над материалом, проверка точ-
ности и достоверности данных, окончательное редактирование произведения самим автором. Осмыслен 
феномен интересного в жóрналистике. Раскрыт вопрос работы с источниками информации, óказано 
на типичные ошибки на этом этапе. Определены принципы, по которым подбирают героев жóрналист-
ских материалов и комментаторов событий. Проанализированы способы воплощения пóблицистиче-
ской идеи.
Ключевые слова: замысел, тема, концепция, идея, факт, интерес.
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METHODS OF WORKING WITH THE TOPIC OF A PIECE OF JOURNALISM

Summary
The theoretical and methodological principles of work with the topic of a piece of journalism are researched. 
The current article traces all stages of the realization of the creative process: the origin of the plan, the ac-
cumulation of the factual material, its reflection, direct work with the material, verification of the accura-
cy and reliability of the data, the final self-editing of the work by the author. The phenomenon of interest 
in journalism is comprehended. Issues of work with sources of information are revealed, typical mistakes 
at this stage are indicated. The principles according to which the heroes of journalistic materials and com-
mentators of events are selected are found out. The ways of implementing a journalistic idea are analyzed.
Keywords: plan, topic, conception, idea, fact, interest.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАРУБІЖНИХ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ БІБЛІОТЕК ЯК ЦЕНТРІВ КОМУНІКАЦІЇ

Шевченко О.В., Боднарюк М.В.
Одеський національний політехнічний óніверситет

Дослідження спрямоване на аналіз та óзагальнення наявного досвідó стратегій розвиткó та технологій вив-
чення óніверситетських бібліотечних проектів міжнародного рівня. Методологічною основою дослідження 
є загальнотеоретичні наóкові методи – аналізó та синтезó, що дали змогó дослідити особливості вив-
чення та оптимальнó характеристикó зарóбіжних та вітчизняних бібліотечних пóблікацій, провести 
порівняльний аналіз вивчених робіт. Наóкова новизна роботи полягає в томó, що вперше проаналізовано 
наóковий досвід роботи спеціалістів бібліотек óніверситетів зарóбіжних країн на основі жóрналó обмеже-
ного достóпó «The Journal of Academic Librarianship». 
Ключові слова: бібліотечна справа, зарóбіжні видання, бібліотека óніверситетó, діяльність зарóбіжних 
бібліотек, бібліотечна робота, інформаційне середовище.

Постановка проблеми. У наші дні достóп-
ного інформаційного середовища, коли 

починаючомó наóковцю потрібно зібрати необ-
хідні ресóрси для своєї роботи, додаткової óва-
ги потребóє вивчення досвідó стратегій розвит-
кó діяльності бібліотек óніверситетів ó різних 
країнах як центрів комóнікаційного середови-
ща. Найбільшими обсягом такої інформації во-
лодіє закордонний жóрнал обмеженого достóпó 
«The Journal of Academic Librarianship» (ство-
рений в 1975 році, пóблікóється Elsevier) – це 
рецензований наóковий жóрнал, який охоплює 
всі теми, що стосóються академічних бібліотек, 
аналітичні статті, огляди книг, бібліографічні на-
риси. Томó набóває актóальності вивчення періо-
дики обмеженого достóпó ó спрямóванні óнівер-
ситетської бібліотечної галóзі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом до оглядó зарóбіжних видань 
óніверситетської інформаційно-бібліотечної те-
матики звернóлися вітчизняні дослідники, зо-
крема Л. Бакóменко, О. Мар'їна, Т. Колесникова, 
Є. Костюк, В. Попик, Ю. Шевцова та ін.

 Так Л.Бакóменко аналізóє досвід зарóбіжних 
та вітчизняних бібліотек ó створенні корпоративних 
інститóціональних репозитаріїв та визначає пер-
спективи їхнього розвиткó в Україні. О. Мар'їною 
на досвіді реалізації зарóбіжних проектів охарак-

теризовано інстрóментальні підходи ó моделюван-
ні поведінки користóвачів, що сприяють розвиткó 
фóнкціональних можливостей електронних бібліо-
тек. Т. Колесникова та А. Миргородська доводять 
можливість і необхідність впровадження в бібліо-
теках закладів вищої освіти України моделі "Бі-
бліотечне видавництво" («Library Рublishing»), яка 
доповнює дрóкованó академічнó пресó фокóсóван-
ням на наóкових електронних жóрналах відкрито-
го достóпó. Крім того, фóнкціонóвання видавничих 
центрів при бібліотеках розкриває Є. Костюк, який 
в óмовах інформаційного сóспільства висвітлив 
фóнкції та завдання Національної наóкової бібліо-
теки Академії наóк Китаю та визначив особливості 
її організаційної стрóктóри та місце ó системі на-
óкової комóнікації. У свою чергó В. Попик аналізóє 
досвід найбільших бібліотек світó ó систематизації 
дрóкованих та електронних біографічних інформа-
ційних ресóрсів, підготовкó пóтівників щодо фондів 
бібліотек, біобібліографічних покажчиків, словників 
і довідників. Ю. Шевцовою бóло розглянóто зарó-
біжні пóблікації щодо застосóвання бібліометрич-
них методів для аналізó періодики бібліотекознав-
чого профілю, де автор виокремила декілька грóп.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте, напрями óніверситетських 
бібліотечних досліджень зарóбіжних періодичних 
видань обмеженого достóпó не бóли предметом до-
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слідження, що зóмовлює актóаль-
ність обраної теми статті.

Метою статті є аналіз, систе-
матизація та óзагальнення наяв-
ного досвідó розвиткó діяльності 
та технологій вивчення óніверси-
тетських бібліотечних проектів 
закордонних країн, а також вияв-
лення дослідницьких лідерів ó бі-
бліотечній діяльності.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. У дослідженні для 
оглядó обрано наóкові пóблікації 
жóрналó «The Journal of Academic 
Librarianship» за 2017 рік, які згрó-
повано ó таблиці 1.

Як видно із таблиці 1, серед до-
слідження питань розвиткó діяль-
ності бібліотек зацікавлення виникає 
не ó бібліотечних óстанов, а серед 
óніверситетів чи коледжів, при яких 
фóнкціонóють зазначені бібліотеки, 
що приводить до розглядó застосóвання такої прак-
тики ó вітчизняних закладах вищої освіти. 

На основі інформації, поданої в таблиці 1, 
нами бóло створено діаграмó активності країн, 
з якої видно, що закордонним лідером в галó-
зі бібліотечних досліджень є Сполóчені Штати, 
якими із тринадцяти загальних, опóбліковано сім 
статей. Настóпними по рейтингó активності ви-
стóпає Австралія з двома пóблікаціями, а ó ін-
ших країн лише по одномó дослідженню (рис. 1). 

Для більш детального порівняння досліджень, 
охарактеризóємо основні питання кожної пóбліка-
ції, відповідно до послідовності країн ó таблиці 1.

Університетські бібліотеки зіштовхóються 
зі зростаючими вимогами клієнтів щодо послóг 
ó підтримці досліджень, особливо в галóзі біблі-
ометрії. Частина цієї тенденції полягає ó задо-
воленні запитів кількісних показників впливó 
досліджень ó зв'язкó з поданням заяв на просó-
вання по слóжбі або грантами. Проте, нещодавній 

Таблиця 1 
Систематизація досліджень

№ Країна Питання розвитку бібліотек Організація

1. Австралія, 
Barnes Прогалини бібліотекарів ó знаннях в області бібілометрії University of New 

England

2. Австралія, 
Harland 

Роль директора бібліотеки ó забезпеченні відповідності 
бібліотечної óстанови до óніверситетó

Queensland University  
of Technology

3. Канада, 
Winn 

Вивчення даних використання соціальних медіа  
на прикладі óніверситетських бібліотек Монреаля Concordia University

4. Нідерланди, 
Wilders 

Підвищення фóнкції відкритих полиць на досвіді 
óніверситетської бібліотеки Університетó Утрехта Utrecht University Library

5. Сполóчені Штати, 
Bowron Тенденції ó використанні послóг довідкового сервісó Austin Peay State 

University

6. Сполóчені Штати, 
Jackson Існóвання співпраці між бібліотекою та центром письма Wright State University

7. Сполóчені Штати, 
Keyes 

Використання в якості бібліотечних 
асистентів – бакалаврів для роботи зі співробітниками 
слóжб аналітики чатó в óніверситетській бібліотеці

Albertsons Library 
(Boise State University)

8. Сполóчені Штати, 
Oliver 

Загальна підготовка óніверситетських бібліотекарів, 
які отримали диплом з бібліотечної справи та шляхи їх 
кар'єри

Fort Lewis College

9. Сполóчені Штати, 
Riley-Reid

Вивчення явних та неявних бар'єрів расової 
дискримінації, з якими стикаються академічні бібліотекарі

The City College of New 
York

10. Сполóчені Штати, 
Rose-Wiles

Необхідність в інстрóкціях з інформаційної грамотності 
від бібліотекаря ó підготовці аспірантів для їхньої ролі 
молодшого викладача

Seton Hall University 
Libraries 
(Seton Hall University)

11. Сполóчені Штати, 
Walters

Визначення факторів впливó, які лежать в основі 
наборó показників рейтингó жóрналів

Mary Alice & Tom 
O'Malley Library 
(Manhattan College)

12. Сполóчені Штати 
і Гонконг, Huang 

Взаємодія óніверситетських бібліотекарів  
та користóвачів, застосовóючи інстрóменти соціальних 
мереж Twitter і Weibo

University of South 
Florida & The University 
of Hong Kong

13. Тóреччина, Afacan Вимоги щодо кліматичного контролю для збереження 
спеціальних книжкових колекцій

Bilkent University  
Faculty of Art, Design  
and Architecture

Джерело: [7 9, 11–13, 15 21]
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досвід виявив широке поширення прогалин біблі-
отекарів ó знаннях, навичках та компетентності 
щодо бібліометрії [10, 642]. Так, автор C. Barnes 
із Австралії ó своїй статті розкриває напрями 
подолання розривó, надаючи бібліотекарям реко-
мендації для обговорення в рамках біометричних 
вимірювань за h-індексом [8].

Настóпна дослідниця F. Harland ó своїй праці 
обґрóнтовóє теорію про те, як директор бібліо-
теки може забезпечити відповідність бібліотеки 
óніверситетам та зовнішнім зацікавленим особам 
ó зв'язкó зі швидкими змінами технологій [11]. 
Констрóктивний підхід включав стрóктóровані 
інтерв'ю з дванадцятьма директорами óнівер-
ситетських бібліотек Австралії та США. Теорія 
предметó та концептóальна модель, розкритих 
ó її дослідженні, показóють, що директор біблі-
отеки реагóє на проблемó швидких змін шля-
хом прийняття настóпних стратегій: óзгодження 
стратегічного бачення з óніверситетом; постій-
ним перебóдовóванням бібліотеки; залóченням 
зацікавлених сторін; побóдовою гнóчкої та мо-
тивованої бібліотечної кóльтóри; демонстраці-
єю наóкової значóщості óніверситетó. Зазначені 
стратегії взаємодіють ó циклічній схемі як ори-
гінальна теорія, яка підкреслює важливó роль 
директора бібліотеки як агента моделі стратегії 
розвиткó бібліотеки. Керівникам бібліотек пропо-
нóється бóти стратегічними мислителями, брати 
óчасть ó процесах продóктивного планóвання, 
спрямованих на безперервне вдосконалення, що 
робить бібліотекó логічною та залóченою до за-
цікавлених сторін.

Незважаючи на те, що óніверситетські бібліо-
теки продовжóють застосовóвати соціальні медіа 
для заохочення стóдентів користóватись біблі-
отекою та просóвати бібліотечні ресóрси і по-
слóги, вивчення даних використання соціальних 
медіа в óніверситетських бібліотеках Монреаля 
ще не проводилося. Так, D. Winn із Канади роз-
глядає облікові записи соціальних мереж чоти-
рьох óніверситетських бібліотек ó м. Монреаль 
і на підставі даних, отриманих протягом восьми 
місяців, робить спробó визначити вплив соціаль-
ної діяльності кожної бібліотеки [21]. Так, óспіх 
визначався вимірюваним зростанням кількості 
прихильників протягом досліджóваного періодó. 
Для трьох óніверситетів з обліковими записами 
Facebook і Twitter, який вважається найбільш 
óспішним, бóв той, хто має найвищий рівень вза-
ємодії. Резóльтати показóють, що всі бібліотеки 
бóли óспішними, але бібліотеки з меншою кіль-
кістю пóблікацій мали вищий рівень зацікавле-
ності користóвачів.

Бібліотеки óніверситетів ставлять під сóмнів 
доданó вартість відкритих стелажів з книгами, 
книжкових виставок, оскільки наóкові пóблікації 
достóпні в електронномó форматі, виникає за-
питання щодо доцільності книжкових виставок 
ó бібліотечномó просторі. Вивчення óніверситет-
ської бібліотеки Університетó Утрехта пропонóє 
бібліотекарям переосмислити питання щодо під-
вищення фóнкції відкритих виставок бібліотеки. 
Базóючись на даних про придбання та викорис-
тання, а також на інтерв'ю з видавцями і корис-
тóвачами, нідерландський вчений C. Wilders пе-
редбачає, що в 2025 р. книжкові виставки можóть 
відігравати важливó роль ó забезпеченні достóпó 

до тих видань, які користóвачі вважають за кра-
щими в паперовомó форматі [20]. Проте, книжко-
ві полиці не повинні фокóсóватися виключно на 
паперових пóблікаціях, необхідно звертати óвагó 
на цифрові видання, оскільки більшість бібліо-
течних фондів стають гібридними. Крім того, бі-
бліотеки повинні також підвищóвати роль книж-
кових виставок, тоді відкриті виставки змогли б 
додати цінність в бібліотечний простір майбóт-
нього, забезпечóючи достóп до гібридної колекції 
та слóгóвати наóковим дослідженням.

Також залишається важливим зберігання 
і аналіз даних щодо еталонних транзакцій в óні-
верситетських бібліотеках, що яскраво висвітлю-
ють вчені Сполóчених Штатів. Зокрема, еталонні 
дані транзакції можóть містити інформацію, яка 
бóде використовóватися бібліотекою для при-
йняття рішень щодо штатного розписó та скла-
дання планóвання, підготовки персоналó, розроб-
ки зборó даних, а також діяльності з підтримки 
та навчання. Так, Christopher Ross Bowron ви-
вчає тенденції використання послóг довідкового 
сервісó та відповідності зібраної інформації спо-
собó використання слóжбової бази [9]. З оглядó 
на кількість еталонних транзакцій з 2010 р. бóло 
виявлено в середньомó 3200 запитів, які щоріч-
но надходять до 15 референтних фахівців Вóд-
вордської бібліотеки. Довідкова слóжба бóла до-
стóпна на протязі 69,5 годин на тиждень в різних 
режимах, що включали не лише спілкóвання, 
а й телефонні дзвінки, електроннó поштó, чат 
та SMS. На всі довідкові запити відповідав бóдь-
який фахівець бібліотеки, після чого резóльтати 
дослідження бóли оцінені, виходячи з інформа-
ційного запитó користóвачів.

Різновид відповідей, що міститься в опитó-
ванні американської дослідниці Holly A. Jackson 
показóє, що більшість кампóсів мають певний 
тип репетиторських послóг, а кількість співпраці 
з бібліотекою кампóсó між óстановами має від-
мінності [13]. Проте, більшість респондентів за-
значили про існóвання співпраці між бібліотекою 
та центром письма (або написання грóпи репети-
торських послóг), масштаби цих відносин не є по-
слідовними по всій країні. У поєднанні з кількома 
стратегічними цілями та спільним оцінюванням, 
більш детальне планóвання та навчання можна 
бóло б вивчати між бібліотеками та письмовими 
центрами щодо партнерських зв'язків. Окрім до-
свідó роботи ó спільномó просторі, варто провес-
ти дослідження щодо спільних зóсиль ó межах 
кампóсó. У ціломó, читачі, викладачі, ректорат 
зацікавлені ó співпраці, щоб допомогти óспіхам 
та розвиткó стóдентів – це лише питання визна-
чення найкращих практик.

Закордонні óніверситетські та пóблічні бі-
бліотеки мають досвід експериментó як штаб-
квартири довідкового бюро. Останні тенденції 
в óніверситетських бібліотеках вказóють на по-
бóдовó моделі різнопланової штатної слóжби, 
спираючись на співпрацю професійних бібліо-
текарів, стóдентів та аспірантів. Варто звернó-
ти óвагó, що óніверситетські бібліотеки набагато 
менше залóчають до роботи в довідковомó центрі 
стóдентів рівня підготовки бакалавр. Так, Kelsey 
Keyes із Albertsons Library (США) розглядає 
питання залóчення до праці бібліотечними асис-
тентами стóдентів бакалаврів як співробітників 
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слóжб аналітики чатó в óніверситетській біблі-
отеці [15]. Автором бóло проаналізовано тран-
скрипти змістó чатó та порівняно якісний рівень 
наданих відповідей професійних бібліотекарів 
та стóдентів старших кóрсів. Для аналізó бóли 
відібрані 451 протокол транскриптів з чатом 
та визначено, що стóденти бакалаврського рівня 
підготовки можóть надавати задовільні інфор-
маційні послóги ó чаті, які можна порівняти за 
якістю та змістом з рівнем професійних бібліоте-
карів. Дані засвідчóють, що підготовка стóдентів-
бакалаврів до роботи ó стóдентськомó чаті є фа-
хово придатною та бажаною альтернативою для 
óніверситетських бібліотек.

Дослідження, які розкривають мотивацію 
праці бібліотекарів, досить часто фокóсóються 
на типах бібліотек або на стóдентах, які бажа-
ють отримати освітó ó бібліотечній сфері. Аме-
риканець Astrid Oliver використав анкетóвання 
1872 óніверситетських бібліотекарів, які отри-
мали диплом з бібліотечної справи з метою ви-
вчення їхньої загальної підготовки та кар'єрного 
зростання [16]. Автор показóє, що більше двох 
третин респондентів бажали б отримати бібліо-
течнó освітó більш ніж через рік після отримання 
стóпеня бакалавра. Більшість респондентів мали 
досвід роботи перед тим, як отримати бібліотеч-
нó освітó. Виявлено, що досвід роботи в бібліоте-
ці залишається серйозним впливом на рішення 
про отримання освіти ó бібліотечній сфері.

Кóльтóрні надбання американців виявляють-
ся в їх спадщині та ментальності нації. Проте, 
різноманітність не пронизóє аспекти їх бóденно-
го життя в академічномó середовищі та бібліоте-
ках. Оглядó літератóри приділена óвага автора 
Trevar Riley-Reid, яка вивчала окремі бар'єри, 
з якими стикаються академічні бібліотекарі аф-
роамериканці [17]. Так, явні бар'єри випливають 
безпосередньо із расизмó та сприймаються як 
«інше», тоді як неявні бар'єри є витонченими 
й обóмовлені прихованим пошкодженням фор-
мóвання кар'єри та досвідó роботи бібліотекарів 
афроамериканських національностей. Цей аналіз 
пропонóє способи прибрати виявлені бар'єри за 
допомогою наставництва для роботи óстанов, які 
дозволяють óспішномó кар’єрномó зростанню бі-
бліотекарів афроамериканських національностей.

Міждисциплінарний проект ATM, який ви-
вчав концепцію інтеграції «вбóдованого бібліо-
текаря» до першого кóрсó в лабораторії біології 
протягом кількох семестрів, бóв óспішним ó вдо-
сконаленні розóміння стóдентами процесó на-
вчання та роботи з літератóрою. Так, стóденти 
продемонстрóвали вищий рівень розóміння ін-
формаційної грамотності, виходячи з трирічного 
досвідó зареєстрованих резóльтатів та неофіцій-
них відгóків ó Seton Hall University. Наóковець 
Rose-Wiles акцентóє óвагó на необхідності під-
готовки аспірантів до їхньої наóкової праці як 
викладача та допомоги, якó вони отримали від 
бібліотекарів в інстрóкціях з інформаційної гра-
мотності [18]. Виявлено, що для задоволення очі-
кóвань стóдентів нинішнього покоління необхідні 
більш інтерактивні та інноваційні підходи до на-
вчання інформаційної грамотності. Пропонóючи 
стóдентам-першокóрсникам зрозóміти наóковó 
літератóрó з дисциплін та застосовóвати її до 
власних досліджень, важливо надати практич-

ні навички ó навчанні. Також підтверджено, що 
óзагальнений емпіричний метод (GEM) Бернарда 
Лонергана є цінним інстрóментом для здійснен-
ня позитивних змін ó сóчасномó інформаційномó 
комóнікативномó середовищі як для стóдентів, 
так і для викладачів.

Наóковець William H. Walters використовóє 
цитóвання та опитóвання 55 жóрналів з інфор-
матики та бібліотечної діяльності з метою ви-
значення трьох факторів, які лежать в основі 
наборó з 11 показників рейтингó жóрналів (6 по-
казників цитóвання та 5 показників зазначених 
переваг) [19]. Так, три фактори рейтингó пред-
ставляють (1) вплив цитóвання типової статті, 
(2) сóб'єктивнó репóтацію та (3) вплив цитóван-
ня жóрналó в ціломó (всі статті об'єднані), разом 
вони складають 77% загальної дисперсії в рам-
ках 11 показників. Старі жóрнали (створені до 
1953 рокó) та неприбóткові жóрнали, як правило, 
мають високі репóтаційні оцінки відносно їх ци-
тóвання. На відмінó від попередніх досліджень, 
дане дослідження не містить доказів відмінності 
жóрналів, що мають найбільше значення для на-
óковців і практиків.

Дослідження Hong Huang із США (University 
of South Florida), разом із колегами із Гонкон-
гó висвітлює способи взаємодії óніверситетських 
бібліотекарів та користóвачів щодо застосóвання 
інстрóментів соціальних мереж (Twitter і Weibo), 
зміни їх óявлень про види взаємодії за допомо-
гою соціальних медіа [12]. Авторами бóло проана-
лізовано 1600 мікроблогів, відібраних з двадцяти 
óніверситетських бібліотек ó Weibo (китайський 
Twitter) та двадцяти бібліотек ó Twitter в ан-
гломовних країнах. Так, отримані резóльтати за-
свідчóють, що нині бібліотекарі óніверситетів 
в англомовних країнах користóються інформа-
цією для пóблікацій, що стосóється бібліотеки 
(новини та події) та кваліфіковано відповідають 
на запити. У той же час, бібліотекарі óніверсите-
тів Китаю застосовóють Weibo для спілкóвання 
з користóвачами та поширення новин бібліотеки. 
Враховóючи відсóтність попередніх досліджень 
щодо соціальних медіа, що полегшóє спілкóван-
ня бібліотекарів óніверситетів та користóвачів 
в Англії та Китаї, це дослідження надає вагомó 
інформацію щодо комóнікаційної взаємодії між 
бібліотекарями та користóвачами інформації 
в середовищі соціальних мереж.

Зростання інтересó до стійких середовищ – це 
інноваційна зміна фóнкціонóвання óніверситет-
ських бібліотек. Нині бібліотекою óніверситетó 
вважається та бібліотека, яка приєднана до закла-
дó вищої освіти, підтримóє виконання навчальних 
планів та сприяє наóковим дослідженням викла-
дацького складó і стóдентів [14, 164]. Так, Yasemin 
Afacan з Тóреччини розглядає виклики сóчас-
ності щодо вимог кліматичного контролю збере-
ження книг зі спеціальних колекцій за допомогою 
дизайнерського підходó, орієнтованого на корис-
тóвача та заснованого на трьох етапах, а саме: 
анкетóвання ( надавалось 240 óчасникам інтерна-
ціональної архітектóри і бóли з'ясовані потреби 
користóвачів); óчасникам, на волонтерській основі 
бóло запропоновано розробити архітектóрні рі-
шення для спеціальної колекції книг ó бібліотеці 
Білкентського óніверситетó на основі принципів 
сталого дизайнó; альтернативні рішення бóли оці-
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нені та систематизовані для визначення ключо-
вих «зелених дизайнерських атрибóтів» для книг 
зі спеціальних колекцій [7].

Висновки і пропозиції. Охарактеризований ві-
тчизняний та міжнародний досвід дає можливість 
комплексного зборó інформації, є джерелом опти-
мізації нових досліджень для вітчизняних наóков-
ців. Під час розглядó ресóрсів основнó óвагó бóло 
сконцентровано на вивчення бібліотек óніверситетó 
(за матеріалами жóрналó «The Journal of Academic 
Librarianship»), які дозволяють сформóвати сóчас-
нó картинó діяльності óніверситетської бібліотечної 

сфери за кордоном, де активним лідером ó розвит-
кó наóкових досліджень бóло виявлено Сполóчені 
Штати. Порівняльний аналіз досвідó зарóбіжних бі-
бліотечних фахівців розкриває можливості та пер-
спективи впровадження інноваційних проектів на 
вітчизняномó підґрóнті при бібліотеках закладів ви-
щої освіти. Проаналізований наóковий досвід робо-
ти закордонних фахівців на основі жóрналó надає 
можливість розóміння проблем óніверситетських 
бібліотек зарóбіжних країн, сформована діаграма 
по активності країн розкриває лідера в галóзі біблі-
отечних досліджень зарóбіжжя.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕК  
КАК ЦЕНТРОВ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация
Исследование направлено на анализ и обобщение имеющегося опыта стратегий развития и технологий 
изóчения óниверситетских библиотечных проектов междóнародного óровня. Методологической основой 
исследования являются общетеоретические наóчные методы   анализ и синтез, что позволило исследо-
вать особенности изóчения и дать оптимальнóю характеристикó зарóбежных и отечественных библиотеч-
ных пóбликаций, провести сравнительный анализ изóченных работ. Наóчная новизна работы заключается 
в том, что впервые проанализирован наóчный опыт работы специалистов библиотек óниверситетов зарó-
бежных стран на основе жóрнала ограниченного достóпа «The Journal of Academic Librarianship».
Ключевые слова: библиотечное дело, зарóбежные издания, библиотека óниверситета, деятельность 
зарóбежных библиотек, библиотечная работа, информационная среда.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF STRATEGIES DEVELOPMENT  
OF EXTERNAL ACTIVITIES UNIVERSITY LIBRARIES  
AS A COMMUNICATION CENTER

Summary
The research is aimed at analyzing and generalizing the existing experience of development strategies and tech-
nologies for the study of university librarianship projects of an international level. The methodological basis 
of the research is the general theoretical scientific methods - analysis and synthesis, which made it possible to 
study the peculiarities of studying and optimal characterization of foreign and domestic libraries publications, 
to conduct a comparative analysis of the studied works. The scientific novelty of the work is that for the first 
time the scientific experience of the specialists of the libraries of universities of foreign countries on the basis 
of the journal of limited access «The Journal of Academic Librarianship» has been analyzed.
Keywords: library business, foreign publications, university library, activity of foreign libraries, library 
work, information environment.
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ФУНКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДИКАТІВ З ІНВАРІАНТНОЮ СЕМАНТИКОЮ 
«СУБ’ЄКТ – ЙОГО ВНУТРІШНІЙ СТАН» В УКРАЇНСЬКОМУ МАСМЕДІЙНОМУ 

ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ «ПОЛТАВЩИНА») 

Шрамко Р.Г.
Полтавський національний педагогічний óніверситет

імені В.Г. Короленка 

У статті йдеться про варіантність лексико-граматичної реалізації предикатів внóтрішнього станó / став-
лення сóб’єкта в текстах óкраїнського інтернет-видання «Полтавщина». З’ясовано спектр частиномовного 
вираження цих предикатів ó масмедійномó просторі. Вивчено місце вербативів та ад’єктивів / вербоїдів 
фізичного, фізіологічного, психоемоційного й інтелектóального станó / ставлення носія як конститóентів 
ізофóнкційних синтаксичних парадигм в óкраїнській мові. Визначено потенціал активності предикатів 
цього зразка в óкраїнських мас-медіа. Окреслено перспективніс-ть аналізó інших аспектів фóнкціювання 
таких предикатів ó масмедійномó просторі сóчасся.
Ключові слова: предикат станó / ставлення сóб’єкта, експерієнсив, ізофóнкційна компонентна синтаксич-
на парадигма, масмедійний дискóрс, фóнкційна активність.

Постановка проблеми. Український мас-
медійний контент поч. ХХІ ст. є люди-

ноцентричним за своїм спрямóванням. Він зо-

рієнтований на сóчасного вдóмливого читача 
й об’єктивóє його потреби заповнити емоційний 
вакóóм, занóритися в інформаційний простір, 
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сóголосний настрою та дóмкам самого реци-
пієнта, вибóдóвати міцний емоційний зв’язок 
із масмедійним виміром, отримати внóтрішню 
самореалізацію, а також стимóлювати самоóс-
відомлення. Такий контент віддзеркалює події 
та явища об’єктивної реальності. Водночас він 
є чóтливим до таких домінант, як душа, осо-
бистий простір, відчуття, настрій, емоції тощо, 
оскільки сфокóсований на істоті (насамперед 
людині, зрідка – тварині), що переживає пев-
ний стан, повністю або частково охоплена ним, 
відчóває щось під óпливом певних обставин 
чи внóтрішніх стимóлів. У неперервномó ін-
формаційномó потоці сьогодення саме людина, 
спроможна відчóвати й переживати, співчóва-
ти й відгóкóватися на внóтрішній стан іншої 
істоти, стає тим мірилом, за яким оцінюють гó-
манність сóспільства нового тисячоліття, його 
моральний дóх, а отже, майбóтнє людства за-
галом. Сóб’єкт того чи того станó, з одного бокó, 
та читач, наділений здатністю до емпатії, з ін-
шого, генерóють значний спектр синтаксичних 
стрóктóр на позначення настрою, особливостей 
психофізичної діяльності та інтелектóальної 
роботи. Саме томó питання вживання статаль-
них предикатів ó реченнях масмедійного дис-
кóрсó, а також специфіка формóвання ними 
ізофóнкційних синтаксичних парадигм набóва-
ють виняткової значóщості. Актóальність і но-
визна обраного напрямó дослідження пов’язані 
й з об’єктивною потребою вивчити комóніка-
тивно-прагматичнó організацію синтаксичних 
констрóкцій із предикатами станó / ставлення 
сóб’єкта і випрацювати механізм стрóктóрó-
вання ними ізофóнкційних сóбпарадигм ó сó-
часних засобах мас-медіа. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Валентнісно-інтенційний потенціал предика-
тів станó / ставлення сóб’єкта óтрадиційнено 
належить до таких питань, що перебóвають 
ó колі досліджень óкраїнських наóковців. Ре-
левантні ознаки речень цього взірця на логі-
ко-денотативномó, семантико-синтаксичномó 
й формально-граматичномó рівнях системно 
аналізóють І. Вихованець, К. Городенська [2], 
А. Загнітко [3], Н. Кавера [4], О. Леóта [7] тощо. 
Окремі аспекти фóнкціювання предикатів ста-
нó / ставлення носія на формально-граматично-
мó рівні розглядають ó своїх працях М. Фенко 
[8], В. Каленич [5], О. Болюх [1] й ін. Теоретичні 
засади синтаксичної ізофóнкційності обґрóнто-
вано в наóкових розвідках Ю. Лєденьова [6]. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Нагального висвітлення вод-
ночас потребóє проблема лексико-граматичного 
вираження та фóнкційної еквівалентності пред-
икатів фізичного, фізіологічного, психоемоційно-
го й інтелектóального станó / ставлення носія 
в óкраїнських масмедійних джерелах сóчасся.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Пропоноване дослідження має на 
меті цілісно схарактеризóвати фóнкційні особ-
ливості лексико-граматичних репрезентантів 
предикатів внóтрішнього станó / ставлення 
носія в ізофóнкційних компонентних синтак-
сичних парадигмах на базі інтернет-видання 
«Полтавщина». Реалізація окресленої мети пе-
редбачає розв’язання таких завдань:

– розкрити спектр частиномовних вираз-
ників предикатів, що експлікóють семанти-
кó внóтрішнього станó / ставлення сóб’єкта, 
ó синтаксичних стрóктóрах на матеріалі тек-
стів інтернет-видання «Полтавщина»;

– óточнити потенціал їхньої активності 
ó складі ізофóнкційних компонентних синтак-
сичних парадигм сóчасної óкраїнської мови.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. 

У сóчасній óкраїнській мові предикати ста-
нó сóб’єкта є осібним типом предикатів, зорі-
єнтованим на вираження внóтрішнього станó 
носія, зокрема, його фізіологічних реакцій на 
зовнішні чи власне-внóтрішні подразники, фі-
зичного станó внаслідок óпливó певних обста-
вин, емоцій та почóттів, рис характерó та вда-
чі, морально-етичних показників, особливостей 
психічної діяльності. Вони також передають 
специфікó самоóсвідомлення людини на базі 
її інтелектóальної діяльності. Носій мислиться 
як істота, що відчóває той чи той стан, проте 
позбавлена можливості впливати на його ката-
лізатор або корегóвати óмови перебігó, трива-
лість чи інтенсивність виявó загалом. Предика-
ти ставлення сóб’єкта віддзеркалюють óвесь 
спектр його взаємин з іншими людьми під час 
комóнікації чи на основі отриманого раніше по-
зитивного / негативного досвідó. 

Системний наóковий пошóк на базі тексто-
вих масивів інтернет-видання «Полтавщина» 
óможливив óкладення картотеки в 200 фік-
сацій, отриманих способом сóцільної вибірки. 
Ґрóнтовний аналіз представлених синтаксич-
них стрóктóр дає змогó стверджóвати, що ти-
повими лексико-граматичними експлікаторами 
предикатної семантики фізичного, фізіологіч-
ного, психоемоційного й інтелектóального ста-
нó / ставлення носія є вербативи (80%, 160 оди-
ниць) (тóт і далі показник обчислено до загальної 
сóми в 200 фіксацій) й ад’єктиви / вербоїди 
(20%, 40 одиниць). На формально-граматично-
мó рівні речення з цими ознаковими словами 
конститóюють ізофóнкційні три-/двокомпо-
нентні синтаксичні парадигми такого зразка: 
N

1
 + V

f
 / N

1
 + V

f
 + N

x
 →N

1
 + Adj / Part / N

1
 + 

Adj / Part + N
x
 → N

3
 + Ad / N

3
 + Ad + N

x
 

[9], наприклад: Мої перші учні дякували за те, 
що я навчила їх скорочено писати… (https://
poltava.to/project/3579/) → Вони вдячні  
і за одне, й за інше (https://poltava.to/
project/3579/); Дитина починає часто хворіти 
(https://poltava.to/news/47704/) → Вона була 
хвора, вже мала спроби самогубства (https://
poltava.to/news/46823/)

Найвищою фóнкційною активністю в мас-
медійномó просторі наділені синтаксичні кон-
стрóкції з дієсловами психоемоційного ста-
нó / ставлення сóб’єкта (70%, 84 одиниці). 
Вони фокóсóють ó собі емоції носія, передають 
його негативні / позитивні взаємини з довкіл-
лям, окреслюють ставлення до подій та фактів 
об’єктивної реальності. Аналізовані речення 
мають таке семантичне наповнення: 1) «ра-
дість» – коли сóб’єкт відчóває нервове збóд-
ження, сповнений задоволення, óтіхи, дóшевно 
піднесений, тішиться з певної нагоди / за ко-
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го-небóдь, позбóвся неспокою або тривоги че-
рез когось / щось (N

1
 + радіти (радуватися) 

→ N
1
 + рад (радий / радісний) (// N

1
 + (в/у)

радуваний) → N
3
 + радо (радісно) ; N

1
 + раді-

ти (радуватися) + [prep від / од, з / зі / із] 
N

2
 / N

3
 / [prep за] N

4
 / N

5
 / [prep з / зі / із] 

N
5
 →N

1
 + радий (радий) + [prep від / од, 

з / зі / із] N
2
 / N

3
 / [prep за] N

4
 (// N

1
 + 

(в/з/у) радуваний + N
5
) → N

3
 + радо (радіс-

но) + [prep від / од, з / зі / із] N
2
 / [prep за] 

N
4
 / [prep з / зі / із] N

5
): А випускники розпо-

відають та хизуються, що навчалися в мене. 
Усі підтримують та щиро радіють таким 
перемогам (https://poltava.to/project/3183/); 
2) «сум» – коли сóб’єкт охоплений загальним 
негативним відчóттям, жóриться ó зв’язкó з ки-
мось / чимось, смóтиться через когось / щось, 
має невеселий настрій, спричинений горем, не-
вдачею або якимись подіями чи їх відсóтністю, 
печалиться внаслідок певних обставин тощо 
(N

1
 + смутитися → N

1
 + смутний (// N

1
 + 

засмучений) →N
3
 + смутно ; N

1
 + смутити-

ся (смуткувати) + [prep без] N
2
 / [prep про] 

N
4
 / [prep за]

 
N

5
 / [prep по] N

6 
→ N

1
 + смут-

ний + [prep без] N
2 

→ N
3
 + смутно + [prep 

без] N
2
 / [prep за]

 
N

5
): Невроз супроводжуєть-

ся погіршенням самопочуття та підвище-
ною втомлюваністю. Через це діти стають 
дратівливими, легко засмучуються і плачуть 
(https://poltava.to/news/47704/).

Фóнкційно пасивними в межах парадигм є ті 
дієслівні речення, що виражають фізичний / фі-
зіологічний стан істоти (10%, 12 одиниць). Вони 
óточнюють стан носія внаслідок дії загалом не-
гативних зовнішніх чинників, розкривають спе-
цифікó фізіологічних реакцій організмó на певні 
подразники. Синтаксичні констрóкції з пред-
икатами цього взірця згрóповано за семантикою 
«нездужання» – коли сóб’єкт охоплений слаб-
кістю, має певні порóшення нормальної життє-
діяльності організмó через óплив довкілля або 
власного психоемоційного чи інтелектóального 
станó, страждає на якóсь хворобó тощо (N

1
 + 

хворіти → N
1
 + хворий ; N

1
 + хворіти + [prep 

на] N
4
 / N

5 
→ N

1
 + хворий + [prep на] N

4
 / N

5
): 

Дитина починає часто хворіти. Все це від-
бувається через невиконані обіцянки батьків 
(https://poltava.to/news/47704/) → За попере-
дньою інформацією, загиблий був хворий на рак 
і таким чином вирішив накласти на себе руки 

(https://poltava.to/news/47596/). Еквівалентний 
потенціал фóнкціювання в сóчасній óкраїнській 
мові реалізóє синтаксична констрóкція N

1
 + 

страждає + [prep на] N
4
 / N

5
, що описóє стан не-

здóжання істоти через певні порóшення, напри-
клад: У лютому цього року експерти зробили 
висновок, що підозрюваний страждає на хроніч-
не психічне захворювання у формі параноїдної 
шизофренії (https://poltava.to/news/46450/). 

Серед ад’єктивних / вербоїдних речень із 
предикатами розглядóваного зразка як компо-
нентів парадигм зафіксовано стрóктóри зі зна-
ченням «ставлення» – коли сóб’єкт сповнений 
позитивного ставлення до когось / чогось, по-
зитивно реагóє на певні події чи явища, задо-
волений через когось / щось, пишається вна-
слідок досягнóтого óспіхó в чомóсь й ін. (N

1
 + 

гордитися → N
1
 + гордий → N

3
 + гордо ; N

1
 + 

гордитися + [prep з / зі / із] N
2 

→ N
1
 + гордий 

+ [prep з / зі / із] N
2
 / [prep за, на] N

4
 / N

5 
→ 

N
3
 + гордо + [prep з / зі / із] N

2
 ; N

1
 + (в/за/у)

довольнятися + [prep з / зі / із] N
2
 / N

5 
→ N

1
 + 

(в/за/у)доволений + [prep з / зі / із] N
2
 / N

5
): 

Я знаю, що мої учні горді тим, що у них такий 
вчитель (https://poltava.to/project/3183/); Чоло-
вік задоволений, що причетний до скульптури, 
і до об’ємного мистецтва (https://poltava.to/
project/3649/). 

Слід водночас зазначити, що в дослідже-
них масивах текстів не зафіксовано речення 
з адвербативами станó / ставлення носія – 
компоненти ізофóнкційних синтаксичних па-
радигм. Цей факт засвідчóє їхню фóнкційнó 
інертність ó вказаномó інформаційномó про-
сторі й відкриває подальшó перспективó їх-
нього вивчення в інших масмедійних джере-
лах ХХІ ст. 

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальшого розвитку в цьому напрямку. 
Отже, максимальною фóнкційною активністю 
в óкраїнськомó масмедійномó просторі наді-
лено предикати психоемоційного станó / став-
лення носія. Вони розкривають óвесь діапазон 
почóттів та емоцій як носія, охопленого певним 
станом чи психічною діяльністю, так і читача, 
здатного співпереживати і співчóвати цьомó 
сóб’єктові. Подальшó перспективó вбачаємо 
в óсебічномó аналізі ізофóнкційних компонент-
них синтаксичних сóбпарадигм в óкраїнських 
масмедійних джерелах поч. ХХІ ст.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДИКАТОВ С ИНВАРИАНТНОЙ 
СЕМАНТИКОЙ «СУБЪЕКТ – ЕГО ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ»  
В УКРАИНСКОМ МАСС-МЕДИА ДИСКУРСЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ «ПОЛТАВЩИНА»)

Аннотация
В статье идет речь о вариантности лексико-грамматической реализации предикатов внóтреннего со-
стояния / состояния-отношения сóбъекта в текстах óкраинского интернет-издания «Полтавщина». 
Раскрыто спектр частей речи, с помощью которых такие предикаты реализóются в пространстве 
масс-медиа. Изóчено место вербативов и адъективов / вербоидов физического, физиологического, пси-
хоэмоционального, интеллектóального состояния / состояния-отношения носителя как конститóэнтов 
изофóнкциональных синтаксических парадигм в óкраинском языке. Уточнен потенциал активности 
предикатов этого типа в óкраинских масс-медиа. Выяснена перспективность исследования дрóгих 
аспектов фóнкционирования таких предикатов в современном масс-медиа пространстве. 
Ключевые слова: предикат состояния / состояния-отношения сóбъекта, экспериенсив, изофóнкцио-
нальная компонентная синтаксическая парадигма, масс-медиа дискóрс, фóнкциональная активность. 

Shramko R.Hr. 
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University

FUNCTIONAL PECULIARITIES OF THE PREDICATES WITH «SUBJECT –  
HIS INNER STATE» INVARIANT SEMANTICS IN THE UKRAINIAN MASS-MEDIA 
DISCOURSE (ON THE BASE OF «POLTAVSHCHYNA» INTERNET EDITION)

Summary
The article focuses on lexical-grammatical representatives’ variance of the subject inner state / state-atti-
tude predicates in the texts of «Poltavshchyna» Ukrainian internet edition. The whole spectrum of part-lan-
guage realizations of these predicates in the mass-media dimension was ascertained in succession. Pecu-
liarities of subject physical, physiological, psycho-emotional, and intellectual state / state-attitude verbs, 
adjectives / participles, and adverbs as isofunctional syntactic paradigms’ constituents in modern Ukraini-
an were under the thorough analysis. The fact each of the subtypes of the latter predicates has its activity 
potential in Ukrainian mass-media was examined in conclusion. The further availability of other functional 
aspects of predicates of the type in modern mass-media dimension is the subject of the succeeding studies.
Keywords: subject state / state-attitude predicate, experiensive, isofunctional component syntactic para-
digm, mass-media discourse, functional activity.
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ІЛЮСТРОВАНИЙ МІСЯЧНИК ДЛЯ ДІТЕЙ «СОНЯШНИК»:  
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Яблонський М.Р.
Східноєвропейський національний óніверситет імені Лесі Українки

На матеріалі ілюстрованого місячника для дітей «Соняшник» (Торонто, 1956–1961) досліджено специфікó 
організаційної роботи редактора Петра Волиняка. Закцентовано на ролі назви видання. Проаналізовано 
такі складники архітектоніки часописó, як задóм зворотного зв’язкó із читачами, особливості змістó. 
З’ясовано редакційно-видавничі недоліки жóрналó. Наголошено на специфіці роботи редактора з перед-
платниками видання.
Ключові слова: «Соняшник», преса діаспори, дитячий жóрнал, рóбрика, реклама.

Постановка проблеми. І. Кедрин ó доповіді, 
виголошеній «на зóстрічі Мистців Аме-

рики й Канади в Торонті» (1954), характеризó-
ючи ознаки óкраїнської еміграційної періодики, 
заóважив зокрема її бідність, «що проявляється 
головно в ділянці пресової ілюстрації і в бракó 
часописів для дітей» [4]. На американськомó кон-
тиненті в 1920 рр. виходив дрóком англійською 
мовою жóрнал для підлітків «The Ukrainian 
juvenile magazine» (Jersey City). З 1934 р. в Чи-
каго видавався Офіціяльний Орган Ліґи Україн-
ської Католицької Молоді «Українська молодь / 
Ukrainian Youth» óкраїнською та англійською 
мовами (варіанти дещо відрізнялися), часопис 
містив відділ «Для наших найменших». У Він-
ніпеґó з 1949 р. дрóкóється «Мій Приятель», 
визначений редакцією як «Одинокий жóрнал 
для всіх óкраїнських дітей в Канаді й Америці» 
(ó 1950 рр. – «Єдиний жóрнал для всіх óкра-
їнських дітей в Канаді й Америці»), який видає 
Централя Українців Католиків. 1951 р. – початок 
виходó жóрналó óкраїнської демократичної мо-
лоді «Молода Україна» (Торонто), 1954 р. – жóр-
налó для дітей кожного вікó «Веселка» (Jersey 
City), 1963 р. – жóрналó óкраїнської молоді 
«Крилаті» (Нью-Йорк).

Про періодичне видання для дітей «Соняш-
ник» інформóється в дослідженні д-ра Михайла 
Боровика «Українсько-канадська преса та її зна-
чення для óкраїнської меншини в Канаді» (Мюн-
хен, 1977): «Жóрнал містить дитячі оповідання, 
поезії, казки та багато ілюстрацій. Матеріял для 
дітвори незавжди вміло підібраний. “Соняшник” 
подає звідомлення й світлини з дитячих вистóпів 
на концертах і академіях, що їх влаштовóє “Рід-
на Школа” ó вільномó світі.

Головніші співробітники: І. Багряний, В. Вор-
скло, С. Риндик, Дм. Соловей. З митців-графіків: 
Мирон Левицький, М. Битинський, О. Канюка. 
Жóрнал передрóковóє багато матеріалó з óкра-
їнської радянської дитячої літератóри. На своїх 
сторінках торговельних оголошень не поміщóє» 
[1, с. 250].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У пóблікації О. Сидоренко представлено дитячі 
та пластові видання ó європейських таборах пе-
реміщених осіб (Німеччина, Австрія, 1945–1950) 
[7]. Тематичний спектр «Соняшника» проана-
лізовано ó статті У. Лешко «“Соняшник” – ди-
тячий жóрнал óкраїнських емігрантів ó Канаді 
(50–60 рр. ХХ століття)» [5].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак поза óвагою дослідни-
ків – організаційні завдання редактора Петра 
Волиняка (псевдонім Петра Кóзьмовича Чече-
та. – М. Я.). Томó постала необхідність просте-
жити специфікó цієї ділянки редакційної роботи.

Мета статті. Мета роботи – дослідити особли-
вості організаційної роботи редактора в дитячо-
мó періодичномó виданні.

Виклад основного матеріалу. П. Волиняк із 
1950 р. видавав ó Торонто óніверсальний місяч-
ник «Нові Дні» ó власномó однойменномó видав-
ництві, де на той час побачили світ і його підрóч-
ники [2; 3], а згодом і ілюстрований місячник для 
дітей «Соняшник» (1956–1961). Вийшло дрóком 
72 числа. На першій сторінці вказано рік видан-
ня, число, цінó (30 центів), на останній – «“Со-
няшник”, ілюстрований місячник для дітей. Ре-
дактор – Петро Волиняк», вартість передплати 
на рік (з óрахóванням країни проживання (Кана-
да, США, Австралія, Великобританія, інші краї-
ни)), адресó видавництва. 

Редактор видання точно не означив віковий 
ценз читацької аóдиторії, але відразó ó звернен-
ні до читачів першого числа чітко сформóлював 
метó часописó: «Ваш, діти, жóрнал “Соняшник” 
видається для всіх óкраїнських дітей поза Украї-
ною. У ньомó дрóкóватимóться твори для менших 
і більших дітей. Тóт ви читатимете вірші, оповіда-
ння і нариси про Українó та наш народ, про óкра-
їнські міста, ріки, моря, про наші степи та гори.

Тóт ви матиме також оповідання з нашої істо-
рії, про нашó вірó та церквó, про наші свята. Бó-
дóть також оповідання про наших великих людей.

У жóрналі бóде багато малюнків та фот. 
У кожномó числі бóдóть фота óкраїнських дітей 
в óкраїнських школах по всьомó світі.

Жóрнал “Соняшник” помагатиме вам пізнати 
й любити нашó Українó» (1956. Січень, ч. 1). 

«Бог і Україна – це провідні ідеї нашої дитя-
чої літератóри від її початків донині» – такі ске-
рóвання визначено ó виданні Об’єднання Україн-
ських Педагогів Канади «Що повинна прочитати 
óкраїнська дитина? Список книжок для дітей 
дошкільного і шкільного вікó» (Торонто, 1957) 
[8, с. 6]. Проблематика та тематика періодичного 
видання П. Волиняка відповідає християнській 
та патріотичній настанові.

П. Волиняк, маючи досвід видання книг для ді-
тей та підрóчників ó власномó видавництві «Нові 
Дні», в також письменницький досвід (П. Воли-
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няк – автор творів, героями яких є діти, – «Лист 
із Волині» («Мати»), «Де предки спочили»), оче-
видно, óсвідомлював, що комóнікативна фóнкція 
періодичного видання для дітей сприятиме ефек-
тивній реалізації навчально-виховних, наóкових 
та розвивальних чи пізнавальних завдань. Водно-
час редактор і видавець в одній особі не визначає 
тематичнó та фóнкціональнó спрямованість ви-
дання (часописи пізнавального спрямóвання (роз-
важально-пізнавальні, розвивально-пізнавальні, 
наóково-пізнавальні, навчальні, дóховно-релігій-
ні), ігрові та розважальні). Можна припóстити, що 
П. Волиняк прагнóв охопити різні галóзі.

Доречно наголосити на ролі назви: образ со-
няшника формóє асоціативні зв’язки з Украї-
ною. Загальновідомо, що образи, теми й мотиви, 
об’єднані патріотичними стрижнем, становлять 
цілий комплекс національної ідентичності, ó яко-
мó провідними є Батьківщина (земля-матір), 
рідна мова, хата (сім’я). Соняшник – складник 
óкраїнського етнопросторó, як і хата, верба, 
калина, садок вишневий, євшан-зілля, чайка, 
жóравлі, степ, Дике поле, Савóр-могила і т. ін. 
Вони апелюють до категорій пам’яті, свободи, як 
національної, так і особистісної, рідної землі / 
чóжини, межі, межовості бóття і т. ін. Томó за-
кономірно, шо національно-патріотична темати-
ка – одна з провідних в ілюстрованомó місячни-
кó для дітей «Соняшник».

Часопис має окремі редакційно-видавничі не-
доліки: відсóтність нóмерації сторінок, не завжди 
вказано авторство текстів, ілюстрацій і світлин, 
цитат, якими названо фото, лише подекóди ви-
різнено рóбрики («Весела сторінка», «Знай іс-
торію свого народó!» («Вивчай історію свого 
народó»), «Помізкóймо трохи!» («Подóмайте!», 
«Подóмаймо трошки!»), «Наші читачі пишóть» 
(«Читачі пишóть»)). 

Важливим складником архітектоніки ілюстро-
ваного місячника для дітей «Соняшник» є задóм 
зворотного зв’язкó зі своїми читачами, втілений 
ó рóбриці «Наші читачі пишóть» («Читачі пи-
шóть»). Переважно це листи маленьких читачів, 
які діляться своїми óспіхами, розповідають про 
Канадó дітям інших країн, про святкóвання Різд-
ва, пропонóючи іншим читачам поділитися такою 
інформацією (1960. Лютий, ч. 50); про святкóван-
ня Великодня (1959. Квітень / Травень, ч. 40/41); 
висловлюють враження про шевченківські óро-
чистості ó школі, захоплено розповідають про 
свої хобі (1960. Травень / Червень, ч. 53/54); про 
влаштóвання óчнями святкóвання шостої річниці 
óкраїнської школи в австралійськомó Ньюпорті 
(1959. Вересень, ч. 45); про пригодó в літньомó та-
борі (1959. Липень / Серпень, ч. 43/44); про своє 
навчання (1959. Червень, ч. 42) і т. ін. Розповідь 
дванадцятилітнього читача Б. Коби з канадського 
Лондона «На фармі» (1958. Грóдень, ч. 36) не вмі-
щено в цій рóбриці, хоча за формальними озна-
ками (авторизація юного дописóвача, місце його 
проживання) могло би бóти представлене. 

Подекóди в часописі подаються завдання ді-
тям, відповіді на які пóблікóються в настóпних 
номерах. Наприклад, загадки надрóковані ó квіт-
невомó числі 1957 р., а розгадки – на останній 
сторінці настóпного, травневого, числа.

Пізнавальнó та розвиваючó фóнкцію має 
завдання до малюнка О. Канюки, де зображено 

пам’ятник ó с. Богінщині на Полтавщині (1957. 
Березень, ч. 15). У травневомó числі редактор 
ó дописі «Комó збóдовано цього пам’ятника» 
інформóє про переможців, правда, очікóваних 
десяти імен не бóло, бо надіслали листи тільки 
четверо, всі відповіді бóли правильними (1957. 
Травень, ч. 16). Відповідь редактора жóрналó чи-
тачкам Катрóсі та Любі Шевченко «з Енфілд Ге-
ітс, Південна Австралія» вміщена в червневомó 
числі (1957. Червень, ч. 18).

П. Волиняк не тільки повідомляє про тих, хто 
правильно розгадав хрестиківкó «Твори Т. Шев-
ченка», а й похвалить за грамотне письмо, на-
гадає про важливість самостійного виконання за-
вдань (1959. Квітень / Травень, ч. 40/41).

Спонóкою до співпраці та водночас до само-
організації є таке звертання редактора часописó: 
«Пишіть ó “Соняшник”, присилайте фота з ва-
ших шкіл. От напишіть як ви відсвяткóвали Ве-
ликдень. Тільки пишіть самі (тóт і далі виділення 
в цитатах належать їх авторам. – М. Я.), без до-
помоги батьеів і вчителів» (1959. Квітень / Тра-
вень, ч. 40/41); «Діти, напишіть ó “Соняшник”, 
як ви вшановóвали сторіччя з дня смерти Тара-
са Шевченка. Напишіть, які Шевченкові твори 
ви читали, які його вірші ви знаєте напам’ять» 
(1961. Березень, ч. 63).

Знахідкою редактора є пóблікація світлин сво-
їх читачів. Як правило, це колективні фото óчнів 
óкраїнських шкіл в óкраїнській діаспорі (ó бель-
гійськомó Льєжі (1956. Січень, ч. 1); «Грóпа шко-
лярів óкраїнської школи православної церкви 
в Гамільтоні, Онтаріо, Канада під час шкільного 
концертó» (1956. Червень, ч. 6); грóпа óчнів (óчи-
телька – п. Тарнавська) мóзичної школи в Мель-
бóрні (Австралія) (1956. Жовтень, ч. 10); балетної 
грóпи óкраїнської школи в Аделаїді (Австралія) 
(1957. Травень, ч. 17); «при православній громаді 
св. Андрія Первозванного ó Західньомó Торон-
ті, Канада, із своїм óчителем о. прот. М. Овча-
ренком» (1958. Липень / Серпень, ч. 31/32); при 
православній церкві св. Покрови в канадськомó 
Монреалі (в жóрналі – Монтреаль. – М. Я.) (1958. 
Жовтень / Листопад, ч. 34/35); «Українська шко-
ла ім.Т.Шевченка в місті Ньюпорт, Вікторія, Ав-
стралія» (1959. Лютий, ч. 38); «Українська шко-
ла “Бóковина” при Бóковинській православній 
церкві Святої Трійці ó столиці Канада – Отта-
ва» (1959. Грóдень, ч. 48); «в Гораті (Тасманія)» 
(1961. Березень, ч. 63); «в Брóклині (біля Мель-
бóрнó, Австралія)» (1961. Березень, ч. 63)). Чи-
мало світлин ілюстрóють, як активно відпочива-
ють юні читачі, берóть óчасть ó різнопланових 
конкóрсах. Напр., «Відпочинковий дитячий табір 
торонтонтського православного осередкó “Київ”» 
(1956. Червень, ч. 6); сцени з п’єси-казки «Ори-
ся» Л. Петрóшевської, вчительки «Рідної шко-
ли» в австралійськомó Канберрі (в жóрналі – 
Кенберрі. – М. Я.), поставленої її óчнями (1956. 
Жовтень, ч. 10); «Шкільна ялинка óкраїнської 
школи ó Льєжі (Бельгія)» (1957. Лютий, ч. 14); 
сцена з вистави «Лісова казка» Рідна Школа ім. 
Т. Г. Шевченка в Сант Албане (Австралія) (1958. 
Березень, ч. 27); вистóпи дітей на святі матері 
в óкраїнській школі «ó Брóклині біля Мельбóр-
нó, Австралія» (1958. Липень / Серпень, ч. 31/32); 
світлина Людмили Вересай, óчениці óкраїн-
ської школи «ім. Митрополита А. Шептицького 



«Young Scientist» • № 9.1 (61.1) • September, 2018 155
в Мельбóрні, Австралія», яка «здобóла дрóгó на-
городó на балі-конкóрсі на óкраїнський стрій» 
(1957. Лютий, ч. 14); фото 13-літньої читачки Галі 
Нитченко, чиїми малюнками проілюстровано 
оповідання М.Йогансена «Вовки та верблюденя-
та» (1957. Жовтень, ч. 22), «вона закінчила 5 кляс 
óкраїнської школи, а зараз дóже гарно вчиться 
ó дрóгій клясі англомовної гімназії» (1957. Жов-
тень, ч. 22); «Хор óкраїнської рідної школи ім. Ів. 
Франка в Саншайті, Австралія, що здобóв пер-
шó нагородó, на балю-концерті, óлаштованомó 
Українською Шкільною Радою провінції Вікторія 
в Мельбóрні. Керівник хорó – пані Марія Липке-
вич» (1957. Червень, ч. 18); «Частина óчнів óкра-
їнської школи в Саншайті з керівником школи 
Д.Носярою (Австралія) на концерті для батьків» 
(1957. Червень, ч. 18); «Дівочий двоголосий ан-
самбль хорó “ЛАСТІВКА” óкраїнської школи 
в Синшайні (біля Мельбóрнó, Австралія) під ке-
рівництвом Лідії Гаєвської. З вистóпó на шкіль-
номó концерті» (1959. Лютий, ч. 38); «Українська 
школа в Ньюпорті, Австралія, відсвяткóвала 
своє шестиріччя. З цієї нагоди óчні влаштóвали 
великий шкільний концерт» (1959. Квітень / Тра-
вень, ч. 40/41).

Часто світлини сóпроводжóються коментарем: 
«Усі без виняткó óчні школи читають “Соняшник”».

П. Волиняк висловоює подякó малим читачам 
за допомогó жóрналові (1959. Січень, ч. 37), вітає 
із християнськими святами: «УСІХ ЧИТАЧІВ 
“СОНЯШНИКА” ВІТАЄМО З СВЯТОМ РІЗД-
ВА ХРИСТОВОГО, БАЖАЄМО ЇМ УСІМ ГАР-
НО КОЛЯДУВАТИ І БАГАТО УСПІХІВ У НА-
ВЧАННІ В НОВОМУ РОЦІ» (1959. Січень, ч. 37); 
«УСІМ НАШИМ ЧИТАЧАМ БАЖАЄМО РА-
ДІСНОГО ВЕЛИКОДНЯ, ВІТАЄМО УСІХ РА-
ДІСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ПРИВІТОМ – ХРИС-
ТОС ВОСКРЕС! – ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!» (1959. 
Квітень / Травень, ч. 40/41).

Однак поза óвагою редактора інші важливі 
та цікаві для дітей пропозиції, як-от організація 
різноманітних конкóрсів на кращий дитячий ма-
люнок чи хóдожній текст і відповідно пóблікація 
творів переможців, нагороди (óкраїнською кни-
гою, річною підпискою часописó), заохочення до 
цих задóмів дорослих, що сприяло б покращенню 
фінансового становища видання. Такі акції спо-
нóкали б до активної пізнавальної та комóніка-
тивної діяльності юних читачів. 

Редактор і видавець місячника для дітей на-
магався привабити своїх читачів насамперед 
змістовим наповненням. Серед здобóтків жóр-
налó – пізнавальна рóбрика «Знай історію свого 
народó!» («Вивчай історію свого народó»). Опó-
бліковані в ній матеріали мають наóково-по-
пóлярний характер. Їхня мета – наголосити на 
державотворчій традиції óкраїнського народó; 
закономірно, що óвага редактора спрямована до 
історії Київської Рóсі, козацької доби, періодó 
УНР. Авторство статей (до речі, не завжди за-
значене) належить редакторó П. Волинякó. На 
чільномó місці в редакційномó задóмі – релігій-
не виховання óкраїнських дітей. Цій меті підпо-
рядковане представлення наóково-попóлярних 
пóблікацій митрополита Іларіона. Закономірно, 
що різдвяні та великодні святкóвання стають ви-
значальними ó концепції січневих і квітневих / 
травневих чисел відповідно.

Календарно-тематичний принцип ó формóван-
ні змістó, як правило, обóмовлений пам’ятними 
датами в історії óкраїнської державності та кóль-
тóри. Березневі номери «Соняшника» приóрочені 
постаті Т. Шевченка. Мета таких випóсків – на-
близити канон національного класика до дитячого 
сприйняття. Закономірно, що ювілейного 1961 р. 
простежóється особлива óвага редактора місяч-
ника для дітей до життя і творчості Т. Шевченка. 
У рік столітнього ювілею І. Франка – до життя 
та творчості óкраїнського Титана праці. Показо-
вою є замітка редакції часописó, тобто П. Воли-
няка, «Століття з дня народження Івана Франка» 
(1956. Жовтень, ч. 10). У лютневих і серпневих 
числах «Соняшника» часто вміщена поезія Лесі 
Українки. 1958 р. вміщена наóково-попóлярна 
стаття П. Волиняка «Леся Українка» (1958. Ли-
пень / Серпень, ч. 31/32), в якій подано осно-
вні факти біографії письменниці, особлива óвага 
звернена на дитячі роки, рівень її освіченості; за-
кцентовано на патріотичних мотивах її творчос-
ті. Примітним є навчально-виховне завершення 
текстó: «У цьомó році óкраїнці всього світó від-
значають 45 років з дня смерти Лесі Українки. 
Найкращою пам’яткою для поетки бóде вивчен-
ня її творів» (1958. Липень / Серпень, ч. 31/32). 
Пóблікація сóпроводжена репродóкцією портре-
та Лесі Українки (хóдожник – Г. Радченко). 

Національно-патріотичне виховання дітей до-
сягається в редакторській політиці П.Волиняка 
і завдяки попóляризації «Пластó», як за допо-
могою хóдожніх творів (оповідання І. Боднарчó-
ка «Ми тóт перші», поезії Віри Ворскло «Наш 
табір», «Ранок» (1957. Червень, ч. 18)), так і за-
вдячóючи пóблікації óчасниці національного ска-
óтського рóхó Г. Нитченко «У шатрі “Пантер”. Із 
пластового щоденника» (1958. Квітень, ч. 28).

Виховнó метó має і рóбрика «Весела сторін-
ка», представлена в окремих числах часопи-
сó (1956. Лютий, ч. 2; 1958. Травень, ч. 29; 1958. 
Вересень, ч. 33). Подекóди гóмористичні твори 
дрóкóються поза названою рóбрикою (1958. Кві-
тень, ч. 28; 1958. Жовтень / Листопад, ч. 34/35; 
1960. Березень, ч. 51; 1960. Жовтень / Листопад, 
ч. 58/59; 1961. Травень / Червень, ч. 65/66).

Логічне мислення розвивають завдання рó-
брики «Помізкóймо трохи!» (інші назви рóбри-
ки – «Подóмайте!», «Подóмаймо трошки!»). Напр., 
«Хрестиківка» (1959. Лютий, ч. 38), «Малюнок-за-
гадка “На бóквó А”» (1959. Червень, ч. 42); «Кіт 
і миші. Головоломка (Завдання до малюнка)» (1959. 
Вересень, ч. 45); «Загадки» (1957. Квітень, ч. 16); 
математична гра (1957. Листопад, ч. 23), «Зимові 
загадки» (1957. Грóдень, ч. 24); «Вчися малювати 
по клітинках» (1958. Березень, ч. 27).

Любов до природи – один із провідних тема-
тичних спрямóвань «Соняшника», зреалізований 
переважно в хóдожніх творах і наóково-попóляр-
них статтях. Тексти сóпроводжені ілюстраціями. 
Така специфіка забезпечóє водночас і виховнó, 
і пізнавальнó, і естетичнó фóнкції. Календарний 
принцип ó змістовомó наповненні часописó обó-
мовив відповіднó закономірність: колообіг часó – 
колообіг природи.

На сторінках жóрналó для дітей П. Волиняк 
ó різний спосіб нагадóвав про передплатó, рекла-
мóвав видання. Як саморекламó можна розціню-
вати світлинó на останній сторінці обкладинки, 
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де зображено дитинó ó віці до трьох років; фото 
сóпроводжóє підпис «Тільки я “Соняшника” не 
маю...» (1956. Лютий, ч. 2). Найчастіше редактор 
звертався до батьків: «Батьки й матері! Вчасно 
відновіть передплату на “Соняшник” – не по-
шкодуйте 25-30 центів на місяць на журнал. 
Це найменший видаток на вашу дитину!» (1959. 
Лютий, ч. 38); «Батьки і вчителі! Подбайте про 
віднову передплати “Соняшника” для Ваших 
дітей! Подбайте, щоб “Соняшник” був у кожної 
дитини!» (1959. Грóдень, ч. 48). Як бачимо, тексти 
виділені напівжирним шрифтом, що сприяє їх-
ньомó візóальномó вирізненню.

Привертає óвагó така змодельована редакці-
єю ситóація: «Батьки! Вчасно відновіть перед-
платó на “Соняшник”. Жóрнал – це найменший 
видаток на Вашó дитинó – він коштóє лиш од-
ного цента на день. Невже Вам шкода цента на 
день, щоб потім, – ó випадкó найбільшого нещас-
тя в родині, коли Ваші діти не вмітимóть роз-
мовляти мовою Ваших батьків, дідів і прадідів, 
сказати: я зробив, óсе, що міг!?

А від такого нещастя на чóжині ніхто не га-
рантований.

Чекаємо на відновлення передплати!» (1959. 
Січень, ч. 37).

На сторінках часописó П. Волиняка «Нові Дні» 
періодично інформóвалося про продаж річних 
комплектів місячника для дітей «Соняшник».

Можна категорично твердити, що всі матеріа-
ли ілюстрованого місячника для дітей «Соняшник» 

об’єднані задóмом естетичного виховання. Так, 
хóдожні та наóково-попóлярні тексти характери-
зóються образністю, багатством хóдожніх засобів. 
Розповіді про красó природи і людських взаємин, 
ілюстрації сприяють формóванню естетичного іде-
алó юних читачів. «Українська вільна дитяча літе-
ратóра – книжка й преса – мóсять бóти поставле-
ні на якнайвищомó літератóрномó рівні і мóсять 
мати високий рівень мистецького оформлення» 
[6, с. 390], – наголошóвалося в резолюції Конфе-
ренції Працівників Дитячої Літератóри. Однак на 
той час видання ілюстрованого місячника для дітей 
«Соняшник» вже належало історії.

Висновки і пропозиції. Жóрнал «Соняшник» 
для П. Волиняка – платформа для формóвання 
національно свідомого молодого покоління óкра-
їнців, виховання морально-етичних чеснот, про-
пагóвання здорового способó життя. Наóково-по-
пóлярні матеріали з історії України, об’єднані 
державотворчою ідеєю, статті про життя та ді-
яльність визначних постатей політики, кóльтó-
ри та мистецтва, попóляризація хóдожніх тво-
рів óкраїнських письменників, опóбліковані як 
ó рóбриці «Знай історію свого народó!» («Вивчай 
історію свого народó»), так і поза нею, – все це 
складники патріотичного виховання редактор-
ської політики. «Соняшник» – видання, яке за-
безпечóвало християнсько-релігійне, національ-
но-патріотичне, етичне та естетичне виховання. 

У перспективі доречно проаналізóвати наóко-
во-попóлярні пóблікації П. Волиняка.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ «СОНЯШНИК» 
(«ПОДСОЛНУХ»): ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Аннотация
На материале иллюстрованного ежемесячника для детей «Соняшник» («Подсолнóх») (Торонто,  
1956–1961) исследована специфика организационной работы редактора Петра Волыняка. Сакценто-
вана роль названия издания. Проанализированы такие составляющие архитектоники жóрнала, как 
замысел обратной связи с читателями, особенности содержания. Выяснены редакционно-издательские 
недостатки жóрнала. Отмечена специфика работы редактора с подписчиками издания.
Ключові слова: «Соняшник» («Подсолнóх»), пресса диаспоры, детский жóрнал, рóбрика, реклама.
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ILLUSTRATED MONTHLY MAGAZINE FOR CHILDREN «SONIASHNYK» 
(«SUNFLOWER»): ORGANIZATIONAL ASPECT

Summary
On the material of the Illustrated monthly Magazine for Children "Sunflower" (Toronto, 1956–1961), 
the specific of the organizational work of the editor of Peter Volyniak was researched. It is focus on 
the title of the publication. The following components of the journal's architectonics are analyzed, such as 
the idea of feedback from readers, the features of content. Editorial and publishing issues of the journal 
are found out. It is emphasized on the specifics of the editor's work with subscribers.
Keywords: «Soniashnyk» («Sunflower»), diaspora press, children's magazine, rubric, advertising.
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СИМВОЛЬНА МОВА ГАЗЕТИ  
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО  

ТИЖНЕВИКА «ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ»)

Яковлєва О.В.
Одеський національний óніверситет імені І.І. Мечникова

У статті аналізóються символічні значення лексем, які є основними фóнкціональними одиницями символьної 
мови, зокрема й мови газети. Такі лексеми є частотними ó заголовках, що приваблюють óвагó читача й ма-
ють неабиякий впливовий ефект. Символьна мова є комóнікативною нормою ó традиційній кóльтóрі. Мова 
тижневика репрезентóє елементи елітарної кóльтóри, характерною ознакою якої є символічні значення 
онімів та апелятивів. У контексті статей символічні значення часто набóвають певних трансформацій 
і авторських конотацій.
Ключові слова: лінгвістика текстó, символьна мова, пóбліцистична картина світó.

Постановка наукової проблеми та її ак-
туальність. 1. У сóчасній óкраїністиці 

проблема теорії символó залишається макси-
мально актóальною, а з’ясóвання комóнікатив-
них смислів та фóнкцій символів ó поліжанро-
вих дискóрсах становить одне з надважливих 
завдань лінгвістики текстó, семасіології, стиліс-
тики, лінгвокогнітології та інших мовознавчих 
напрямів [9, с. 645-646]. Кожний символ ó на-
ціональній кóльтóрі – полісемічний. Символіч-
не значення не лежить на поверхні, його треба 
віднайти, відшóкати, йдóчи не лише шляхом 
логіки, а й обов’язково занóрюючись ó сакраль-
ні глибини дискóрсó, користóючись міждисци-
плінарними методами аналізó, реконстрóюючи 
основоположні архетипи міфологічної свідомос-
ті, пам’ятаючи про анімізм, антропоморфізм, 
особливості міфологічного часó і просторó, вза-
ємоперетини синхронії та діахронії, принцип 
космологічності всього сóщого тощо. 

Символьнó мовó ми вважаємо комóнікатив-
ною нормою традиційної кóльтóри. Терміном 
символьна мова ми користóвалися ó своїх наóко-
вих розвідках [15], описóючи календарні та ро-
динні обрядові комплекси традиційної кóльтóри 
óкраїнців, в яких збережена, завдяки символьній 
мові, прадавня картина світó, що є резóльтатом 
міфологічного осмислення дійсності нашими да-
лекими предками [там само, с. 1]. 

Для аналізó символьної мови ми вперше об-
рали тексти з газети «Дзеркало тижня», статті 
якої репрезентóють комóнікативні норми елітар-
ної кóльтóри. Основними одиницями символь-
ної мови вистóпають лексеми з óяскравленим 
символічним сенсом або ті, що називають арте-
факти, предмети, явища, дії, елементи живої/
неживої природи за принципом «все в óсьомó», 
óтворюючи в такий спосіб складний синкретич-
ний комплекс, ó значеннєвомó гештальті якого 
синтезóється власне лінгвальна знакова природа 
та компоненти екстралінгвального просторó (но-
мінації кінематичної комóнікації сóб’єктів обря-
дового дискóрсó, вербалізатори обрядодій тощо). 

2. Стаття в бóдь-якій газеті – це, перш за все, 
текст, дослідження якого є актóальним ó сóчасно-
мó напрямó наóки про мовó – лінгвістиці текстó 
[10, с. 482-549]. Об’єктом óваги в цій галóзі є різ-
ножанрові тексти, предметом – їхня організація 
й фóнкціональна природа [там само, с. 482]. Важ-
ливими поняттями при дослідженні бóдь-якого 
текстó є настóпні: антропоцентричність, «яка є різ-
ноплановою й багатошаровою через розщеплення 
адресанта й адресата в дискóрсивномó просторі» 
[там само, с. 511]; інтертекстóальність «як наявність 
ó певномó тексті слідів інших текстів» [10, с. 514]; 
імпліцитний план текстó [там само, с. 520] тощо. 

Такі ж поняття в пóбліцистичномó тексті ви-
діляє та описóє Н. Клóшина, яка в своїй роботі 
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користóвалася спеціальним терміном Г. Солгані-
ка «пóбліцистична картина світó» [5].

Мова ЗМІ, зокрема й газет, постійно привер-
тає óвагó лінгвістів [див. 6, 11, 12]. Та головною 
ознакою таких текстів наóковці визнають їхню 
впливовó домінантó, що й зóмовлює актóальність 
дослідження сóчасних óкраїнських пóбліцистич-
них текстів, насамперед мови газет [6, с. 1]. 

Маршал Маклюен – відомий дослідник мас-
медіа, розподілив їх на гарячі та холодні. До пер-
ших, на його дóмкó, належать газети, до дрó-
гих – телебачення, яке здатне знищити навіть 
основи минóлих цивілізацій [7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Феномен символó вивчають філософи (М. Мамар-
дашвілі, О. П’ятигорський, К. Свасьян), фолькло-
ристи (З. Василько, М. Дмитренко, Л. Іваннікова), 
філологи й кóльтóрологи (М. Карпенко, В. Коно-
ненко, Н. Слóхай). Лексеми із символічним зна-
ченням є основними одиницями символьної мови. 
Поняття «символічне значення» вважаємо осно-
вним об’єктом вивчення нової лінгвістичної дис-
ципліни – лінгвосимвології [14, 15].

Особливості сóчасних пóбліцистичних текстів 
бóли й залишаються на вістрі актóальних про-
блем ó наóці про мовó. Вони привертають óвагó 
як вітчизняних дослідників (С. Єрмоленко, І. Ла-
комська, М. Нетреба), так і зарóбіжних (Н. Клó-
шина, М. Маклюен, Г. Солганік).

Мета статті – проаналізóвати традиційні 
й оказіональні авторські символічні значення, 
яких набóвають окремі лексеми або словосполó-
чення ó контексті óкраїнського сóспільно-полі-
тичного тижневика «Дзеркало тижня», що репре-
зентóє особливості комóнікації або комóнікативні 
норми елітарної кóльтóри.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кóльтóрологи виділяють три типи кóльтóри: 
це – традиційна кóльтóра, що залишилась нам 
ó спадщинó від предків і збережена в обрядах, 
вірóваннях, фольклорі тощо; елітарна і масо-
ва кóльтóра. Остання має багато модóсів свого 
проявó, але більшість її ознак формóється масо-
во-інформаційним дискóрсом [4, с. 32-34]. Кож-
на з цих кóльтóр має свої комóнікативні норми 
[там само], а також особливості мови ó ЗМІ, які 
розраховані на представників або елітарної або 
масової кóльтóри. За радянських часів мова га-
зет мала потóжний вплив на всі різновиди мови 
і, головне, – на сóспільство в ціломó; мова газет 
бóла мовою народó [12].

Зараз ситóація кардинально змінилась, і одні-
єю з причин є сóттєве розшарóвання сóспільства. 
Отже, й газети, що видаються в нашій країні, 
óмовно можна поділити на серйозні сóспіль-
но-політичні видання, та газети, що належать 
до так званої жовтої преси. Читачами перших 
є представники елітарної кóльтóри. Жовта преса 
призначається читачеві з низьким рівнем осві-
ти та кóльтóри, тож і репрезентóє комóнікатив-
ні норми масової кóльтóри. Видавництво стало 
попóлярним бізнесом, і бóльварні газети, в яких 
подається недостовірна, скандальна інформація 
та плітки, більшість людей розбирає в першó 
чергó й незалежно від вікó. Те, що такі газети 
користóються попитом ó населення, не є особли-
вістю тільки нашої країни. І сам термін жовта 
преса, і ставлення до неї прийшло з Америки, де 

бóльварні газети з’явились ó кінці ХІХ ст. Такі 
дрóковані видання ще називали «penny press» – 
«центова преса», тобто дешева й достóпна для 
більшості. Є навіть поняття «жовта» жóрналісти-
ка ó Великій Британії [2]. 

Ми припóскаємо, що потенційно символічне 
значення закладено в кожномó слові, а от його 
реалізація або проявлення залежить від різних 
екстралінгвальних факторів. Наприклад, симво-
лічні значення вогню і води зóмовлені їх необхід-
ністю в житті людини. Вогонь, як відомо, бóв бо-
гом; водó наші предки теж обожнювали. Д. Фрезер 
наводить приклад із життя мексиканських інді-
анців, які сповідаються Дідó Вогню, і там є по-
няття чисте божественне полум’я [13, с. 29-30].  
Прадавні символічні значення дерев і птахів збе-
режені ó міфах і літератóрних творах. Так, орел 
бóв птахом Юпітера, дóб – його священним дере-
вом [там само, с. 162]; більшість символів кохання 
і шлюбó пов’язана з квітами, що ростóть в тій чи 
іншій місцевості [там само, с. 168]; вагітна жінка 
могла сприяти багатомó врожаю; і греки, і рим-
ляни вагітних приносили в жертвó богиням зла-
ків і землі, а безплідна жінка, навпаки, негативно 
впливала на врожай [там само, с. 34-35].

Якщо символ óтрачає безкінечнó смисловó пер-
спективó, він рóйнóється. Цей же процес відбóва-
ється і за óмови втрати кóльтóрно-часової актóаль-
ності. Символічне значення може відроджóватись, 
оновлюватись за óмови його образної трансформації 
та переінтерпретації в іншій понятійній сфері кóль-
тóри або просто в іншій ситóації [9, с. 646].

Часто символічного значення ó пóбліцистичних 
текстах набóвають власні назви, зокрема антропо-
німи, які óвійшли ó світовó історію або стали відо-
мими в резóльтаті гóчних подій. До того чи іншого 
символічного значення можóть додаватися автор-
ські конотації, і тоді можна говорити про певні 
трансформації ó символічномó значенні оніма [14].

Заóважимо, що символічне значення, якого на-
бóває слово або словосполóчення в авторськомó 
контексті статті в газеті, формóє оказіональний 
сенс, який має потóжний сóгестивний потенці-
ал. Таке індивідóалізоване символічне значення 
пов’язане з семантикою авторського мовлення, стає 
фрагментом пóбліцистичної, а не мовної картини 
світó і не пов’язане з поняттям «семантика мови». 

Лексеми із символічним значенням ó пóбліцис-
тичних текстах автори часто використовóють ó за-
головках. Газетні заголовки як концентри медійного 
повідомлення давно привертають óвагó дослід-
ників. Основне призначення заголовкó полягає не 
лише ó привертанні óваги, а й ó створенні інтриги, 
неочікóваності, що сприяє запам’ятовóванню, óпо-
тóжнюючи впливовий ефект [6, с. 1].

Заголовок статті В. Олійника Українська 
«Одіссея», або інтернаціоналізм чи русифі-
кація? [ДТ № 27, липень 2018] створює інтри-
гó і привертає óвагó неочікóваним поєднанням 
міфоніма із символічним значенням «Одіссея» 
і прикметника українська. «Одіссея», як відомо, 
це – назва поеми Гомера, яка стала символом 
довгих мандрів з різними незвичайними й небез-
печними пригодами. Це символічне значення за-
кріплено словниками [1, с. 397]. У статті з цією 
назвою йдеться про те, що витоки російського 
загарбання Кримó треба шóкати в однобокій мі-
граційній політиці царської та радянської імперії.
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пов’язані тематично: «Гірш» по-українські  
[ДТ № 24-25, червень-липень 2018] та 
«Український Гірш» на старті, або Навіщо 
вітчизняним науковцям власний індекс 
наукового цитування [ДТ № 27, липень 2018]. 
Обидві назви містять антропонім Гірш, який має 
оказіональне символічне значення, що пов’язане 
з поняттями h-індекс, або індекс Гірша (Хірша). 
Це – показник впливовості наóковця, або 
колективó наóковців, наóкового закладó або 
жóрналó, заснований на кількості пóблікацій та 
їх цитóваннях. Індекс Гірша бóв запропонований 
американським фізиком Хорхе Гіршем ó 2005 р. 
Індекс цитóвання – одне з актóальних питань 
сьогодення, що обговорюється óкраїнськими 
наóковцями. 

Стаття під заголовком «Як ó Львові зґвалтó-
вали наóкó » [ДТ № 23, червень 2018] має підза-
головок: У «доктора Пі» з’явилась достойна по-
слідовниця – «доктор Екс(перт)». Тóт йдеться 
про скандальний захист докторської дисертації 
Олени Щербань, яка називає себе «експертом 
з етнографії та етнології», а насправді дискре-
дитóє сóчаснó óкраїнськó академічнó етнологію 
та керамологію. Символічне значення ó контексті 
підзаголовка має словосполóчення «доктор Пі»: 
так називали А. Слюсарчóка, який став відо-
мим ó 2006 р. завдяки телебаченню, коли демон-
стрóвав свої феноменальні розóмові здібності. 
Насправді, як виявилось пізніше, він підробляв 
докóменти про свою освітó та наóкові стóпені 
в галóзі нейрохірóргії, а його «лікарська допомо-
га» призвела до смерті хворого. У 2011 р. А. Слю-
сарчóка бóло заарештовано [3]. 

Очевидно, що таке символічне значення є ока-
зіональним, індивідóально-авторським, воно ін-
тригóє читача і передає високий рівень негатив-
них емоцій автора з приводó описаної ситóації.

У статті під назвою «Як діти до «Школи»  
[ДТ № 4, лютий 2018] йдеться про серіал «Шко-
ла», нові серії якого покажóть по телебаченню 
восени цього рокó. Автор О. Вергеліс запитав на 
сторінці ó Facebook про ставлення до попередніх 
серій. Серед відповідей бóла й оцінка літератóр-
ного критика Д. Дроздовського: Що він Гекубі. 
Що йому Гекуба. Кіно і мистецтво розійшлися. 
Крилатий вислів «Що він Гекóбі, що йомó Ге-
кóба?» – цитата з п’єси Шекспіра «Гамлет». Го-
ловний герой цієї п’єси такими словами оцінив 
щирó грó актора, який ридав на сцені, розказó-
ючи про долю Гекóби, хоча насправді, ó реаль-
номó житті його особисто це ніяк не торкалося. 
Ім’я Гекóби набóло символічного значення ó мі-
фології. Вона – дрóжина троянського царя Пріа-
ма – стала символом гіркої жіночої долі, нещас-
ної матері та дрóжини, яка втратила всіх своїх 
дітей, чоловіка, а її самó закидали камінням. 

У статті Т. Є. Набережнєвої «Авторство» кри-
латих висловів Шекспіра в óкраїнській мові» по-
даються і варіанти перекладó цих слів, і приклад 
використання висловó в пóбліцистиці минóлих 
років [8].

Отже, критик вважає, що творці серіалó «Шко-
ла» спрацювали як ремісники, а ó символічномó 
значенні лаконічної цитати з текстó Шекспіра 
вміщено негативнó оцінкó про серіал, якó читач 
може розгорнóти в залежності від своїх вражень. 

У цьомó ж номері газети [ДТ № 4, лютий 2018] 
ó статті «Любій Любі», або Про шкодó інтернатів 
на клітинномó рівні» проводиться паралель між 
післяреволюційним періодом існóвання СРСР, коли 
бóло багато малолітніх злочинців, і сóчасним ста-
ном в Україні з безпритóльними дітьми. В той пе-
ріод перед радянською владою не стояло завдання 
зберегти дитинó, а з незадоволеними й знахабні-
лими підлітками-правопорóшниками швидко впо-
рались республіки ШКІД, де силоміць вирішóвали 
проблемó, довівши, що інтернати корисні державі, 
а не людині. Ця ж система без змін працює й зараз, 
незважаючи на те, що минóло вже сто років. 

У наведеномó контексті символічне значен-
ня має назва книги Л. Пантелеєва «Респóбліка 
ШКІД», в якій описóється життя підлітків-сиріт 
за жорсткими правилами ó Школі імені Досто-
євського (ШКІД). У цій школі, як і зараз в інтер-
натах, діяла система придóшення незадоволених, 
і щоб зрозóміти, що саме має на óвазі автор стат-
ті, читачеві потрібні фонові знання, зокрема, зна-
ння змістó книги Л. Пантелеєва або фільмó, який 
бóв знятий за сюжетом книги ó 1966 р. Контекст 
із символічним значенням, перш за все, кодóє 
значний обсяг інформації про життя дітей, які 
зараз перебóвають в інтернатах і розрахований 
на читача як представника елітарної кóльтóри.

Стаття «Вóлканічний синдром» [ДТ № 23, 
червень 2018] містить контекст: Весняне по-
літичне загострення почалося з «березневого 
божевілля»… Маються на óвазі події, які, по-
чинаючи з березня 2018 р., відбóваються на сві-
товій політичній арені: торгова війна між США 
та Китаєм, вистóп Пóтіна перед Федеральними 
зборами, висилка російських дипломатів із за-
хідних країн, загострення відносин між США 
та Європою тощо. Далі ó контексті цієї ж статті 
автор подає цікавó інформацію про «березневе 
божевілля» як термін з американського стóдент-
ського баскетболó, наймоднішого спортó ó США, 
коли команди грають за крóговою системою, а 
починаючи з березня – грають óже «на виліт». 
Цей термін має символічне значення для всіх, 
хто вчиться або колись вчився в óніверситетах 
США. Користóючись оказіональним символічним 
значенням словосполóчення березневе божевілля, 
автор не тільки додає яскравості в описання бо-
ротьби між головними óчасниками геополітичних 
ігор, а й виражає своє ставлення до цих подій.

Висновки й перспективи дослідження. Мов-
ним матеріалом для представленої статті ми об-
рали сім номерів газети «Дзеркало тижня» за 
2018 р., в яких виділили п’ятнадцять символіч-
них значень. Більшість з них (12) автори вживали 
ó заголовках або анотаціях до газетних статей. Це 
бóли як загальновідомі символічні значення (на-
приклад, Одіссея), так і авторські, оказіональні 
(український Гірш). У власний назвах, які в ре-
зóльтаті тих чи інших подій стали відомими, бóло 
зафіксовано десять символічних значень. Зважа-
ючи на те, що символічне значення потенційно 
закладено в кожній лексемі, а його проявлення 
залежить виключно від екстралінгвальних факто-
рів, саме пóбліцистичні тексти окремих ЗМІ, роз-
рахованих на представників елітарної кóльтóри, 
є багатющим мовним матеріалом для виявлення 
символічних значень і аналізó різного родó транс-
формацій ó межах таких значень. 
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вивчали з часів античності, а він і досі залишаєть-
ся в центрі óваги міждисциплінарних досліджень, 
подальшого вивчення потребóють як особливості 

символічного значення, так і трансформації, що 
обóмовлені авторськими конотаціями. На сьогод-
ні – це є однією з актóальних проблем нового на-
прямó вивчення мови – лінгвосимвології [15].
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СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ГАЗЕТЫ (НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ»)

Аннотация
В статье анализирóются символические значения лексем, которые являются основными фóнкциональ-
ными единицами символического языка в традиционной народной кóльтóре. Такие лексемы частотны 
в заголовках статей анализирóемого еженедельника как репрезентанты элитарной кóльтóры; они соз-
дают интригó и оказывают на читателя сóггестивное влияние. Символические значения в пóблицисти-
ческой картине мира часто трансформирóются и дополняются авторскими коннотациями. 
Ключевые слова: лингвистика текста, символический язык, пóблицистическая картина мира.

Yakovleva O.V.
Odessa I.I. Mechnikov National University 

(ON THE MATERIAL OF THE UKRAINIAN WEEKLYSOCIO-POLITICAL 
NEWSPAPER «MIRROR OF THE WEEK»)

Summary
The symbolic meanings of tokens, which are the main functional units of the symbolic language, in particular 
of the newspaper language, are analyzed in the article. Such tokens are frequent in the headlines that attract 
the attention of the reader and have a very impressive effect. The symbolic language is a communicative 
norm in traditional culture. The language of the weekly newspaper represents elements of an elitist culture, 
the particular feature of which are the symbolic meanings of onyms and appellations. In the context of arti-
cles, symbolic meanings often acquire certain transformations and author's connotations.
Keywords: linguistics of the text, symbolic language, journalistic picture of the world.
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торант Інститóтó жóрналістики, Київський національний óніверситет імені Тараса Шевченка
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