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РОЗДІЛ І.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Олександр Несторович Мушкудіані,
д. філол. н., професор,
академік академії наук ВО України,
завідувач кафедри теорії та історії журналістики
Київського міжнародного університету

ЗАПОРІЗЬКІ КОЗАКИ В СВАНЕТІЇ?
Де-то наші діти ділись,
Де вони гуляють?
Т. Шевченко
Статтю

присвячено

недостатньо

дослідженому

питанню щодо поселення запорожців у Вільній Сванетії після
розгрому Січі. В основу наукової розвідки покладено відомості
про історичну область Грузії – Сванетію.
Ключові слова: Сванетія, Запорізької Січ, батьківщина,
історія, козаки, фольклорна пам’ятка, архітектура
Журнал «Киевская старина» (№2) 1885 року опублікував
сенсаційну статтю Г. Лебединця «Сліди поселення запорожців у
Сванетії». Поява цієї статті має цікаву історію. Прочитавши в
червневому номері 1882 р. цього журналу повідомлення про те, що
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в Бенеті живуть нащадки запорожців, які, незважаючи на угорськосербське оточення, «незмінно зберегли свою віру, мову і звичаї» і
які з подивом дізналися про те, що зовсім недалеко від них «в
Гагиції живуть люди, які розмовляють тією ж мовою, що й вони,
як мають книги тією ж природою їхнього мовою», автор висловив
власне здивування щодо того, що ніхто до того часу «не взявся
достеменно дослідити цю вельми цікаву оазу малороського
життя».
Високо оцінюючи дослідження Г. Кондратовича з питань
Запорізької Січі й зазначивши, що «запорозькі козаки після 1775
року поселились у Туреччині, Австрії і навіть на острові Мальта,
той жодним словом не обмовився про поселення козаків в інших
місцях – наприклад, у«неприступній, холодній гірській країні,
якою є Вільна Сванетія» Г. Лебединець наголошує: «Не тільки за
Дунаєм можна було шукати переказ про це» ї стверджує: «Факти
поселення запорожців у Вільній Сванетії мають певні підстави, і
при

ретельних

пошуках

могли

бути

встановлені

більш

переконливо».
Думка про поселення запорожців у Сванетії в Г. Лебединця
остаточно сформувалась і визріла після прочитання книги
«Поездка в Вольную Сванетию полковника Бартоломея в 1853
году». У книзі цього автора, який тоді відвідував різні землі
Кавказу, зокрема і Сванетію, за дорученням Російського уряду для
вивчення мов, законів та адатів тамтешніх народів, аби потім
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«прихистити» їх у таку ж залежність від російської влади, в яку
вже приведені були інші народи і землі Кавказу, зокрема й
Князівська, або Дадешкеліанівська Сванетія».
Г. Лебединець звернув увагу на те, що в книзі Бартоломея
особливо наголошувалось: «Там, де я розповідаю про схожість
Дадаша Курбіані (мабуть, Курдіані – О. М.) з портретом одного з
малороських гетьманів, слід доповнити, що мені випадало чути у
Вільній Сванетії, начебто в Мулахі живуть нащадки запорожців,
На одній з давніх карт Кавказу я навіть бачив у верхів`як Інгурі
надпис «Мулахі, або Запорожці».
Такою чи приблизно такою є історія зацікавленості Г.
Лебединця проблемою поселення запорожців у Вільній Сванетії. Г.
Лебединець тоді мешкав у м. Манглісі (поблизу Тбілісі) і,
шукаючи додаткові матеріали, мабуть, не раз звертався до сванів.
Звернувся він і до Кукаксина Дадешкеліані, свана за походженням
– сина останнього князя – володаря Князівської Сванетії –
Костянтина. Кукаксин у свою чергу розповів йому про випадок,
який трапився з ним у Ставрополі, куди він прибув навчатись. Тут
йому «попались на очі картини, де були зображені малороси й
запорожці». Нащадка володаря Князівської Сванетії неабияк
«вразила схожість облич, костюмів та інших зовнішніх прикмет
запорожців з бачених ним у дитинстві мешканців трьох громад, які
живуть у Вільній Сванетії, не підкоряючись ніяким князям».
Згодом Кукаксин Дадешкеліані на прохання Г. Лебединця відвідав
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на батьківщині означені громади і від тамтешніх мешканців
дізнався, що вони «не аборигени тамтешніх місць, а вихідці з
Кубані».
Кукаксин при цьому додав: «Віросповідання вони
православного, але розмовляють мовою туземців (тобто сванів. –
О. М.), а із «звичаїв у випадкового туриста залишається в пам’яті
лише їхній звичай – підбривати голову й чуб розпускати по голій
голові. Громади ці Мужальська, Мулахська та Местійська».
Зіставивши

повідомлення

Дедешкеліані

з

Бартоломеєвським, Г. Лебединець доходить висновку: «Не можна
не бачити в сукупності переконливих доказів поселення
запорожців у Сванетії».
Не дивує Г. Лебединця й те, що запорожці у Сванетії
забули рідну мову: «Якщо в них і справді втратились усі ознаки
малоросійської мови, то це можна пояснити хіба тим, що сюди
прибули безсімейні січовики, що тут вони переженилися на
туземках і що теперішні їхні нащадки з’явилися від змішаних
шлюбів».
Г. Лебединець разом із Бартоломеєм і Кукаксином
поставили низку питань, відповіді на які потребують деяких
уточнень і роз’яснень.
Серед з них, мабуть, слід виокремити такі: до якої країни
прибули січовики? Якою була та місцевість, що гостинно прийняла
їх? Чим займалися аборигени? Що січовиків притягувало туди?
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Щоб відповісти на ці та інші питання, слід, мабуть, навести
деякі історично-географічні відомості.
Сванетія – це історична область Грузії, розташована на
південних схилах Великого Кавказу у верхній течії річки Інгурі на
північно-західній території Грузії, площею 3154 км2. З півночі і
сходу її оточує головний Кавказький хребет з вершинами Шхельда
(4320 м), Ушуба (4690 м), Тетнульд (4852 м), Шхара (5068 м) та ін.
З півдня височіє Сванський хребет, який безпосередньо прилягає
до Головного Кавказького хребта і замикає Верхню Сванетію зі
Сходу.
Сучасне населення Сванетії – 14000 осіб. Коли писалася
книга Бартоломея (1853 р.), тобто ближче до часів появи
запорожців, населення там, за повідомленням французького
письменника О. Дюма, який писав про Кавказ, 1858 р. становило
лише 1639 осіб.
Історично Верхня Сванетія ділиться на Східну і Західну,
частіше використовується формулювання – Князівська і Вільна.
Остання складається із сіл-громад: Латалі, Ленджері, Мулахі,
Іпгарі, Кала, Ушгулі. Це села-громади, які ніколи не підкорялися
князям і царям, окрім цариці Тамар, якій присвячено багато
народних пісень і переказів. Саме там і знайшли притулок козаки.
Удільне

князівство

Сванетії,

засноване

ХІІІ

ст.,

розташовувалось у Верхній Сванетії, володарями якої до 1857 р.
були князі Дадешкеліані. Цього року після вбивства князем
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Костянтином генерал-губернатора Кутаїсі О.І. Гагаріна князівство
було приєднане до Російської імперії.
Перші згадки про Сванетію ми знаходимо в працях
давньогрецького географа Страбона (І ст. до н. е.), який, між
іншим, писав, що свани «панують над усіма народами навколо них,
займаючи вершини Кавказу, які підносяться над Діоскурією. У них
є цар і Рада з 300 осіб. Вони можуть виставити в бій військо до
200000 осіб». Сванетія тоді входила до складу великої Колхіди і,
мабудь, окрім гірської місцевості, розташовувалася на долині.
Вважається, що християнство у Сванетії було прийнято між
523 і 530 роками. На території Сванетії в нині понад 100 церков і
монастирів, у яких зберігаються чудові й численні (понад 1000)
зразки чеканного мистецтва, найдавніші унікальні рукописи
«Адішський» (ІХ ст.) і «Твібський» (Х ст.), рукописні Євангелії
Георгія Мтацмінделі (ХІ ст.). Сванетія була спеціальним
притулком для збереження в її недоступних сховищах тих
культурних цінностей Грузії, яким загрожувала загибель під час
спустошувальних нападів ворогів. Мабуть, через те у сванів
сформувалося неповторне й самобутнє в усьому об’єднанні суворе
й благородне ставлення до життя і власних обов’язків. На схилах
Великого Кавказького хребта, у верхів’ях річки Інгурі, Сванетія
завжди залишалася вільною. Нога завойовників ніколи не ступала
на землі Вільної Сванетії. Хвилі нападників відкочувалися завжди
назад і обходили її. З наміром завоювати Сванетію завжди було
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легше розпрощатися, ніж скласти свою голову. Свани довго
зберігали родові стосунки. В один рід входило кільканадцять
сімей, які називали себе братами й сестрами.
Серед навколишніх кавказьких народів свани вважалися
відважними воїнами, суворими горцями, які поважають і
неухильно дотримуються традицій до найменших дрібниць. Разом
з тим, у сусідів образ сванів асоціювався з народом, який ставиться
до гостей щиро й шанобливо, хоча й насторожено, безпристрасно.
Історія до наших днів зберегла легенду про те, що свани за все своє
існування стратили лише одного чужинця, який виявився
злочинцем.
Якою ж була Сванетія в очах іноземців? З цього приводу
звернемося

до

К.

Устияновича,

відомого

українського

письменника і маляра, який у своїй незаслужено забутій
дослідниками українсько-грузинських відносин книзі «Кавказ.
Етнографічно-історична розвідка» (Львів, 1902 р.), майже в ті часи,
коли з’явилася стаття Г. Лебединця, писав: «Високо за горами, за
верхами, приступними хіба тільки влітку – лежить у запертім від
світу котловані, під полуденними схилами Ельбруса і Тетнульда у
жерлах річок Цхенісцкалі і Інгурі бідна, нічого не бажаюча
Сванетія. То суть ті жителі веж, котрими так чудувався ще
Ротропіус Мева. Їхні доми викладені з дикого каменю, що є 50 – 60
стіп високі, 7 – 9 поверхові вежі. По тих будинках видко, як тяжко
було Сванетам жити в давніх часах. А суть свани або Сванети –
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народ простий, що говорить на якомусь праархаїчному наріччю
грузинської мови. Діляться вони на Князівських та Вільних сванів.
Останні ношею своєю нагадують українців». Саме до Вільної
Сванетії прибули січовики. Про вільну вдачу сванів вони знали,
мабуть, ще на Кубані. І це не дивно, адже Сванетія лежала зовсім
близько – через гору, вони були сусідами кубанських січовиків.
Для переходу через перевал (очевидно, Клухорський – О. М.)
козакам було достатньо поснідати в себе вдома, а пообідати вже у
Сванетії.
Щодо вдачі вільних сванів красномовно свідчить хоча б той
факт, що ця крихітна зі своїм населенням і територією країна
величезною Російською імперією була завойована лише 1875 р.,
тобто майже через 75 років після анексії всіх інших земель Грузії та
через 100 років зруйнування Запорізької Січі. Роки ці були роками
боротьби сванів проти Росії. Того часу 1875 року пало маленьке
сванське село Халде, яке росіяни зрівняли із землею, вирізали
більшість мешканців і нарешті встановили там жадану їм владу.
Велика кількість коштів, море крові вишколених солдатів і сліз
їхніх матерів – така була плата величезної імперії за підкорення
крихітної Сванетії. Нащадки запорозьких козаків були не тільки
свідками всього того, що відбувалося на вже їхній батьківщині, а й,
безумовно, брали участь у захисті Халде. На їхній пам’яті, мабуть,
виринали й воскресали перекази дідів і прадідів, які добре
пам’ятали варварство, вчинене росіянами в Батурині, або дії Петра
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Першого в Україні після Полтавської битви чи розгрому
Запорізької Січі. Падіння Халде слід вважати трагічною датою
завершення анексії всієї Грузії росіянами, анексії, яка тривала там
аж до кінця ХХ століття, до того часу, коли Грузія нарешті
звільнилася від цупких, кривавих царських і комуністичних
пазурів. У сванів до наших днів зберігся переказ про те, як
російський

генерал

умовляв

махвші

(старійшину)

Халде

приєднатися до російського царя. Він переконував його в тому, що
вони житимуть під царем вільно і свобідно. Дивіться, мовляв, «уся
Грузія вже прийняла російське підданство. Могутній російський
цар подарує вам безмежну свободу». – «Як же так, – мовив мудрий
махвші, – дасте нам свободу? Ми й без цього безмежно свободні!»
Утім, трохи подумавши, посміхнувся і, показуючи на орла, що
кружляв у небі над ними, додав: «Розумію, русе, розумію. Спробуй
подарувати свободу о-он тому орлу, що літає над нами…»
На жаль, не знали тоді ані свани, ані прибулі до сванів
козаки, що Прометей – це той же скіфський Фром-Теул, який був
прив’язаний Вулканом ланцюгами до скелі Ушба за те, що він,
Прометей, створив людину і, на довершення власного злочину,
подарував їй вогонь, який викрав з неба, що Фром-Теул поскіфськи – «добродійне божество», що Прометей з грецької – «Богясновидець».
Тут запорожці разом зі сванами звикли розмірковувати над
гіркою долею Прометея, Медеї і Язона. Легенди й перекази
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впливали на них, ніби казки дитячих літ, ніби спомин далекого
дитинства. Мов сон, виринали вони в їхній пам’яті, а за ними й
безмежні простори рідної України. За деякими казками,
переказами запорожці знайомилися з диво-дивними історіями про
створення світу, які не завжди узгоджувалися з Біблією. Утім, тут
усе одно можна було почути легенди про Авраама, Ісуса, про Рай і
Потоп, навіть відлуння байок про шумерського Гільгамеша та про
всемогутніх єгипетських фараонів.
Запорожці у Сванетії почули легенду про те, що гора
Тетнульд – це янгол, скинутий на землю з неба. Що на ній, а може
й на скелях Ушби, прикований алмазними ланцюгами Аміранбогоборець із песиком, який безперестанно лиже ланцюг, а над
ними літає орел, що довбе ребра героя, проте є надія, що настане
час – і Аміран звільниться, і тоді він помститься насамперед
ковалям, які викували на нього кайдани.
Запорожці прибували до країни, яку народи-сусіди
називали «сусідкою зірок», до країни, яка була наповнена казками,
легендами, переказами з доісторичної доби, де вперше у світі
пролунав міф про прикутого до скелі Амірана-Прометея, вони
прибули до народу – володаря Золотого руна, яке згодом разом із
Медеєю викрав Язон і відвіз до Греції. То була країна, де до самого
неба гордо, пишно й похмуро підносилися вершини двоголового
Ушби, де крізь сріблясті хмари визирала непорочна Тетнульд.
Вони прибували до країни, яка по всьому Кавказу славилася тим,
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що там водилася численна кількість худоби, отари кіз. Усі знали
також про те, що у сванів є незчисленне золото і є своє залізо. Що
ця країна багата медом, а річки – фореллю.
Местія, Мулахи, Мужалі – це ті громади, які входили до
об’єднання вільних громад. Тут діяли суворі, але справедливі адаті.
Це була надійна військова громада. Ніхто не смів принижувати чи
обманювати інших, вчиняти крадіжку. Усі одночасно були й
орачами, і воїнами. Найповажніших з них обирали на махвші
тобто, старійшиною роду, а серед них потім визначали махвші
(старійшину) всієї Сванетії.
Щодо Князівської Сванетії, то слід зазначити: останнім
володарем був Костянтин Дадешкеліані, батько згадуваного у
статті Г. Лебединця Кукаксина. Про нього українським читачам ще
на початку ХХ століття докладно розповів К. Устиянович.
Характеризуючи прийоми, які використовував царат у Грузії, він
писав: «Росіяни не завжди тактовно і по-людськи ставилися до
грузинів. Володарів і аристократів, ласих на почесті, наділяли вони
чинами, орденами і правами російського дворянства; впливовіших
і неспокійних зваблювано на життя в Тифліс, де і протрачували
вони свої маєтки; а неблагонадійних і небезпечних інтерновано денебудь, що нараз викликало кривавий опір.
Так

сталося

з

князем

Костянтином

Дадешкеліані,

володарем християнської вправді, але не віддавшої ще доти
російської власти верховини Сванетської… Росія лихим оком
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дивилася на ті землі, а знайшовши собі ключку в зажалених
Вільних Сванів на нього, старалася звабити властолюбного князя в
Тифліс, щоб його звідти не випустити більше, і важну єю, а дику
верховину, сусідню з непокірними Осетами, що є самим осередком
Кавказу, загорнути під кігті російського орла.
Дадешкеліані відчув зраду і не піддавався ніяким
обіцянкам. Москалі вирішили заарештувати князя, а найудалішим
часом для цього, на їхню думку, був приїзд Дадешкеліані до
Кутаїсі, – столиці Імеретії. Губернатор Гагарін довідався, що
Дадешкеліані зайшов до церкви. Він під’їхав до церкви в
призначеному для сванського князя повозі з військовим загоном,
що мав вивезти його до Тифліса і відрядив до нього офіцера. Сван
не обмовився жодним словом на заяву офіцера і, помолившись,
вийшов. У цю мить підступив до нього Гагарін і запросив іменем
великого

князя-намісника

відразу

ж

їхати

до

Тифліса.

Дадешкеліані відмовився, пославшись на важливі справи у
Сванетії, і хотів вертати у свої неприступні гори. Тоді губернатор
звелів заарештувати його. Закипіла у великого князя кавказька
кров. Рука його вихопила з ножен довгий кинджал і вдарив ним у
саме серце Гагаріна. Сванет скочив у сіни одного будинку і загинув
там, борючись до останнього враз зі всіма своїми князедворцями.
Так завершилася доля Князівської Сванетії. Так Князівська
Сванетія опинилася під владою Росії.
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К. Устиянович, між іншим, зазначає й те, що «Його
(Костянтина. – О. М.) синів-великанів бачив у Сухумі. Їх російська
влада нагородила широким наділом землі й грошима, але Сванетію
не випустила вже зі своїх рук». Хто знає, можливо серед них був і
згадуваний Г. Лебединцем Кукаксин. Хто зна! У Сванетії ж до
наших днів збереглося повір’я про те, що коли сюди приїжджає
хтось із нащадків Дадешкеліані, Тетнульд покривається рановранці небесним сяйвом, і свани насолоджуються цим дивним
явищем.
Одним з найголовніших питань поселення запорожців у
Вольній Сванетії є питання, звідки вони прибули туди? За версією
Г. Лебединця та Кукаксина Дадешкеліані, запорожці з’явились у
Сванетії з Кубані. Чи це правда? Взагалі, чи можна встановити
хоча б приблизну дату їхньої появи у Сванетії? Але зрозуміло, що
сталося це після того, як на Кубані з’явилися козаки.
30 квітня 1775 року слід вважати однією з найбільших
трагедій українського народу. Саме тоді своїм маніфестом
підступна самодержиця Катерина ІІ помпезно у своєму маніфесті
наголошувала, що Січ – самоназва запорозьких козаків – назавжди
знищена за «…оскорбление ее императорского величества, через
поступки

и

дерзновения,

оказанные

от

сих

казаков

и

неповиновений нашим величайшим повелениям». Разом з цим
козаків, точніше Січ, звинувачували ще в тому, що вони «чинили
насилие», «занимались укрывательством и принимали к себе
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людей без разбора, людей всякого сброда, языка и веры». Мабуть,
добряче розізлили імператрицю та й усю імперію січовики, коли
імператриця не втрималась, щоб видати такий маніфест. Справа
тут не в образі «її величності», а в тому, що так «кровожадна
імператриця»

вирішила

остаточно

запрягти

волелюбний

український народ у залізне ярмо. Як відомо, це ярмо українці
носили аж до кінця ХХ століття.
Після розгрому Січі обурені козаки опинились у різних
країнах світу. Їх більшими чи меншими гуртами ми вже бачимо за
Дунаєм, у Туреччині, Австрії і навіть на острові Мальта. Велика
кількість їх опинилася на берегах річки Кубань. По-різному
склалася доля колишніх січовиків у тих чи інших країнах. На жаль,
вона ще не до кінця досліджена істориками. Дуже мало сказано і
про долю січовиків на Кубані. Основною причиною цього були,
без сумніву, спочатку «батьківська» любов царського уряду, а
згодом і більшовицьке чи комуністичне «піклування» за єдність
трьох братніх слов’янських народів. Утім остаточне з’язсування
цих питань лежить на істориках, які, маємо надію, у майбутньому
досконало вивчать їх. А до того зазначимо – трагедія, що випала на
долю козаків-січовиків 30 квітня 1775 року, залишила в історії
українського народу вічний невиправний біль.
Чи добре жилося січовикам на Кубані? Уже з 1776 року
вони були втягнуті в безперервні війни Росії проти народів
Північного Кавказу. Добровільно чи примусово, вірогідніше
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примусово, вони змушені були брати участь у всіх російських
загарбницьких військових діях того часу. Одночасно за їх
безпосередньої участі Росія укріплювала воєнну лінію вздовж
річок Кубані й Терену.
Уже 1776 року Росія, здобуваючи укріплення Анапа,
козаків-переселенців поставила в перші ряди завойовників. Утім,
здобуваючи славу Росії, козаки часто-густо висловлювали своє
незадоволення. Ясна річ, їхні рани, завдані маніфестом Катерини ІІ
та безмежним свавіллям підступної влади, ніяк не загоювалися.
Щоб забезпечити свою владу над Кавказом, Катерина ІІ виведеним
із Січі запорожцям 1790 року подарувала острів Фанагорію і
приазовські – по Ногаях – степи.
Запорожці перейшли на острів з кошовим отаманом
Чепігою і розмістилися 1792 року на Кубані зі своїм родом і ладом
управління станицями. Тут вони обживались і служили в
прикордонній службі, як пише К. Устиянович: «Мали вони тут і
степ великий, і річку широку, і море глибоке – усе нагадувало
рідну землю – тільки ті гори снігові зубаті по тім боці Кубані вид
них запирали і випускали на них збойників рої, тільки ті збойники
черкеси не були татарами, а далеко більше войовничими і
небезпечними, що від них козакам ні вдень, ні вночі не було
спокою».
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Тяжко жилося виселенцям і були б повмирали в себе
вдома, і загинули б у боях, якби до них раз у раз не переселялися з
України з-над Дінця й Дніпра нові й нові загони.
Відомо, скажімо, що 1809 року кількість кубанських
запорожців поповнилася 25000 родин. А в році 1848 пристала до
них ще одна пайка знову ж з України кількістю 2000 родин. Потік з
України в цілому був, здається, безперервним.
Найважчим було становище виведених із Січі запорожців і
їхніх нащадків, що 1792 року поселились уздовж південного берега
Кубані.
Згинули б запорожці-переселенці на Кубані якби, а це
важливо для нашої розмови, «не обзаводилися б часто у черкесів
краденими жінками». Нападаючи на козаків, черкеси за старим
своїм звичаєм викликали запорожців на поєдинок, вигукуючи подавньому: «Бояр, поміряйся зі мною!.. Бояр урус! Тебе заєць не
боїться!»
Тяжким було життя козаків під Чорними горами Кавказу.
Удень і вночі не було їм від черкесів спокою, бо все поріччя, яке
вони змушені були зайняти, колись належало черкесам. «Тому не
змикав очей своїх козак-вартовий на високій чатовій вежі, готовий
на кожен порух ворожий подати знак про напад черкесів іншим
станицям, а пластуни переходили ріку вплав, підкрадались аж під
ворожі аули, щоб вивідати замисли черкесів. Але цього було мало,
адже жінки їхні жили й косили з рушницями на плечах». Недарма

21

ж вигукнув поет: «Не спи козак во тьме ночной, // Черкесец бродит
за рекой!»
Часто нападали черкеси на козацькі станиці. Нападуть,
знищать усе, візьмуть із собою бранців, поженуть їх за Кубань, за
що й козаки так само часто віддячували їм.
Між запорожцями-станичниками й черкесами, по суті,
відбувалися безперервні й непримиренні сутички. У полон
потрапляли представники з обох сторін. Полонених черкеси
ховали в глибині своїх гір, як можна далі від берегів Кубані, чи то
станиць, заселених запорожцями.
Полонені часто втікали, хоча й добре розуміли, що шлях
додому, до своїх був перекритий і погоня часто наздоганяла їх і
карала смертю. Втікачі добре усвідомлювали це, і тому частіше
обирали ті стежки, що вели їх на Південь. А там, як уже
згадувалося, майже через гору, лежала християнська Вільна
Сванетія. Тут варто, мабудь, згадати долю великого грузинського
поета Давида Гурамішвілі. Він був полонений лезгинами. Його
перша втеча з полону була невдалою, бо лезгини відразу ж
погналися за ним на Південь, де була батьківщина втікача. Його
наздогнали і посадили в ще глибшу яму. Втекти з полону йому
вдалося лише тоді, коли він попрямував на Північ. Лезгини, як і
минулого разу, шукали його на стежках, що вели до Грузії, але
Давид був уже далеко від них на Півночі. З полоненими
станичними-запорожцями розігрувалась та ж історія, тільки вони
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йшли не на Північ, а на Південь, де на них чекала християнська
країна, отже, і воля. Так до Вільної Сванетії потрапляли в
основному втікачі з полону. Були, мабуть, випадки, коли до них
приєднувались уже у Сванетії з різних причин інші козаки. Утім
поява їх у Вільній Сванетії завжди мала постійний характер.
Кількість прибулих не можна встановити. Однак знаємо, що
відбувалася їхня добровільна асиміляція з місцевими громадами,
які жили у своїй етнічній природі і які чисельністю своєю,
звичайно, у рази перевищували кількість прийнятих до громад
переселенців. Прибульці, звичайно ж, могли вкраплювати в мову
корінного населення певні слова чи поняття, але це, думається,
було таким мізерним, що встановити їх, на жаль, неможливо.
Закономірним слід вважати нині й те, що поступово зникали
прізвища прибульців. Важко уявити й те, що асиміляційні процеси
відбувалися швидко. Для цього потрібен був час. Разом з тим не
забуваймо, що потрапляли сюди в більшості своїй одинаки.
Правильно наголошує Г. Лебединець, що незабаром «козаки
переженилися з місцевими красунями». Але помітний вплив на
адати сванів вони навряд чи мали. Найпереконливішою ознакою
їхнього перебування у Сванетії без усяких застережень можна
вважати те, що згодом з’явилися сванські родини, які «підбривали
собі голови, залишаючи незвичні для тамтешніх мешканців
пучечки волосся", імітуючи таким чином оселедці. Поступово
змінився й цей звичай. У дитинстві я особисто бачив, як мій родич
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Гіе Нігуріані підстригав свого сина, залишаючи пучечок волосся на
підстриженій голові. На моє запитання, навіщо він зробив так, той
відповів, що він і його «рід Нігуріані є посланцями Бога, а цей
пучечок є найпершою ознакою цього». Посланцями Бога вважають
себе, здається, і роди Хергіані та Маргіані в Местії та Мулахі. Так,
ці маленькі пучечки волосся нині залишаються переконливим
доказом їхнього козацького походження.
Запорожці, які прибували до Сванетії, швидко звикали до
місцевих адатів і законів. Любов до свободи, мужність і
товариськість зближували їх з місцевим людом. Чеснотами своїми
вони були споконвіку єдині. Живучи між сванами, вони швидко
ставали повноправними членами громади.
Зараз неможливо встановити кількість прибулих, але в
кожній названій сванській громаді, залишаючись по двоє чи троє,
вони так чи інакше вносили певні вливання в загальний стан
тамтешнього суспільного життя. Розселення запорожців у
громадах, до того ж, відбувалося залежно від можливостей тієї чи
іншої громади. Про це засвідчує, зокрема, їхня присутність у
Мулахській, Мужальській і Местійській громадах. Відбувалося це,
мабуть, за наявності суспільних земель і пасовиськ. Саме тому
розміщали їх у різних громадах. Це визначалося ще й тим, що
козаки прибували в різний час і зарахування їх у той чи інший рід
відбувалося за рішенням віче громади і, нарешті, за рішенням
загально-сванського

махвші

–

старійшини,

накази

якого
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виконувались обов’язково і беззастережно. Кожен махвші громади
села розподіляв новоприбулих по родинах, які згодом вважали
козаків своїми ледь не кровними братами. Братання, до речі, у
сванів залишається донині. Запорожцям, що прибули сюди,
потрібно було не лише входити в родове братство, а й перед тим
виконати всі вимоги адатів роду і Сванетії в цілому. По-перше,
вони повинні були засвоїти, що «вскочити в гречку» та лайливо
матюкатися

за

тамтешніми

суворими

законами

каралося

позбавленням життя. Кожен козак з часу прийняття родом
автоматично ставав його братом і сестрою. За кожного з них при
нагоді він мав помститися, так само оберігалося життя запорожця.
Кровна помста в даному випадку мала виконувати своєрідну роль
захисту найдорожчого – життя людини. До речі, цей закон у сванів
діяв майже до середини ХХ століття. Мститися міг будь-який
чоловік з роду. За його відсутності рушницю брала до рук жінка.
Сванські села мають свою, відмінну навіть від грузинської,
архітектуру. Тут розкидані вежі, споруджені перенважно у IX-XII
століттях. Збереглося чимало церковних споруд, оточених
широченними кам’яними мурами. Здавалося б, запорожці повинні
були залишити свої сліди. На жаль, це не зафіксовано. Однак деякі
елементи українського вбрання, наприклад жупан, кунтуш та інші,
міцно ввійшли у вжиток сванів. Про це неодноразово нагадують
Кукаіксин, Лебединець та Устиянович.
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Помітно, що окремі зразки сванських та українських
фольклорних пам’яток ледь не слово в слово повторюють одна
одну.
Існує легенда, що свани походять від трьох братів: Соун,
Осе, Картлі, при цьому свани належать до картвелів, а осетини – ні.
Майже таку легенду мають українці.
Звичаї і віра у сванів однакові, що і в картвелів, тільки це
плем’я назавжди зберегло багато давніх, ще з дохристиянських
часів, обрядів і повір’їв. Козаки, що поселились у Сванетії,
безперечно були свідками, як чоловіки збирались у визначений
день на одній горі, молились і залишалися під чистим небом, доки
не зійде сонце. Це було свято, присвячене богині мисливства Далі.
Багато звичаїв у сванів такі ж, як і в грузин. Щиро і
люб’язно приймають вони гостей. Страшенно ненавидять вони
злочинців – раніше їм прив’язували ланцюгом на шию каміння,
щоб ніхто не поважав, доки весь рід його і село в цілому не
пробачать. Найбільшою карою все ж таки вважалося, коли
людину-злочинця виганяли із села, навіть з усієї Вільної Сванетії.
Тоді він перетворювався на ізгоя.
Прийняття ж чужоземця в рід відбувалося за таким
обрядом: претендент, помолившись перед образами, опускався на
коліна, торкався губами голих грудей найстаршої жінки роду і
тричі повторював: «Ти – мати, я – твій син». Цей обряд, очевидно,
проходили й козаки, що прибували до Вольної Сванетії. Такі звичаї
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зміцнювали віру сванів у те, що новий член роду буде
дотримуватись усіх звичаїв місцевих мешканців.
Був ще один звичай. Людину, яка хотіла стати членом роду
й Сванетії в цілому, змушували пірнути у воду або пройти крізь
вогонь. Так вона очищалася від усіляких гріхів, а тоді її ні вода, ні
вогонь не брали. У цьому свани були переконані.
Щоб переконатись у доброчесних намірах людини, свани
могли запропонувати встромити руку в окріп.
Запорожці попадали в будинки особливої архітектури.
У середині мачубі – перший поверх сванської будівлі –
завжди горів вогонь, над яким на ланцюзі висів котел.
Їли свани кашу, пекли на глиняних пекеланях

коржі,

випікали кубдарі (тісто, начинене шматочками м’яса), хачапурі
(тісто, начинене сиром), варили яловичину, баранину, свинину,
жарили шашлики з баранини, гнали араку – горілку з ячменю чи
фруктів, або з бузини. Пили її з дерев’яних келихів або турячих
рогів.
Юшку подавали в дерев’яних або глиняних горщиках, їли
дерев’яними ложками.
Ліжко, плуг, корито, рожен, щипці для жару були схожі,
мабуть, на українські. Стіл накривали квітчастою скатертиною. За
стіл сідали на низенькі дерев’яні триніжки, а махвші, або
старійшина роду, сідав у сакарцхулі – оздоблене візерунками
крісло.
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Колиска відрізнялася від української. Одяг носили з
домотканої тканини. Сванська шапка з вовни була дуже
практичною: вона захищала взимку від морозів, а влітку – від
пекучого сонця. При потребі виконувала роль кухля. Взуття було
просте, зі шкіри, вдягали вовняні шкарпетки.
Майже кожен рід мав певну кількість вуликів, куди
невеличкі працьовиті сванські бджоли носили жовтуватий мед.
Свани високо цінили і цінять пісню. Слова в поезії в них
співаються, вони для них не лише слова, а той крилатий дух, що
підносить людину до неба, до Раю; пісню вважають тією
могутньою силою, перед якою іноді поступається навіть янгол
смерті.
Найшанованішим з-поміж них і своєрідним є монастир
святих Квіріке та Івліте в Кала. Тут до наших днів збереглися
рештки кам’яного палацу та оборонної стіни. Тут же Свани
дотепер змагаються каменем тяжесті.
Варто згадати про те, що запорозькі козаки в Грузії
селилися ще з першої половини ХVІІ століття, з часу, коли Січ
стала великою і могутньою воєнною силою, а слава України
залунала по всьому світу; коли запорозькі козаки почали активно
виходити до Чорного моря і тиснути на Туреччину, завдаючи
своїми набігами досить помітних втрат мусульманам-туркам.
Тріумфальними перемогами, як відомо, відзначились, зокрема,
походи козаків у 1616–1627 роках.
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Повертаючись із походів, козаки для перепочинку, іноді
навіть щоб перезимувати або реалізувати частину здобичі,
придбати провіант, а часом знайти потрібне укриття від погоні чи
переслідувань, та через багато інших різних причин, змушені були
спілкуватися з грузинським населенням на берегах Чорного моря.
Саме на це звертав увагу ще 1627 року італійський місіонер П’єро
де ла Вале у своїй доповіді, поданій папі Урбано VІІІ: «Грузини зі
своїми фортецями і захищеними містами, які вони мають на березі
моря, можуть багато в чому прислужити козакам у їхній справі». За
працею М. Тамарашвілі «Історія католицтва серед грузинів» (1902
р.), ми дізнаємося, що, «повертаючись із походів із здобиччю,
козаки заходили до Гурії і Мегрелію, щоб помолитись у тамтешніх
церквах, пожертвувати гроші або ж вести торгівлю з місцевим
населенням».
Грузинам зі свого боку потрібен був зв'язок із козаками, як з
могутньою антитюрською силою. З цього приводу П’єро де ла
Валле зазначає: «З великою любов’ю і щиро приймають тут
козаків… бо вони є великими ворогами турків, завдають туркам
великих збитків».
З огляду на проблеми поселення запорозьких козаків у
Грузії слід також зазначити, що запорожці потрапляли сюди
різними шляхами. Зокрема, у Західній Грузії, в Мегрелії, у різних
місцях (Поті, Кулеві, Анаклія та ін.) існували цілі поселення
козаків, які називалися хуторами і згодом зливалися з
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грузинськими селами, залишаючи власні назви – «нахуторо» –
тобто колишній хутір, вважає Г. Гріголія в праці «До роз’яснення
ознак топонімічної назви давньої Самегрело».
У листопаді 1639 року російському послу Федору Єлчіну в
Мегрелії заявили: «Вера де у нас одна – христианская, только Бог
языками разделил». Отже, козаків і грузинів поєднала спільна
християнська віра. Окрім віри, як справедливо наголошує
Ф.П. Шевченко, «…були й інші загальні риси в історичній долі
українських і грузинських народів. Їхні землі були розірвані на
частини іноземними загарбниками, що встановлювали тяжкий
гніт. Український і грузинський народи вели героїчну боротьбу
проти іноземних поневолювачів, нерідко одних і тих ж ворогів.
Так, наприклад, багато століть і ті й інші боролися проти турецьких
поневолювачів».
У різних джерелах знаходимо згадку про те, що під час
морських походів до Туреччини козаки частенько зупинялись в
прибережних місцях Грузії, вступали в контакт з грузинським
населенням. У згаданому вище списку російського посла
Ф. Єлчина зберігся запис заяви представника Мегрелії, де читаємо:
«Єсть де у нас ріка Р’ян (Ріоні – О. М.). приїзджають до нас
козаки і ставили в гирлах свої кораблі. Люди з нашого царства
приходили туди й усякою торгівлею з ними торгували». Через це
не раз турецький султан висилав туди війська, дорікаючи їм тим,
що «…у грузинів з козаками одна християнська віра». Через це
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султан не раз висилав каральні загони до Гурії й Мегрелії. Грузія,
передусім Західна, завжди була місцем перебування запорізьких
козаків. Тут у Мегрелії і в Сванетії вони завжди знаходили
притулок і щирий братський прийом.
Григорій Петрович Кривошея,
кандидат історичних наук, професор
кафедри теорії та історії журналістики
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проблемно-

тематичних напрямків, жанрової палітри.
Ключові слова: військові видання, часописи, стаття,
звіт, читацька аудиторія, інформаційний простір.
У контексті історичних подій періоду Визвольних
змагань українська військова преса набувала особливого
значення. Саме цим можна пояснити той факт, що кількість
військових часописів зростає. Створене інформаційне бюро
армії УНР започатковує вихід часописів «Ставка» (пізніше —

31

«Українська ставка»), «Новини», «Україна», «Український

козак», «Запорожець», та ін. Ці видання в значній мірі
сприяли консолідації військовиків у боротьбі за незалежну
державу, підвищенню їх грамотності.
Бурхливі політичні події відбувались і на Західній
Україні. Зазнавши воєнної поразки, розвалювалась АвстроУгорська імперія. Для Галичини нагальним питанням стало
звільнення своєї землі від іноземців. Але на галицькі землі
зазіхали і поляки. Створення у вересні 1918 р. з ініціативи
українців, які служили в австрійській армії, Українського
військового комітету стало першим значним кроком до
реального захисту Галичини та Буковини від іноземних
посягань. Цей комітет повинен був перебрати владу у Львові,
якому загрожували поляки, зокрема, польські воєнні загони.
Завдяки рішучим діям українських військових частин
у Львові в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року було
захоплено

найважливіші

об’єкти

–

пошту,

телеграф,

залізничний вокзал, і в місті, а згодом і на інших теренах
Галичини, встановлюється українська влада. І вже через
тиждень було створено Українську державу – ЗахідноУкраїнську Народну Республіку (ЗУНР).
Але оговтавшись від поразки, поляки заявили про те,
що вони не визнають проголошення Української держави. У
Львові розпочалися бої між українськими і польськими
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загонами. Сили поляків, підтримувані Антантою, переважали
сили українців.

Останні змушені були залишити Львів, у

якому до того ж панував жорстокий терор, велась підривна
ідеологічна робота серед населення.
За цих умов Західно-Українська Народна Республіка,
оголосивши мобілізацію, закликала патріотів на захист своєї
держави. І молоде покоління галичан відгукнулось на цей
заклик. На такій основі і була зорганізована Українська
Галицька армія.
Війна

з

Польщею

ставала

все

жорстокішою.

Українська Галицька армія, поступаючись чисельністю та
озброєнням, змушена була відходити на схід. Положення
ускладнювалося тим, що молоді галичани – здебільшого
селяни, відходячи чим далі від своїх домівок, втрачали той
патріотичний дух, який був притаманний їм на початку
бойових

дій.

Виникла

гостра

потреба

в

правдивому

друкованому слові.
Ураховуючи це, в Українській Галицькій армії
ведеться напружена робота із започаткування видання
військових часописів. Незважаючи на великі труднощі з
кадрами, матеріалами, поліграфічним обладнанням, в армії
з’являються листівки, газети, журнали.
В умовах максимального напруження

фізичних і

духовних сил галичан у боротьбі з чужоземцями 1 січня 1919
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року виходить перший номер газети «Стрілець», яку при
сприянні

секретаря

військових

справ

Д.

Вітовського

започаткував поет, полум’яний публіцист, творчість якого
ще, на жаль, до кінця не вивчена і по-справжньому не
оцінена, Василь Пачовський.

Газета виходила тричі на

тиждень, друкувалась у Тернополі.
Газета починалась із звернення до українського
народу. Зважаючи на те, що саме в цьому зверненні
сконцентровані всі найсуттєвіші проблеми, пов’язані з
визвольною війною українського народу, що його текст (а
він, судячи з усього, був написаний самим редактором, хоч у
газеті й зазначалось, що її редагує редакційний колектив, а В.
Пачовський
публіцистична

відповідає

за

напруженість

стверджувати, що

редакцію.
тексту

Але
дає

стиль,
підстави

його готував саме В. Пачовський).

Подаємо повністю текст цього звернення з урахуванням того,
що він дотепер є невідомим для широкого читацького загалу.
Робучий Народе Український!
В п’ятім році страшної війни приходиться Тобі
складати свою армію для оборони своєї країни і для
повернення землі своїм дітям! Чотири літа проливав Ти свою
кров за чужі інтереси по чужих землях. Твоє майно
зграбовано, твої села попалено, твоїх дітей повішано – для
чужої справи, для чужого багатства, для чужого панування!

34

Аж нині велика година ударила тобі у дзвін: тепер або
ніколи! Ти пан, або пропав! Все добути, або дома не бути!

За шість літ неволі і знущання дано Тобі до рук щастя
построїти собі Україну! Що таке тая Україна? Україна – це
Твоя земля, Мати рідна, Твоя хата, Твоя держава, де буде
Тобі земля і воля і правда довічна, робучий Народе
український!
Досі панували над Тобою Ляхи і Москалі та всілякі
заволоки і робили Тебе наймитом «на не своїй землі».
Україна хоче тебе зробити господарем у своїй хаті! Рівність,
волю і братерство принесе Тобі Україна, бо в ляхів – пани, В
Москві – ребята, а в нас на Україні брати, каже Тобі історія
наша, народе Український!
Але тям се, що ніхто Тобі не дасть України, поки ти
сам її не візьмеш сильними руками і не поставиш на руїнах
своєї землі свою правду і волю.
Правда і воля і тільки Ти будеш господарем на своїй
землі, всі міста від Холму, Перемишля, Дрогобича та Львова
аж до Катеринодару будуть в руках Твоїх, Робучий Народе
Український! Ти мусиш їх добути або Тобі дома не бути!
Тому ти мусиш кожен, хто жив, здоров і дуж – ставати
в ряд українського війська! Щойно тепер воно воює за Твою
правду і землю і волю! Хто жив, здоров і дуж – а не постоїть
у нинішню хвилю за правду народу, тому правди не буде!
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Хто не боронив своєї землі, тому землі ане дамо, хоч би він

гинув з голоду! Хто не подбав про волю, той загине
наймитом та ще ім’я його ганьбою вкриваємо перед усім
миром на віки вічні!
Хай всякому з вас бренять слова батьків: краще в полі
порубаним бути , як покрити своє ім’я соромом втечі перед
панами Ляхами! [1].
Великого згачення часопис «Стрілець» надавав подіям
на фронті. У телеграфному стилі під рубрикою «З начальної
команди Україн. Військ», давались повідомлення про перебіг
бойових дій:
«На північ від Львова: Нами знову зайнятий Любачів»
У

Львова:

цілий

день

ішов

напружений

бій.

Бондарівка декілька разів переходила з рук в руки і зісталась
з нами. Ми очистили від поляків Скнилів і Скниловець,
заняли частину Кульпаркова. Нами занята Лапаївка.
«На південь від Львова: Ситуація без змін.
Начальнику штабу військ
Полковник Мишковський» [2].
Про напружений характер бойових дій свідчать
подальші повідомлення:
«…Поляки силою… пів дивізії перейшли в наступ…
На фронті Добрусив – Мигерів під натиском Поляків наші
частини відходять на Жовкву… Ранений славний сотник
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Коссак, який проводив частинами на фронті Бусири західні…
На Янів Поляки наступали в російських шинелях, з
українськими прапорами і відзнаками…» [3].
Те, що такі оперативні повідомлення друкувались за
підписом начальника штабу військ, надає цим матеріалам
статус джерелознавчої бази для поглибленішого вивчення
історичного

минулого

українського

народу,

зокрема,

героїчних сторінок історії УГА.
Систематично друкувалися на сторінках часопису
радіограми, у яких повідомлялося про найважливіші події в
Україні та за її межами: про події на східному фронті –
передислокацію більшовицьких військ у районі Бахмача, про
призначення начальним комендантом холмсько-галицькорумунського фронту, про напад цивільних німців на будинок
національної Ради

пруської Польщі і т. ін. Як звичайно,

інформація відбиралася так, щоб переконати українських
вояків: у своїй боротьбі за незалежність вони не одинокі, їх
підтримує світова громадськість.
На шпальтах часопису під рубрикою «Загранична
політика» повідомлялося про нагородження міжнародних,
міждержавних зв’язків України: про спрямування української
дипломатичної місії до Парижа, Лондона, Вашингтона, про
визнання Сполученими Штатами Америки самостійної
української республіки. Немає сумніву в тому, що такі і
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подібні їм повідомлення викликали жвавий інтерес серед

вояків, зміцнювали їх віру в успішне завершення визвольної
боротьби.
Уважно стежили читачі військових

видань і за

подіями, які відбувались в Україні. Ці події в значній мірі
зумовлювали характер розвитку українського війська. Адже
всі ті, хто став на захист держави, хто боронив її в лавах
січових стрільців, мужньо витримував негаразди похідного і
бойового життя, у своїй свідомості залишалися хліборобами,
робітниками. Кожного з них зігрівала пам’ять про свою
домівку, рідних і близьких, які в ній залишились, кожен
розумів, заради чого він пов’язав власну долю з долею
держави. Ось чому часопис «Стрілець» намагався якомога
повніше проінформувати військовиків, чи буде з’ясовуватися
питання про власність на землю, які йдуть польові роботи, у
яких

умовах

живуть

рідні

й

близькі січовиків.

Без

перебільшення можна стверджувати, що саме військова преса
була для захисників молодої держави тим життєдайним
джерелом, який надавав їм наснаги.
Об’єктивний аналіз жанрової палітри одного з
найсуттєвіших військових часописів – газети «Стрілець» дає
підстави стверджувати: на шпальтах видання друкувалися
матеріали як інформаційних, так і аналітичних жанрів. Серед
них особливе місце посідала стаття – саме цьому жанру
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властиві глибокий аналіз фактів, широкі узагальнення.
Стаття,

отже,

активно

використовувалася

для

оцінки

суспільно-політичних подій в Україні й у світі, для
пропаганди

ідеї,

навколо

якої

консолідувались

найпатріотичніші сили, – ідеї державності. «Або загинемо,
або волю здобудемо!» — ця думка рефреном проходить через
численні публікації; «Або тепер, або ніколи!» — гасло, яке
звучало зі сторінок часопису напередодні вирішальних битв з
ворогом. Ідея незалежності досліджується у статтях на
підґрунті суспільно-політичних, воєнних подій як у державі,
так і у світі. Саме в публікаціях цього жанру розробляються
такі теоретичні і практичні аспекти державотворення, як
ставлення до землі, власності, української культури тощо.
Але головною була проблема творення українського війська.
Поки що не знаходимо на шпальтах «Стрільця», інших газет
тих публікацій, у яких би розглядались, досліджувалися такі
аспекти, як найдоцільніша організація війська, його тактика,
озброєння, вишкіл — проблематика організації війська
аналізується тільки через призму політики.
Також поки що не знаходимо в публікаціях того, що
нині

називаємо

аргументацією

–

взаємопов’язаних,

взаємообумовлених фактів. Натомість бачимо, що завдання
пропаганди, агітації з’ясовується через емоційний вплив на
читача,

який

посилюється

як

мовностилістичними
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особливостями тексту, так і включенням до композиції статті
відомих читачеві історичних фактів, подій. Характерною з
цього боку стаття – звернення Василя Пачовського «До бою
всім»: «Щодня і щоночі чується Вам трубний гук і бойовий
галас, а нам тривожиться серце за вас, наші брати, сини,
батьки: чи встоїте в волі? Ой-ой гуде завірюха, морозами
війнула лють!.. Не море темної пролитої крови, а ся Ваша
кров пролита за волю, за землю, за правду – для щастя всіх
поколінь прийшло… Хто буде відступати з бою, хто буде
ховатись в заполі – подивись в небо, а нема йому світла,
подивись на гори – а вони дрожать і всі горби хитаються!»
Часопис «Стрілець», маючи на меті, як було сказано в
програмній статті за 25 березня 1919 року, «удержання
української армії через скріплення її моральної сили»,
консолідував вояків навколо ідеї незалежності, суверенітету
держави.
Посильний внесок робили в цю справу, звали
українців до лав

захисників молодої держави і журнал

«Січовий голос», «Полева газета» — часопис другого
корпусу Галицької армії, «Стрілецький шлях» — часопис
третього корпусу Галицької армії. Але сталося так, що ці
часописи проіснували недовго, вийшло всього по кілька
номерів. Причини відомі – бракувало коштів, професійних
кадрів. Командування УГА, зваживши на тяжкі умови

часописів,

ухвалює

рішення

об’єднати

їх

із
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газетою

«Козацький голос». Так це видання стає друкованим органом
Української Галицької армії. На шпальтах газети друкувались
урядові розпорядження, накази командування. Ці важливі для
війська

документи

«супроводжувались»

матеріалами

роз’яснювального, агітаційного характеру.
У системі друкованих видань армії Української
Народної Республіки чільне місце посідає часопис «Козацька
думка», який видавав культурно-просвітній відділ Дієвої
Армії УНР. «Козацька думка» формувала своє обличчя
різноманітними за жанрами і проблематикою матеріалами.
Багато рубрик стали постійними, що допомагало читачам
орієнтуватись у змісті кожного номера: «Частина офіційна.
Накази та розпорядження» (зазвичай матеріалами під цією
рубрикою відкривалися газетні номери), «Оперативний звіт
штабу Дієвої Армії Військ У.Н.Р.», «Політичні вісті»,
«Хроніка», «Що чувати у світі»,

«З українського життя»,

«Неофіційна хроніка».
Увагу привертає нарис з історії шестимісячного
походу Української Народної Республіканської армії в
більшовицькому запіллі – «Не плачем – з мечем!». В основі
нарису – героїчні і трагічні події з історії війни УНР. У грудні
1919 року Українська Народна Республіканська армія, яка
зосередилась на Волині, опинилась у дуже критичному
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становищі: з одного боку, до 100 вояків — галичан,
одурманених ворожою пропагандою, перейшли на бік
генерала Денікіна, розраховуючи на те, що саме денікінці
посприяють творенню незалежної української держави; з
другого – гайдамацька бригада перейшла на бік більшовиків.
А до цього – брак зброї, амуніції, харчів… Ситуація для армії
УНР видалася складною.
І командування ухвалює єдино доцільне рішення: було
організовано похід у більшовицьке та денікінське запілля. На
лінії Козятин-Вінниця вдалося прорвати денікінські фронти і
вийти в тили противника. Боса, голодна, роздягнута
українська армія мужньо боролась із ворогом, задаючи йому
відчутих ударів. Патріотів підтримувало місцеве населення,
яке досить натерпілося від гнобителів–денікінців (у нарисі
подається такий факт: у м. Животові Таращанського повіту
було зґвалтовано 198 дівчат), багато юнаків добровільно
вливались у ряди українського війська.
Редакція «Козацької думки» звернулись до читачів:
«Шостимісячний

похід

Української

Народної

Республіканської армії в більшовицькому запіллю – це одна в
числі найкращих сторінок нашої української історії, які
вписані в неї не пером, а кров’ю й не плачем, а мечем. У
цьому надзвичайно важливому поході дійсно відбився той
козак – лицар України, той чесний народний обранець, який
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за щастя свого Народу й своєї Батьківщини, за їх волю і
вселюдську справедливість не шкодував свого життя…
Шостимісячний
характеристикою

похід

української

самостійницьких

армії

є

визвольних

яскравою
змагань

Українського Народу з-під московського гніту й боротьба з
ним навіть і в страшні дні нещасть, але по щирості
відгукнеться на нього і пришле до редакції силу-силенну
своїх спостережень під час незабутнього походу, щоб цей
нарис поповнити. А все потрібно для нашої української
історії, щоб наші муки,
«Як то бувало козацькі сини
Боролись до смерті, загину…
…За нашу святу Україну!» [4].
«Вісник державного секретаріату Військових справ»,
який почав виходити у світ з 1 грудня 1918 року, сприяв,
передусім,

поширенню

серед

вояків

розпоряджень

Державного Секретаря Військових Справ, начальника штабу
та

інших

посадовців

щодо

грошового,

речового,

продовольчого забезпечення особового складу. Крім того,
неодноразово

попереджувались

посадовці

щодо

використання свого службового становища не на користь
загальній справі захисту держави, а в особистих цілях. За
такі порушення винуватець «притягатиметься до строгої
відповідальності, ставитися буде під суд». [6]
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Проблему зловживання в армії порушували й інші
видання, зокрема газета «Стрілець». Були випадки, коли
«прогнаний за крайнє недбальство або і за гірші справи
урядовець за два-три дні являється вже урядовцем іншого
відомства, не раз навіть з далеко більшим жалуванням.
Особливо це стосується урядовців постачання» [7]. Наводячи
приклади такого становища, часопис, щоб цьому запобігти,
пропонував прізвища тих, хто зловживає своїм службовим
положенням, оприлюднювати в пресі.
Але крім цих суто офіційних матеріалів, газета
подавала й агітаційні статті: «Вам, Невмирущі борці за землю
і волю! – звертався «Вісник» до захисників Львова. – Сміло
йдете за найсвятіші права нашого народу, і всі дивляться на
вас і гордяться Вами, слухаючи Ваш трубний гук і боєвий
галас над Сяном!
Ні одна ваша капля крови не впаде дарма на землю! З
того засіву встане обнова наша, що дасть Вам кожному
землю, а всім поневоленим волю, а всім покривдженим
правду приверне!
Люд, що в темряві блукає, зузрить світло велике,
живущим в країні тіні смертної світло засія!
Возвеселиться… земля, возрадується країна безлюдна
і зацвіте барвінком!
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Вернуться визволені, із радісними піснями прийдуть
до Львова і радість вічна буде над головою в їх і радощі і
веселощі знайдуть вони, а смуток і воздихання з нашої країни
віддаляться!

Будь же Вам слава і благословення всіх поколінь за
Ваш труд, за страх, за біль, за всі терпіння Ваші в тій тяжкій
годині!»
Великого значення українські військові часописи
надавали питанням творення українського війська. Зокрема,
підкреслювалось, що в умовах, коли старі режими в багатьох
державах під тиском народного руху «пішли в повне
розладдя», на місці тих держав постають нові, «чисто
народні» — Україна, Чехія, Югославія, Польща, Сербія,
Литва та ін. «І лише ті держави, — підкреслювалось у
часописі «Стрілець», — які успіють під скрутний час
зорганізувати сильне військо, будуть… в силі охоронити свої
границі і удержати лад в державі».
Відбулися

певні

зміни

і

в

структурі

преси.

Створюються загальнополітичні позапартійні та спільні
друковані органи різних партій, розширюються мережі
кооперативних
Найпопулярнішими

бюлетенів,
були

«Відродження» (Київ),

газети

газет,

журналів.

«Самостійник»

і

«Нова громада» (Харків), нові

літературні видання «Зброя», «Універсальний журнал».
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Суттєвий вплив на поінформованість громадськості мало
Українське

телеграфне

агентство,

створюється

бюро

передплати на українські газети. Водночас гетьманським
урядом уводиться тимчасова превентивна цензура, митна
політика ввезення друкованої продукції стає жорсткішою.
Слід насамперед відмітити, що в період Української
Гетьманської
надавалось

Держави , будівництва армії і флоту
великого

інформування

значення

широкого

загалу

проблемам
про

ті

своєчасного
процеси,

які

відбувались у суспільстві і, зокрема, у Збройних Силах. Сам
Павло Скоропадський справедливо вважав, що оперативне
інформування про Збройні Сили є необхідною передумовою
їх розбудови. Ця обставина вимагала постійної, дієвої уваги,
нових підходів до формуванн військової преси.
З метою налагодження інформаційного забезпечення
будівництва армії і флоту було ретельно зважено все те, що
вже започаткувалося Центральною Радою, ті видання, які
висвітлювали
формування

проблеми

розбудови

державницького

Збройних

світогляду

в

Сил,

середовищі

військовиків, отримували матеріальну, моральну, кадрову
допомогу. І все ж очевидним було те, що Збройні Сили не
мали інформаційної структури, яка б забезпечувала друковані
видання

правдивою,

кваліфікованою

інформацією

про
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складні, часом суперечні події, що відбувались у військовому
середовищі.
У березні 1918 року, коли активно проводилась
організація структур Генерального штабу Української армії,
було створено спеціальний інформаційний орган – Бюро
народного

повідомлення,

яке

входило

до

складу

Генерального штабу. Головною метою створення саме такої
структури

Генштабу

стало

налагодження

постійного,

цілеспрямованого зв’язку армії з народом, підготовка
відомостей про події у Збройних Силах і передача їх до
цивільних видань. Отже, є всі підстави стверджувати, що
саме

Бюро

народного

повідомлення

стало

першим

координувальним ланцюгом між військовою та цивільною
пресою,

який

інтегрував

військову

інформацію

в

загальнодержавний інформаційний потік.
З початком роботи Бюро народного повідомлення
межі його інформаційного впливу суттєво розширювались –
воно готувало, систематизувало та передавало до друку
інформацію, що надходила з німецьких, австрійських військ,
огляди українських та іноземних газет і журналів. Бюро
народного повідомлення здійснювало переклад інформації,
яка надходила з іноземних

джерел

(газет,

журналів,

офіційних документів), на державну мову. Слід зазначити,
що тоді, коли будівництво Збройних Сил вимагало пошуку
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засобів поширення інформації про стан в армії, хід бойових

подій на всю державу, Бюро народного повідомлення
забезпечувало такою інформацією лише ті редакції, які
розташовані в Києві. Ця обставина спонукала до пошуку
нових шляхів інформаційного забезпечення. Слід було,
передусім, з’ясувати, яка категорія читачів і які періодичні
видання використовують постійно чи спорадично як джерело
отримання інформації. І вже потім, маючи такі дані, шукати
найоптимальніші шляхи інформаційного

забезпечення як

військовиків, так і широкий читацький загал, який цікавиться
проблемами будівництва Збройних Сил. Необхідно було
розв’язати комплекс проблем, найнагальнішими з яких були:
-

налагодження

безпосереднього,

постійного

зв’язку з місцевими періодичними виданнями;
-

організація системи постійного інформування

преси по всій території Української держави про стан справ у
війську.
Підставами для реалізації цих намірів був практичний
досвід роботи Бюро народного повідомлення – адже це Бюро
забезпечувало

друковані

видання

об’єктивною,

цілеспрямованою інформацією про наміри і дії військового
відомства.
Генеральний штаб, виходячи з того, що інформаційне
забезпечення було одним із суттєвих факторів формування
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Збройних Сил, приділяв цьому належну увагу: його

рішенням командири зобов’язані залучати до аналізу стану
справ з пресою, налагодження контактів з її представниками
на місцях найпідготовленіших офіцерів з відповідною
фаховою підготовкою.
В умовах зростаючої зацікавленості станом справ у
Збройних Силах Української держави, перебігом бойових
подій

усе

нагальнішою

друкованого органу,

ставала

проблема

створення

який би постійно інформував і

військовиків, і всіх громадян України із зазначених проблем.
Зрозуміло,

що

фундація

газети

вимагала

значних

матеріальних коштів, яких у держави не було, необхідно
також забезпечити роботу газети відповідними фахівцями.
Були й інші труднощі, які стали на перешкоді розв’язання
проблеми започаткування військового друкованого органу.
Але все ж Рада Міністрів у жовтні 1918 року,
знайшовши можливість відшукати кошти (були залучені
добровільні пожертви), ухвалила законопроект про видання
щоденної військової газети «Армія». Передбачалось, що
перший номер повинен вийти 3 листопада.
У

свою

чергу,

Генеральний

штаб,

схвально

відгукнувшись на цю подію , поінформував про вихід газети
офіцерів і прапорщиків військового відомства. Видання
газети

розцінювалось

як

непересічна

подія

в

житті
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Української держави, її Збройних Сил. Було віддано
розпорядження про необхідність тісної співпраці з «Армією»,
відповідним управлінням Генерального штабу ставилося
завдання

оперативно

надавати

редакції

актуальну

інформацію, першочергово – розпорядження Збройних Сил.
Визначним кроком у формуванні системи інформації в армії
було те, що рішенням Генерального штабу призначались
офіцери цього відомства, які відповідали за своєчасний збір
та оперативну передачу інформацію до друку. Отже, за часів
Української Гетьманської Держави були закладені підвалини
для створення інформаційного простору [8].
Процес формування інформаційного простору тривав і
при подальшому творенні Збройних Сил. Так, у квітні 1919
року часопис «Стрілець» публікує наказ командувача УГА:
«Начальна команда Галицької Армії уважає, що доставка
преси на фронт є конечним условієм морального скріплення
Українського війська і щоби побороти трудності кольпортажі
аж до самої бойової лінії… 1) Команди куренів одержать по
100, команди батарей і булавних сотень при бригадах,
корпусах… по 25 прим. часопису

в своїх частинах. 2)

Наказується рівночасно всім комендантам подбати, щоб
«Стрілець» доходив дійсно до рук козаків» [9]. «Українське
військо мусить знати, що розумна людина повинна читати
часописи… Передавайте їх з рук в руки, щоб усі почули в
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найдальших відтинках фронту, щоб могли відсвіжити душу і
скріпити серце, коли утома ними за ними заволодіє» [10].
Отже,

формування

інформаційного

простору

здійснювалось в двох напрямках:
1) розгалуження мережі військових видань;
удосконалення

2)

механізму

розповсюдження

часописів.
Доцільно зазначити, що і розгалуження мережі
періодичних

видань,

і

вдосконалення

механізму

їх

розповсюдження супроводжувалося роботою командного
складу

щодо

підвищення

відповідальності

за

стан

інформаційної роботи в армії. «Якщо помітите, що хтось
затримує газети, сповіщайте нас негайно, а ми вже подбаємо,
щоб його призвіще зайняло відповідне місце на чорній
дошці» [11].
Військова преса зробила вагомий внесок у досягнення
перемоги у боротьбі за незалежну, суверенну державу. Ще
напередодні гетьманського перевороту, коли для багатьох
вояків політична ситуація була не до кінця зрозумілою, на
шпальтах часописів з’являються статті, звіти, замітки, у яких
весна 1919 року називалась «весною оновлення». Важкими
були ті часи, але вони були буремними, освяченими
незборимим прагненням народу до волі.
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Ще наприкінці грудня 1918 року Директорія ухвалила
Декларацію, згідно з якою Українська Народна Республіка
проголошувалась

самостійною

державою.

Панівними

верствами в самостійній державі проголошувалися селяни,
робітники, трудова інтелігенція. «…А хто не працює, той
ніяких прав не має,» – проголошувалось у Декларації, яка
була оприлюднена в часописі «Січовий голос».
Військова преса виокремлювала і питання закордонної
політики уряду. Цілком закономірно, що події міжнародного
життя суттєво впливали на перебіг подій в Україні і
передусім у війську. Тому і повідомлення з Варшави,
Лондона, Парижа давались на шпальтах військової преси в
контексті того, що відбувалось в Україні. На сторінках
військових видань, і зокрема газети

«Стрілець», під

заголовком «Загранична політика» подавалась інформація,
здебільшого без коментаря, про події у світі. Особливу
зацікавленість викликали повідомлення з тих відомств, які
формували

закордонну

політику:

«У

міністерстві

заграничних справ під проводом мін. заг. справ

А.

Чеховського відбувалася нарада, де обговорювалася справа в
уформуванню

місії при

участі

у всесвітнім мировім

конгресі… При місії функціонують секції: політична,
експертна, журнальна та інформаційна. Готується місія у
Лондон, Париж, Вашингтон, Рим. Міністерство закордонних

справ

внесло

до

правительства

Дону,

Румунії
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та

Великобританії запит про воєнні кроки на границі Укр. Нар.
Республіки з боку цих держав і остерігає перед наслідком, бо
Україна має досить сили їх відперти» [12].
Для більшості матеріалів військової преси властиве
безпосереднє звертання до читача. Для них характерні
проникливість, схвильованість, щирість у спілкуванні з
вояками. Газетярі вишукували саме такі мовностильові
властивості, які якнайбільше сприяли глибокому розумінню
головної думки, намірів часопису «на рівних» спілкуватись із
читачем:
«Аж нині велика година ударила Тобі у світ: Тепер
або ніколи! Ти пан, або пропав! Все добути, або дома не
бути!..
За шістьсот літ неволі і знущання дано тобі до рук
щастя построїти собі Україну. Що таке твоя Україна? Україна
– це твоя земля. Мати рідна, Твоя хата, Твоя держава, де буде
Тобі земля і воля. І правда довічна, робучий Народе
український!». «Події останнього тижня на фронті принесли
Вам честь і повну пошану. Слава Вам і дяка від всієї України!
Ще хвиля, - а добудете повну перемогу над ворогом!
Честь переможцям, довічна слава тим, упали в бою! За
святу справу солодко вмирати, солодко пораненим бути!
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Підкрепляйте охлялі серця, додавайте сили хитливим
колінам! Як би могли ви окружити Львів зі всіх сторін, то за
днів кілька неситий ворог схилив боєве знамено перед
Вами!» [12].
Процеси державотворення, боротьби за суверенність,
незалежність

України

знайшли

своє

відображення

на

сторінках української військової преси.
Проведений автором контент-аналіз змісту часопису
«Стрілець» за січень 1919 року переконливо засвідчує, що
провідною

темою

цього

видання

є

тема

суспільно-

політичного життя держави. Так, часопис зосереджує увагу
читачів на тих подіях, які суттєво визначали долю України.
Зокрема, у повідомленні про відкриття Засідання Української
Національної Ради міститься інформація не тільки про
ухвалені рішення, а й про те, як, за яких умов проходило це
зібрання. Відкрив Засідання, на якому були присутні понад
сто двадцяти осіб дипломатичного корпусу, президент Ради
Петрушевич, який виголосив промову на честь героїчних
вчинків

національних

військовиків.

Повідомлення

про

військову допомогу з наддніпрянської України зустріли
гарячими оплесками.
Ретельно виписані деталі зібрання давали змогу
читачеві відтворювати у своїй уяві хід подій: голова
«…покликав президію Ради, на яку зложилися Семен Віти,
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Др. Лагодинський, Старух і Ом. Попович. Вона зайняла місця
на середині сцени. Ліворуч примостилися державні секретарі:
Др. Голубович, полковник Вітовський, Др. Цегельський,
Пісецький, Мирон Бурачинський, Др. Парфецький, як
державні секретарі і шефи секретарів. Праворуч засіли
секретарі Ради, покликані Д-ром. Петрушевичем: Др. Курбас,
П. Устіянович і Др. Ст. Витвицький» [13].
Газета

повідомила,

що

Засідання

Української

Народної Ради розпочалось оглядом політичних подій у
державі та за її межами. Зокрема, увага учасників зібрання
зосереджувалась на тому, що першого грудня відбулася
доленосна подія: заключено вступний договір між членами
Директорії

і

представниками

Західно-Української

Національної Республіки, видано маніфест до національних
меншин. Наголошувалось, що «…Поляки йдуть на нас
війною, а Жиди удержують нейтральність, яка є пасивністю,
ворожою нашій справі: Румуни в справі Буковини вислали до
Ясс

делегацію,

та

не

одержали

відповіді.

Мадяри

проголосили автономію «Руської Країни», та ведуть агітацію
за злукою з Угорщиною… Антанта вислав делегацію, яка
винесла добре враження» [14].
Щодо внутрішніх справ, то учасники зібрання, як
зазначає часопис, були поінформовані про те, що загальна
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мобілізація пройшла успішно, урядом розроблена аграрна
реформа, налагоджується фінансова справа, рух на залізниці.
Таке

ґрунтовне

інформування

про

політичні,

економічні та військові події в житті держави в значній мірі
впливало і на хід зібрання. Адже всі, хто брав участь у
Засіданні, виходили саме з тих конкретних обставин, які
складались в Україні та навколо неї. Часопис відтворює
ухвалу Засідання про те, що Українська Національна Рада,
виконуючи право самовизначення українського народу,
урочисто

проголошує

об’єднання

Західно-Української

Народної Республіки з Українською Народною Республікою
в єдину, суверенну Українську Народну Республіку.
Але, як відомо, події на теренах України розгортались
так, що друга половина 1919 року була позначена чварами
між вояками УГА та УНР, між Петлюрою та Петрушевичем,
між галичанами та наддніпрянцями. Ще до цих подій, які
суттєво позначились на подальшій долі держави, військові
видання, зокрема часопис «Стрілець», закликали до єднання
зусиль у боротьбі з ворогом, до злагоди в українському
війську. На жаль, цей заклик не був почутий.
Більш того, газети «Боротьба» та «Галицький голос»
своїми

публікаціями

значно

ускладнювали

конфліктну

ситуацію. Та й військові видання УНР і ЗУНР нерідко
ініціювали конфлікти. Так, в одному з номерів часопис
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«Україна» виступив проти галицького уряду, зокрема Є.
Петрушевича, на що часопис «Стрілець» звернувся до С.
Петлюри з пропозицією припинити подібні виступи.
Така ситуація в армії і, зокрема, у військових

виданнях, призвела до того, що довіра до Петлюри була
підірвана. Як наслідок, становище для армії ЗУНР ставало
все загрозливішим: у жовтні 1919 року під натиском
більшовиків, з тилу – поляків і румун, а також денікінців
склалася критична ситуація. Заклики в пресі

УГА

«Допоможіть фронту!», «Дбайте про фронт!» (саме з такими
заголовками виходили номери часописів) не були почуті. Як
наслідок, через хворобу, матеріальні негаразди в Галицькій
армії наприкінці жовтня залишилося чотири тисячі вояків, у
Петлюри – усього лише кілька сотень.
Отже, військові часописи були невід'ємною частиною
української національно-патріотичної преси. Редакції брали
безпосередню
інформаційного

участь

у

простору.

формуванні

національного

Зароджувались

проблемно-тематичні напрямки, жанрова політика.
Використані джерела
1.

Стрілець. — 1919, 1 січня.

2.

Стрілець. — 1919, 7 січня.

основні
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Стрілець. — 1919, 10 січня.

4.

Козацька думка. — 1919, 9 лютого.

5.

Вісник Державного секретаріату Військових

справ. — 1918, 1 грудня.
6.

Вісник Державного секретаріату Військових

справ. — 1918, 16 грудня.
7.

Стрілець. — 1919, 29 січня.

8.

Стрілець. — 1919, 17 січня.

9.

Армія. — 1919, 10 жовтня.

10.

Стрілець. — 1919, 17 квітня.

11.

Стрілець, - 1919, - 26 квітня.

12.

Стрілець. — 1919, 29 квітня.

13.

Стрілець. — 1919, 4 травня.

14.

Стрілець,. — 1919, 16 квітня.

15.

Стрілець. — 1919, 21 квітня.

16.
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Навчально-наукового Інституту журналістики КиМУ
ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ НА ОЗНАЧЕННЯ
НАРОДУ В ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА

У статті досліджуються лексико-семантичне та
асоціативне поля народ у наукових і художніх текстах Івана
Франка. Дослідження цих полів і їхнє функціонування
відбувається в контексті вивчення авторського ідіостилю.
Ключові слова: лексико-семантичне поле, асоціативне
поле, слово, лексема, сема, метафора, ідіостиль, контекст,
Іван Франко, люди, нація.
Творчість класиків вітчизняної літератури – актуальна
тема

наукових

досліджень

сучасних

учених-лінгвістів.

Тексти одного з видатних майстрів української писемності
кінця ХІХ – початку ХХ ст. І. Франка належать до низки тих,
до яких не зникає інтерес науковців, адже вони слугують
багатим матеріалом нових досліджень.
Сучасні

лінгвісти,

які

вивчають

мовотворчість

письменників, часто досліджують ідіостиль майстрів слова за
ключовими словами, словами-образами чи концептами,
лексико-семантичними та асоціативними полями (Н. Мех, Л.
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Пархонюк та І. Пархонюк, О. Кардащук, Н. Нешпір, Р.
Стефурак та ін.). Вивчення лексики за ключовими словами
дозволяє простежити еволюцію мовних значень, семантикостилістичні обсяги слів, їх уплив на загальний контекст, роль
і місце у структурі тексту письменника.
Актуальність теми дослідження зумовлена потребою
комплексного дослідження семантичної структури лексикосемантичного (ЛСП) та асоціативного (АП) полів народ у
наукових і художніх текстах І. Франка, що допоможе
розкрити семантичні відтінки значень ключових лексем в
індивідуальному стилі письменника.
У пропонованій статті намагаємося виконати такі
завдання:
1)

сформувати

й

проаналізувати

структуру

лексико-семантичного поля народ у наукових і художніх
текстах І. Франка;
2) дослідити

асоціативні

можливості

його

складників.
Об’єктом дослідження є мікроконтексти з лексемою
народ у наукових і художніх текстах І. Франка.
Вивчення І. Франком проблем українського народу,
етносу, нації відбувається на тлі загальноєвропейського
націєтворчого процесу. І. Франка можемо по праву вважати
одним із ідеологів і теоретиків української нації, адже в
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наукових студіях він шукав шляхи з'ясування складних
націєтворчих і народницьких питань, працював для свого
народу.
ЛСП народ, утворене на основі наукових текстів І.
Франка, – це фрагмент мовної картини світу автора та

відповідної йому мовної епохи. Поза контекстом воно не
існуватиме в принципі.
У наукових текстах І. Франко широко використовує
можливості лексики лексико-семантичніх груп (ЛСГ) із
семами ‘форма національної та етнічної єдності’ (народ,
нарід, нація, національність, народність, рід, раса, плем’я,
громада, суспільність) і ‘населення країни, жителі держави’
(народ, люди, люд, людність, людськість, населення, людці,
суспільність, громадськість, чоловіцтво), у художніх творах
активізується лексика ЛСГ із семою ‘люди, переважно у
великій кількості’ (народ, натовп, юрба, загал, толпа, мир).
У всіх досліджуваних текстах І. Франка лексикосемантичні варіанти (ЛСВ) лексем народ, люди, люд, що є
складовими частинами ЛСГ із семою ‘населення країни,
жителі держави’, належать до активної лексики. У наукових
текстах до цієї групи зараховуємо і лексеми населення,
людськість, людність, суспільність, громадськість, які
менше поширені в художній прозі автора і частково – у
поетичних

текстах.

На

периферії,

як

засвідчують
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досліджувані тексти, надруковані у виданні творів автора в

50 томах, – діалектизми люде, нарід і лексика із стилістично
негативним компонентом (людці).
Вибір значення слова зумовлює контекст, а його
стилістичний обсяг і семантико-стилістичне навантаження
значною мірою диктує специфіка жанру. Експресивність
висловлювань, використовування цілих синонімічних гнізд
на означення вказаних лексем характерні для поетичних,
певною мірою прозових і частково наукових текстів І.
Франка. Сема ‘населення країни, жителі держави’ дозволяє
авторові

використовувати

широкий

пласт

лексики

на

означення слів, що її містять. До цієї групи зараховуємо
слова, що позначають різні стани людей (народ нужденний,
прибитий, понурий, супроти чужих несмілий і недотепний,
роздрочені люде, страждущі люди, люди злі, ошалілі люди),
лексику, яка їх характеризує, описує зовнішність, поведінку
(дикий народ, дивний нарід), соціальний стан (люди світські,
люди заможні, прості люди, міщанський люд, убогий),
характеризує настрій (люд засмучений, люд сумний), вказує
вік (люду молодого, дуже давній люд, повнолітній народ)
тощо.

І.

Франко

максимально

використовує

епітети,

означення, дієслівну та іменникову лексику, що характеризує
окрему людину, а водночас створює образ цілого народу.
Сема ‘населення країни, жителі держави’ для того, аби її
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ідентифікувати, не потребує розгорнутого контексту. Для

розрізнення саме цього значення різних за формою слів
достатньо словосполучення.
Лексика із семою ‘форма національної та етнічної
єдності’, яку І. Франко використовує в наукових текстах,
дозволяє аналізувати її у двох аспектах: як багатозначні
лексичні одиниці і як слова-поняття, якими оперує І. Франко.
До ядра ЛСП народ у наукових текстах зараховуємо значення
слів: народ, національність, народність, нація, громада,
суспільність; у художніх текстах – народ, народність, рід,
національність, громада (поетичні тексти) і народ, громада,
край (художня проза). Дуалізм у назвах народ – нація
зумовлений низкою історичних факторів. До переліку
названих вище лексем із досліджуваною семою до периферії
в поетичних текстах зараховуємо ЛСВ слів народці,
громадка, раса, плем’я, стадо. У текстах незакінченого
циклу поетичних переспівів Івана Франка за мотивами історії
Стародавнього Риму подибуємо не зафіксоване жодною
словниковою статтею вживання лексеми народики: «Бо щоб
видержать // Облогу, ми від довгого часу // Ані собі підмоги
не придбали, // Ані числом своїм такі могутні, // Аби так
многі та ворожі нам // Народики перемогти могли» [8, т. 7,
336].

Характерною

ознакою

художніх

текстів
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є

розташування на периферії ЛСГ і, відповідно, ЛСП, ЛСВ
лексеми нація.
ЛСВ лексем, що входять до складу ЛСГ із семою
‘люди, переважно у великій кількості’ у наукових текстах є
на

периферії.

Художній

текст

засвідчує

частотне

використання із таким семантичним відтінком значення слів
народ, натовп, юрба, загал.
Кожна з лексем, ЛСВ якої входять до складу поля,
складна за своєю природою, вирізняється багатозначністю,
залежно від контексту змінює не лише свою семантику, а й
загальні

лексичні

властивості,

сполучуваність,

асоціативність.
ЛСВ, що утворюють ЛСГ ЛСП народ, є синонімами, в
окремих контекстах набувають здатності виступати як
взаємозмінні.
У структурі асоціативного поля народ виокремлюємо:
лексику, вжиту в переносному значенні із семою ‘народ’,
‘люди’; метафори (дієслівні, іменникові (генітивні як один із
різновидів), прикметникові); метафоричні перенесення на
позначення

великої

кількості

людей;

метонімічні

перенесення; порівняння; фразеологізми; “крилаті вислови”
біблійного походження та інші засоби творення художньообразної мови.
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Асоціативне поле, змодельоване на матеріалі наукових

і художніх текстів І. Франка, розглядається як лінгвістична
одиниця, що не має чіткої структури і детермінована
сукупністю вторинних значень слів, основою для виникнення
яких є складники відповідного ЛСП.
Асоціативне поле народ у наукових і художніх текстах
І. Франка детерміноване сукупністю лексичних одиниць із
вторинною семантикою, переносним значенням, що виникає
внаслідок різного типу зв’язку між словами.
В асоціативному полі, змодельованому на матеріалі
наукових і художніх текстів І. Франка, співіснують сталі
загальномовні звороти (батьки народу, велика міць народу,
серце народу, підлизням народу, іменем народу), порівняння
(роблять людиська, як ті коні в кираті; люди ходили, як
потруєні; реве народ, мов грім; вся юрба за ним, мов лава),
метафори

і

лексичні

одиниці

із

власне

авторськими

семантичними відтінками значень (хлоп – то худоба, хлоп –
то гній, народне тіло), на вибір яких впливають екстра- та
інтралінгвальні чинники.
Функціонування лексики із семою ‘народ’, ‘люди’,
вжитої в переносному значенні, чи розмовного характеру,
помічаємо в усіх досліджуваних текстах письменника.

Значна

частина

метафоричних

перенесень,
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що

фіксуються в досліджуваних текстах, – контекстуальні і поза
контекстом не матимуть семантико-стилістичної виразності.
Роль

метафоричних

контекстів

посилюється

у

художніх текстах І. Франка. Дієслова, у сполученні з якими
досліджувана лексика утворює метафори, акумулюють семи
на позначення руху (‘повільне переміщення’ → сунеться
плем’я твоє, ‘йти напролом’ → валить народ юрбами, ‘різке
входження’ → впала до шинку юрба), на позначення
мовленнєвої дії (‘грізне, голосне мовлення’ → реве народ
сердитий, ‘тихе мовлення’ → гомонів народ, ‘говорити
нісенітниці’ → народ плете бог знає що); безпосередньої дії
(‘вбивати’ → люд трупом стелють люті тамерлани,
‘визволяти’ → вирвать люд мій на волю, ‘знищувати’ плем’я
→ вирвать з корінням, ‘поневолити’ → вороги народ скували,
‘сходити’ → натовп висипався, ‘надихати, заохочувати’ →
будив народ свій до життя, ‘творити’ → кують будущину
народу); на позначення стану (‘жалібне невдоволення
чимось’ → вся громада застогнала, ‘поневолення’ →
людськість в пута скута) та ін. Прикметникова метафора є
засобом увиразнення певної ознаки об’єкта мовлення
(‘знедолений люд’ → брудний люд, ‘поневолений люд’ →
люд закутий, ‘бідна громада’ → гола громада, ‘поважний
рід’ → високий рід, ‘слабкі, знесилені племена’ → підбиті
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племена, ‘розгнівана юрба’ → оружна та п’яна юрба).
Іменникова

метафора,

прикметниковою
паралелі

з

що

не така

явищами

порівняно
вживана,

природи

з

дієслівною

реалізується

(пестра

люду

і

через
хвиля),

представниками тваринного світу, біблійними персонажами
(рутенські вівці, Христове стадо). Генітивна метафора
представлена загальномовними висловами (батьки народу,
свідомість народа, серце народу, цвіт народу, іменем
народу).
І. Франко використовує широкий пласт іменникових
форм на позначення великої кількості людей (здвиг, сила,
збір, стиск, тьма, валка, юрба, маса, отара, рій, товпа,
море, гурт народу, людей та ін.).
Функція метафори в поетичних текстах І. Франка не
обмежується тільки наданням висловлюванню стилістичної
забарвленості.

У

поетичних

досліджуваною

лексикою

текстах

підкреслює

метафора

із

ажіотажність

дії,

увиразнює масовість, стихійне скупчення людей, деталізує
змалювання

людського

гніву,

увиразнює

зображення

людського горя, акцентує увагу на больових відчуттях тощо.
У всіх досліджуваних текстах домінує метафора із
негативним семантичним компонентом.
Художній текст відкриває широкі можливості для
використання

лексики

народнорозмовного

характеру,
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асоціативних рядів, які письменник вплітає в загальну канву
твору.

Водночас

символ,

інакомовлення

дозволяє

письменникові не називати об’єкт опису чи головну дійову
особу твору.
Лексема народ – одна із ключових у досліджуваних
наукових

і

художніх

текстах

І.

Франка.

Вона

використовується на позначення різних, часом діаметрально
протилежних за значеннями, понять у переважній більшості
текстів.

Тексти,

у

яких

порушуються

проблеми

громадськості, суспільства, державотворення тощо, містять
лексему народ у всіх її семантичних відтінках значень. Усі
прямі значення лексеми народ, що репрезентовані статтями
сучасних словників української мови, реалізуються як у
наукових, так і в художніх текстах класика.
Кожен із наведених ЛСВ є основним у відповідних
ЛСГ, елементи якої об’єднані спільною семою. У наукових
текстах І. Франка виокремлюємо такі мікроструктури
всередині ЛСП народ: 1) ЛСГ із семою ‘форма національної
та етнічної єдності’: народ, нарід, що є двома фонетичними
варіантами однієї лексеми (асоціативно – стадо, організм,
порода, табір, Україна, брати), нація, національність
(асоціативно – елемент), народність (асоціативно – море),
рід, раса, плем’я, і вужчі значення – громада, суспільність; 2)
ЛСГ із семою ‘населення країни, жителі держави’: народ,
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люди (асоціативно – робучі руки, мужицтво, мужик,

хлопська шкіра, рід білих негрів, душа), люд, людність,
людськість, населення, людці, суспільність, громадськість,
чоловіцтво; 3) ЛСГ із семою ‘люди, переважно у великій
кількості’: народ, загал, натовп, товпа, юрба (асоціативно –
маса, мільйон, міліон). Кожне зі згаданих слів вирізняється
індивідуальною

сполучуваністю,

загальномовними

чинниками,

що
так

зумовлена
і

як

особливостями

Франкового стилю мовотворчості.
Ядро ЛСП народ становить власне лексема народ у
сукупності ЛСВ, а також слова люди, люд, людність,
людськість, нація, народність. У науковому тексті автора
вони є не тільки предметом описів, а й об’єктом дослідження,
що зумовлює широку вживаність цих слів. На периферії –
рід, раса, плем’я, стадо. Основу асоціативного поля народ,
змодельованого на матеріалі відповідного ЛСП, становить
така лексика, вжита у переносному значенні: робочі руки, рід
білих негрів, хлопська шкіра, людські руки, мужицтво,
мужик, стадо, елемент, організм, порода, табір, міліон,
хлопи, хлоп, брати, національна сила, море.
Найменш продуктивними щодо творення метафор і
метонімій є такі конкретні поняття, як суспільність, громада,
громадськість та ін.
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У художніх текстах І. Франка до складу ЛСП народ

зараховуємо такі ЛСВ слів, що утворюють ЛСГ: 1) із семою
‘населення держави, жителі країни’: народ (асоціативно –
рутенці, рутенські вівці), люди (асоціативно – Христове
стадо, людська натура, нетямучі раби, бунтівничі уми,
брати),

населення,

люде,

люд,

людність,

людськість,

чоловіцтво; 2) із семою ‘форма національної та етнічної
єдності’: народ (асоціативно – русини, індійці і т. д.; Україна,
брати), нарід, народець, народики, рід, плем’я, раса, нація,
громада, громадка, суспільство, суспільність, край; 3) із
семою ‘люди в певній кількості’: народ, натовп, юрба, загал,
толпа, мир (асоціативно – маса, купа, мільйон, міліон,
людський збір, пестра люду хвиля).
У поетичних текстах значення слова народ ‘форма
національної

та

етнічної

єдності’

є

вузьковживаним,

натомість активізується лексика із семами ‘населення
держави, жителі країни’ чи ‘взагалі люди, переважно у
великій кількості’. У поетичному тексті І. Франка лексема
народ найповніше розкриває значення із семантичним
відтінком ‘переважно люди у великій кількості’, коли в
наукових домінували семи ‘форма національної та етнічної
єдності’ і ‘населення країни, жителі держави’.
Асоціативне поле народ у художній прозі І. Франка
частково

містить

метафори,

метонімічні

перенесення,
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фразеологізми та інші засоби увиразнення художньої мови,
що реалізуються і в поетичних текстах. Вони відбивають
реальне багатство мови на одному з етапів її функціонування
і розвитку.
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У статті йдеться про особливості відображення
історичної епохи у творах Є. Гребінки. Письменник, не
вдаючись до чіткої хронології, зображає дух і характер
тогочасної доби, яка була складною і суперечливою, часто не
здатною на компроміси. Кожен із образів його творів є
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втіленням певної ідеї, що була на той час особливо
актуальною.

Ключові слова: історична доба, романтичний герой,
козацтво, суперечливість епохи.
Є. Гребінка у своїх творах не часто звертається до
історичної тематики. Маючи повість і роман про історичні
події, він не дотримується ні чіткої хронології, ні історичної
правди, але від цього сама цінність його творів не
втрачається. Здобутком автора є те, що йому вдається
зобразити ті умови, в яких жили і творили його герої,
передати дух і характер тогочасної доби.
У повісті «Нежинский полковник Золотаренко» Є.
Гребінка показує нерозривний зв’язок життя окремих
індивідів від історичних подій. Дослідники зауважують на
тому, що за основу твору було взято події часів визвольної
війни під проводом Богдана Хмельницького. Сам полковник
Іван Золотаренко був історичною особою і користувався
повагою гетьмана Хмельницького, навіть доводився йому
родичем, адже Хмельницький був одружений на сестрі
Золотаренка.

За

письменник

при

словами
написанні

дослідника
повісті

Є.

Кирилюка,

керувався

більше

літописом «Історія Русів», ніж «Літописом Самовидця», адже
саме в «Історії Русів» Золотаренко виступає ніжинським
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полковником, а не корсунським. Як слушно зазначає Л.

Задорожна, «письменник обирає для розкриття теми єдину
константу:

лише

один

епізод

із

життя

полковника

Золотаренка, – однак цим розкриває і суть складної епохи, і
силу вдачі героя, співмірну з епохою» [3, 112].
Образ

полковника

Золотаренка

є

типовим

романтичним образом, для якого любов і Батьківщина –
поняття нероздільні. Співвіднести його можна з головним
героєм однойменної повісті М. Гоголя «Тарас Бульба». Як
Тарас Бульба не сприймає жодних компромісів, коли йдеться
про захист рідної землі, так і полковник Золотаренко не може
прийняти і змиритися з тим, що рідна сестра Любка покохала
ворога – шляхтича Францішека. Полковник не сприймає його
як людину, тому про якийсь компроміс у даному випадку не
може бути мови. Варто згадати епізод, коли він дізнався про
стосунки Францішка з Любкою: «Как волк, не в пример
сказать, бросился полковник, откинул одною рукою сестру и
начал душить Францишка» [1, 119]. Бачимо, що автор
невипадково порівнює тут полковника з хижою твариною, а
саме з вовком. Як тварини керуються своїми інстинктами,
бачачи ворога перед собою, так і герой піддається інстинкту
знищити негайно ворога своєї Батьківщини. Золотаренко –
сильна особистість, яка не відступає від своїх поглядів і
переконань. Його світ і світ сестри Любки знаходяться в
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опозиції, бо в них різне сприйняття любові. Він не може

відповісти на запитання Любки: «Чем он обидел вас? Что
любил

меня?»

[1,

121].

Полковник

Золотаренко

не

усвідомлює, що для почуття кохання не важить ні релігійна,
ні національна приналежність. Причиною цього, на нашу
думку, є те, що для полковника завжди на першому місці
була Батьківщина, і все, що несло небезпеку для неї,
вважалося ворожим. Компроміс Золотаренка з Францішком
неможливий, тому що це була б зрада свого народу. І,
незважаючи на загибель полковника, до якої доклав зусиль
Францішек, він завжди залишиться в пам’яті народу завдяки
своїм хоробрим вчинкам заради рідної землі.
Є. Нахлік вказує на наявні у творі елементи поетики
«несамовитого романтизму»: юнак і дівчина з ворожих
таборів, нагнітання таємничості, жахів, закляття, пророцтво,
трагічний фінал тощо» [7, 76]. На нашу думку, автор досить
гармонійно побудував фабулу, адже кожен з героїв виконує
свою функцію і свою роль. Щодо лінії кохання Францішка і
Любки, то вона, вважаємо, не так сприяє мелодраматизму, а
спрямована на те, щоб показати ще один тип романтичної
особистості, але з іншим світоглядом. Як полковник
Золотаренко не сприймає компромісів у війні за Батьківщину,
так і Любка, і Францішек не сприймають їх у своєму коханні.

Розглядаючи

особистість

Францішка,
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варто

зауважити, що досить мало уваги приділяє автор його опису.
Можемо припустити, що, покохавши Любку, він не мав такої
ненависті до українського народу, як полковник Золотаренко
до польського. Втративши кохану, Францішек свідомо
позбавляє себе права на особисте щастя, стаючи ченцемєзуїтом. Причиною цього слід вважати не лише глибоку
душевну трагедію, а й внутрішнє бажання самопожертви,
такий вчинок можна розцінювати як своєрідний виклик
полковникові Іванові. Метою життя Францішка стала помста,
тож коли він її звершує, втрачається

сенс подальшого

існування, і герой просто зникає. Пригадуючи подробиці цієї
страшної пожежі, очевидці називають Францішка «страшным
привидением, которое любовалось на пожар» [1, 130]. Лише
деякі могли впізнати в ньому його риси. Таким чином, можна
твердити, що Францішек ніби втрачає свою людську подобу
і більше асоціюється з ірреальним світом, ніж із реальним.
Варто розглянути й образ сестри полковника Любки,
яка має таку ж сильну вдачу, як і її брат. Покохавши
шляхтича, вона не зважає на його віросповідання, адже
бачить у ньому насамперед людину і цінує за особисті якості.
Як і полковник Золотаренко, Любка також не приймає
компромісу: «– За кого же ты пойдешь? – бывало, спрашивал
полковник. – За Францишка – или в могилу!» [1, 120].
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Водночас, варто зауважити, що у неї вистачає сил і духу
захищати своє кохання перед полковником: «Только, бывало,
как съедутся гости, да брат станет укорять ее, что полюбила
католика, да начнет честить Францишка, как долг велит, и
оборванцем, и блюдолизом, и всякими разными словами, где
ни возьмется у Любки смелость, покраснеет, как маков цвет,
подымет голову и скажет: «Убейте меня, братец, лучше
разом, а не мучьте меня»; да так скажет, что полковник глаза
опустит, проворчит под нос: «как важно!» да и замолчит» [1,
120]. Усвідомлюючи, що вони ніколи не будуть разом, вона
все ж не дає нікому потоптати його честі. Любка є сильною і
водночас романтичною особистістю, яка гине, тому що не
може прийняти реальність, в якій не буде її коханої людини.
Вона сприймає свою смерть спокійно, як щось закономірне:
«Прикажите на моей могиле посадить черешню; люблю я
черешню, легче мне будет в земле лежать под этим деревом.
Оно зацветет весною и осыплет мою могилу белым,
душистым цвітом […] на нем сядет кукушка и прокукует
вести о вас, вы будете в дальнем походе, и о нем […] не
сердитесь, братец!» [1, 121]. Бачимо, що для неї брат і
Францішек знаходяться на одному рівні. Люблячи одного,
вона водночас не може не любити іншого. Саме така
неможливість поєднати два ворожі полюси і неможливість
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вибору в даній ситуації є тими факторами, які спричинили
загибель Любки.
Високу оцінку з боку

критиків отримав роман Є.

Гребінки «Чайковский». Варто зауважити, що свого час І.
Франко зазначав, що цей твір був «[…] улюбленою лектурою
галицько-руської молодіжі 60-их і 70-их років» [8, 267]. За
словами Б. Реізова, європейські романтики створили два типи
історичних романів: про історичні події та історичних осіб і
про історичні звичаї, «нрави». Роман «Чайковский» належить
до другого типу. Тут змальовано звичаї запорожців, їх
характери, побут. Письменникові вдалося до дрібниць
передати тогочасний історичний місцевий колорит. Своїми
розлогими описами козацького одягу, зброї, кухні, інтер’єру
за стилем Є. Гребінка нагадує стиль історичних романів В.
Скотта. Є. Нахлік вказує, що «роман «Чайковский» виявляє
типологічну спільність із європейською та американською
романтичною прозою, у якій образ центрального героя був
схематичним,
приділялася

запрограмованим.
іншим,

на

перший

Основна
погляд,

увага

автора

другорядним

персонажам, котрі, по суті, рухали художню дію (Ребекка в
«Айвенго», В. Скотта, Магуа в «Останньому з могікан» Ф.
Купера та ін.)» [7, 122]. Дійсно, незважаючи на те, що, згідно
з назвою роману, головним героєм є Олексій, але не він рухає
фабулу. Деякі дослідники, зокрема С. Зубков, навіть
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називають цей образ пасивним. Вважаємо, що, хоча і в
порівнянні з іншими персонажами, зокрема Герциком,
полковником Іваном, Мариною, Тетяною, Олексій є менш
активним, але це не применшує його значення у творі. Можна
сказати, що він є не лише типовим образом запорожця, який
бере активну участь у військовому житті країни, а й
своєрідним символом тогочасної доби. Олексій Попович –
романтичний герой, що уособлює в собі мужність, сміливість,
волелюбність, безкомпромісність.
Образ полковника Івана виходить на перший план
роману «Чайковский». Із повагою і симпатією автор його
характеризує: «Пышны, грозны, суровы были полковники, но
грознее и суровее всех между ними был полковник лубенский
Иван. В молодости он славился между казаками упрямством
характера и бешеною отвагою в сражениях, что тогда
почиталось

величайшею

добродетелью

и

впоследствии

доставило ему полковничье достоинство» [1, 281]. Полковник
Іван є відображенням своєї епохи, яка вимагала саме таких
лицарів із непоступливим характером і звитягою, завдяки якій
чинилися

славні

подвиги

на

благо

Батьківщини.

Ми

помічаємо у полковника ще й інші риси, які проявляються у
його ставленні до своєї дружини, доньки і до жінок загалом:
«Баба дрянь! – часто говаривал полковник. – Ни силы, ни
характера! Будь на свете одни бабы, давно бы их перебили
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татары» [1, 281]. Оцей життєвий принцип полковника у
ставленні до жінки не давав йому повністю розкрити себе,
показати свою любов до дружини та доньки, бо він уважав
кожен вияв почуттів проявом слабкості козака

як воїна і

чоловіка. Саме впертість, небажання визнавати свої помилки
стали для полковника тими руйнівними факторами,

які

завадили йому провести чітку межу між добром і злом. Ці
риси характеру допомагають у боротьбі з ворогом, але
полковник Іван не розділяє військове і приватне життя, для
нього це одне ціле. Боячись його гніву, тікає на Січ коханий
його доньки Марини Олексій, а за ним – і сама Марина. Сам
того не бажаючи, полковник Іван залишається самотнім.
Найближчою людиною для нього стає Герцик. Керуючись у
житті принципами честі та справедливості, полковник Іван не
усвідомлює, що під запопадливістю та прислужливістю
Герцика, ховається глибока ворожість людини, яку він
принижував, зневажав, грався з її життям, людини, яка не
може

його

любити.

Образ

Герцика

є

типовим,

неодноразово зустрічаємо в європейських романах

ми

образи

лицемірних слуг, які прагнуть помститися своїм господарям
(зокрема карлик Хабібра в романі В.Гюго «Бюг Жаграль»).
Але В. Гюго не відкриває всієї глибини почуттів свого героя,
як Є. Гребінка. Коли французький письменник просто
показує, що людині, яка свідомо чинить зло, не уникнути
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справедливого покарання, то український автор змальовує
психологію злочинця, відкриває його душу перед читачами.
Ми

не можемо назвати Герцика щасливим, хоча все

здійснилося так, як він і планував: завдяки його підступним
діям загинув полковник, залишивши йому все майно. Автор
показує душевний стан Герцика після смерті хазяїна, і ми не
можемо сказати, що перед нами людина, яка, помстившись за
всі приниження, повністю задоволена своїм життям: «Когда
разошлись

гости,

Герцик

пришел

в

полковничью

опочивальню […] весело прошел по ней несколько раз,
потирая руки, странно улыбаясь, и сел на кровать, на которой
в прошлую ночь лежал умиравший полковник. Герцик
задумался и вдруг вздрогнул, быстро вскочил на ноги и,
подняв ковер, тревожно посмотрел под кровать: там ничего не
было. – «Дурак!» – прошептал Герцик, сел и опять задумался.
Лицо его сделалось страшно, болезненная дрожь пробегала по
нем, порою губы его судорожно искривлялись – Бог ведает, от
злой улыбки или тяжкой боли сердечного страдания» [1, 383].
Бачимо, як на мить герой піддається почуттю страху, він
розуміє, що чинить зло, але зупинится вже не може.
Звертаючись до образів козаків, зокрема Микити
Прихвостня і Касяна, слід зазначити, що вони також є
відображенням своєї епохи. Автор зображує їх не лише як
відважних, хоробрих воїнів, а й як простих людей зі своїми
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певними вадами та слабкостями. На відміну від полковника

Івана, Микита Прихвостень не приховує своїх емоцій,
почуттів, боячись здатися смішним. Він співчуває Олексію та
Марині, яких засудили до страти, і докладає всіх зусиль, щоб
їх урятувати: «Черт вас знает, за что я полюбил вас, сам не
доберу толку! Еще бы тебя куда ни шло, ты человек с
характером, а то и ее полюбил […] Будь она казак, я бы
плюнул на нее, она дрянь-казак, неженка, а для бабы –
молодец баба, характерная баба! Вот что!.. Как вспомню про
вас обоих, тошно станет, словно не ел трое суток […]» [1,
333]. Проявляє він симпатію і до Тетяни. Хоча навряд чи
можна назвати його почуття коханням, але у словах Микити
ми чуємо повагу до неї, він визнає навіть її перевагу над
собою: «[…] и право, горько стало, не от того прах ее возьми,
чтоб я любил ее, как там паны любятся в Польше, а с досады,
что баба, да еще молодая, проводила меня. Лях не проводил,
татарин не проводил, а провела баба!» [1, 344].
Микита Прихвостень говорить про неї зі співчуттям, із
жалем. Відразу після того, як Олексію та Марині вдалося
уникнути смерті, Микита їде навздогін Тетяні, намагаючись
її врятувати, але йому це не вдається. Цей герой постає перед
нами не тільки як воїн, загартований багатьма боями, але ще
як людина, яка прагне душевного тепла і любові. Це яскраво
видно зі сцени прощання Микити Прихвостня з Олексієм і
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Мариною, коли він не зміг просто так покинути друзів і не
попрощатися: «Жалко мне кидать вас, добрые люди, ей-богу,

жалко. Как выехал в степь, будто камень проглотил я, тяжело
стало, в глазах туман разостлался… Прощайте, братцы!
Обнимите меня […] Видите, я плачу, некому обнимать меня,
ей-богу, некому. Прощайте! Вот так! Спасибо!» [1, 402].
Те саме можемо сказати і про образ козака Касяна.
Перед нами воїн, який пройшов ратне поле, і має за плечима
великий досвід. Він завжди готовий до боротьби з ворогом.
Але це не просто тип козака, що відбуває свою службу в
зимівнику. Це насамперед особистість зі своїми глибокими
почуттями і переживаннями. Зовні він суворий, але за цим
криється чуйна і добра людина. З його слів ми дізнаємося, що
була і в нього дружина, діти, але сини загинули, жінка
померла, і він тепер сам доживає віку. Та бачимо, як не
вистачає йому того родинного затишку, і Касян просить
Олексія: «Зови меня, сыну, батьком; давно я не слышал этого
имени… ей-богу, давно, мои дети!» [1, 349]. Отже, Є.
Гребінка зображує у романі не просто тип козака, а
насамперед людину з глибоким внутрішнім світом, зі своїми
почуттями і переживаннями.
Зображаючи жіночі образи, Є. Гребінка акцентує увагу
на таких їх визначальних рисах, як саможертовність і
самовідданість. Марині, Тетяні та Рохлі близькі ці почуття, у
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своїх вчинках вони керуються любов`ю, але кожна з них

сприймає її по-різному. Ми знайдемо багато спільного в
образах Марини і Тетяни. Їм обом притаманні мужність,
твердість і відвага у боротьбі за своє кохання. Марина обрізає
свої коси, що на той час вважалося великим безчестям для
дівчини, переодягається у козацький одяг і їде на Запорізьку
Січ в пошуках Олексія. Вона свідомо ризикує своїм життям,
адже запорожці жорстоко карають тих, хто порушує їхні
звичаї. І коли Марину викривають, вона не падає духом і
готова прийняти будь-який вирок долі, навіть смерть, аби
бути разом з Олексієм: «[…] мы здесь вместе, и умрем
вместе, и будем всегда вместе […]» [1, 330]. Тетяна, як і
Марина, не зупиняється ні перед чим у боротьбі за свою
любов. Перший раз вона рятує Олексія від п’яних козаків,
намагається допомогти йому і вдруге, пробираючись на Січ і
згоджуючись взяти його за чоловіка. Та Олексій уже давно
зробив свій вибір, і вона не може нічого вдіяти у цій ситуації.
Тетяна зазнає лише болю та приниження, її морально
розтоптали, людина, яку вона кохала понад усе, обирає
смерть з іншою, ніж життя з нею.
Найтрагічнішим у романі, на нашу думку, є образ
Рохлі. Мати, в якої відібрали найдорожче – її дітей, керується
в житті двома найсильнішими почуттями: любов’ю до дітей і
ненавистю до тих, хто їх у неї відібрав. Рохля під виглядом
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знахарки вбиває козаків, таким чином здійснюючи свою
помсту: «[…] я мстила за вас, мои дети; мне было любо,
когда умирал казак; я думала: вот новый выкуп за детей
моих!..» [1,398]. Та Є. Гребінка наголошує на тому, що не
може досягнути щастя людина, роблячи зло іншим. За
іронією долі Рохля не впізнає свого сина Герцика і,
сприймаючи його за козака, прикладає яд до рани, чим і
пришвидшує його смерть.
Таким чином, Є. Гребінка в історичних творах через
образи і характери героїв репрезентував

дух і настрій

тогочасної епохи, що була складною і суперечливою, часто
не здатною на компроміси. Кожен із героїв є втіленням
певної ідеї, що була на той час особливо актуальною. Варто
зазначити, що своїми історичними творами Є. Гребінка
зайняв гідне місце в європейській історичній романістиці. Та
на відміну від європейських історичних творів, повість
«Неженский полковник Золотаренко», роман «Чайковский»
перейняті глибоким патріотизмом, історичною самобутністю
українського народу, національною свідомістю, що свідчить
про особливості українського романтизму.
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У статті досліджується проблема «телематичної
людини» та особливості її прояву в сучасній масовій
комунікації.

Проаналізовано

формування

світогляду
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телебачення
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в

на
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економічного й технологічного розвитку.
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«магазини на дивані», телебачення, телематика, віртуальна
реальність, мессенджери.
ХХ–ХХІ століття стали часом великих історично та
соціально

важливих

перетворень.

До

винайдення

О.С. Поповим 1895 року радіо засоби соціальних комунікацій
мали дуже невеликі можливості – друковані газети й
рекламні

оголошення

можливість
друкарському

тільки

друкувати
обладнанні

нещодавно

чорно-білі
(1887

рік),

отримали

фотографії
що

на

означало

перспективу наглядно демонструвати читачам портрети
відомих того часу людей, фото певних будівель та
ілюстровану рекламу. Залізничний транспорт, за допомогою
якого

можна

було

б

пришвидшити

розповсюдження

друкованої преси Російською Імперією, до складу якої
входила і територія сучасної України, і навіть за кордон,
тільки почав більш-менш стрімко розвиватися з розбудовою
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залізниці; рівень грамотності населення Російської Імперії
був надто низьким, адже на початку ХХ століття були
грамотними тільки 21 % від

усього

населення, що

потребувало пошуку інших, простіших засобів для передачі
важливої інформації [5, 10–15]. Наступним кроком у
поліпшенні комунікації та обміні інформацією можна
вважати саме створення радіо, яке стало універсальним
засобом комутаційного зв’язку. Навіть зараз радіо є
найвикористовуванішим способом інформативного розголосу
в

країнах

третього

світу,

бо

є

найпростішим,

найзрозумілішим і найдешевшим серед інших.
Значного розвитку сфера соціальних комунікацій
зазнала після винайдення та популяризації технологій
електрозв’язку, що була призначена для передачі зображення
й звуку, тобто телебачення. Достатньо швидко «чорні
ящики», як їх називає Ж. Бодріяр, почали з’являтися в оселях
спочатку багатших, а потім і середньостатистичних сімей по
усій земній кулі. З другої половини ХХ століття телебачення
стало

найвпливовішим

засобом

масової

інформації,

поширюючи не тільки новини, а й розважальний, освітній і
рекламний контент. Майже миттєво ТБ отримало ключову
роль у формуванні громадської думки, впливу на глядачів,
зародженні

певних

естетичних

смаків

і

навіть

у

маніпулюванні свідомістю. Кольорове зображення та звук
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підкорили інформаційних споживачів, відтіснивши на другий
план газети, журнали та радіо, зумівши поєднати в собі їх

найкращі якості, а також збільшивши рівень оперативності
передачі новин і цікавості самих повідомлень.
З часом свідомістю людини оволоділи саме машини.
Усе більший відсоток людей обирав отримання важливих
звісток через екран телевізора, перегляд вечірніх випусків
новин став сімейною традицією. Телебачення навчилося
стирати кордони між країнами, мовами й культурами,
дозволивши людині побувати в різних частинах світу, «не
встаючи з дивана». Продукти кінематографа також стали
доступнішими, оскільки можна було подивитися фільм прямо
у себе вдома, а не йти до кінотеатру. У 90-х і на початку
2000-х років в ефір почали виходили так звані «Магазини на
дивані», де глядачам пропонувалися предмети побуту й
товари, що могли зробити життя комфортнішим – і все так
просто: тільки замовити щось прямо зі свого дому, а служба
доставки привезе замовлене прямо до порога оселі. Люди
почали розуміти універсальність і всеосяжність телебачення
як засобу масової комунікації [6]. Саме це і почало
насторожувати сучасних філософів, які в такому прогресі
вбачали не стільки еволюцію, скільки деградацію людини і
суспільства.
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У новому суспільстві народжується «телематична
людина».
Феномен

такої

людини

полягає

у

змінах,

що

відбуваються у сфері спілкування та комунікації – усе більша
кількість процесів стає реальною за допомогою таких
електронних винаходів як смартфони та комп’ютери, що
значно спрощують життя людини та надають їй багато нових
можливостей. Але через такий швидкий розвиток технічнокомунікативного прогресу віртуальне починає переважати
реальне та все важливе переміщується саме у віртуальну
площину.
Телематика (від грец. «теле» – далеко, «матик» –
рухатись, впливати) – це розділ інформатики, що охоплює
сферу телекомунікацій. Можна стверджувати, що телематика
– це засіб, за допомогою якого інформація може «далеко
рухатись» або «далеко впливати», що цілком забезпечує
потреби людини в епоху технологічно розвиненого соціуму
[7].
Це поняття уведене до сучасного філософського
дискурсу французьким мислителем другої половини ХХ –
початку ХХІ століття Жаном Бодріяром. Свого часу він так
писав

про

це

явище:

«Віртуальні

суспільні

машини

породжують телематичну людину. Вона розглядає їх роботу
як інтелектуальний спектакль про функціонування власного

мозку

та

аналогічно

намагається

зрозуміти
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власні

фантазми та віртуальні задоволення» [1, 26]. Тобто, людина
починає по-іншому ставитися до технічних винаходів,
випробовуючи їх можливості та порівнюючи їх із власними
здібностями. Вона екранує штучний інтелект на власний та
аналізує ті процеси, що у випадку машини доведені до
автоматизації. «У випадках пізнання та задоволення вона
[«телематична людина»] однаково пов’язана з машиною» [1,
26]. Із цікавості та захоплення випливає залежність: через
екрани гаджетів людина пізнає світ, здобуває нові знання та
отримує інформацію; також віртуальна реальність, що
забезпечується

доступом

до

Інтернету

та

великими

комунікативними можливостями, приносить задоволення, що
зрештою пов’язане з діяльністю технічних засобів.
Інакше кажучи, будь-яка діяльність такої людини
тісно залежить від машини, починається нею і нею ж
закінчується. Якщо простіше – сучасний світ такий індивід
тепер сприймає саме через екран, оскільки нині кожна
машина має дисплей, що інтерактивно зв’язується з
людиною. Комунікація в такому випадку перетворюється на
комутацію, де подібне контактує з подібним. Дисплей стає
екраном, на якому відображається певна інформація, він не є
дзеркалом, не є співрозмовником, але текст та слова його
сприймаються людиною вже не відчужено.
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«Ми впадаємо у своєрідну імагінативну кому перед

екраном, що вимагає безперервного перегляду і породжує
проміскуїтет і своєрідну порнографію» [1, 27]. Телебачення
ґрунтується на поєднанні рухомої картинки та звуку, що
найбільше може імітувати реальність, чим і захоплює увагу
глядача; невідривну увагу, що часом стає схожа на
коматозний стан, у якому людина не чує сторонніх звуків і не
реагує на зовнішні подразники – усе її єство поглинуте
телевізором, який безперервно транслює інформацію. «Екран
–

віртуальна

реальність,

що

допускає

тільки

найабстрактніші форми комунікації» [1, 27]. Отже, ми
можемо стверджувати, що за допомогою екрана людина не
здатна по-справжньому здійснювати акт комунікації, як це
можливо з живими об’єктами. Це обман. Ілюзія. За словами
Жана Бодрійяра, людина впадає в певний коматозний стан,
що дозволяє їй уявляти успішний комунікативний процес за
участю

екрана,

який

допомагає

створити

враження

присутності, враження залученості у віртуальну дійсність.
Але все це – абстракція.
Проблема «телематичної людини» вже достатньо
тривалий час турбує уми видатних людей, навіть таких, що
опосередковано причетні до проблем філософії сучасного
світу. Наприклад, варто згадати казкову повість Роальда Даля
«Чарлі та шоколадна фабрика», що була написана для дітей
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1964 року. Одним із персонажів історії є хлопчик на ім’я
Майк Тіві – геймер, який з ранку до ночі дивиться телевізор і
цікавиться зовсім не дитячими речами. Ще 60-тими роками
XX століття людство та видатні його мислителі, письменники
бачили

проблему

в

надмірному

захопленні

людини

телебаченням, розкриваючи її через найуразливішу категорію
людей – дітей, які швидко підхоплюють тенденції свого часу
та власною поведінкою формують епоху. Так і Майк Тіві був
передвісником сучасного ставлення молоді до віртуального
світу, який оманливо затягує у свої тенета, відтіснивши на
задній план реальний світ та інші засоби комунікації.
Проводячи цілий день біля телеекрана, людина стає
соціально неадаптованою, не готовою до спілкування та
комунікації у світі, який насправді навколо неї. Телебачення
створює певний аналог життя, у якому події, люди та новини
викривлені, але це викривлення досить вдало приймається
нашими органами сприйняття – зором і слухом. Ми стаємо
спостерігачами, а не учасниками власного та чужого життя.
Екрани телебачення тісно пов’язалися з екраном нашого
мозку, а отже, телематична людина сприймає віртуально
показане за реальну дійсність.
Усе більше часу сучасна людина проводить біля
монітора комп’ютера або ноутбука. Навіть телебачення вже
відходить у минуле, оскільки Інтернет захопив усі сфери
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життя на більшій частині земної кулі. Економічно розвинені
країни вже давно перейшли на модернізовані способи
комунікації – тобто, віртуальні, які можна здійснювати
швидко й на відстані, прикладаючи для цього мінімум
зусиль. Ми можемо зв’язатися зі знайомими, що живуть в
Америці, натиснувши дві кнопки – для цього вже не потрібно
писати

паперові

листи

та

чекати

декілька

місяців,

переживаючи, що лист може загубитися дорогою. Для зв’язку
в нас є багато мессенджерів – ICQ, Telegram, Viber,
WhatsApp, Skype, які дозволяють не тільки писати текстові
повідомлення, а й телефонувати один одному, так і
«коннектитися» по відео [8]. Відпала необхідність далеких
мандрівок, адже побачити світ ми можемо, написавши
потрібний запит у рядку пошуку Youtube: з популяризацією
безкоштовного відеоконтенту в Інтернеті з’явилася професія
відеоблогера, який знімає на камеру події власного життя,
різні заходи, подорожі та звернення до глядачів, транслюючи
свою реальність для інших людей, що живуть у різних
країнах та містах. Перед тим, як придбати будь-яку річ, ми
можемо пошукати відеовідгук на неї певного блогера або
звичайного користувача Всесвітньої павутини, що спрощує
життя та зменшує ризик того, що ми придбаємо неякісний
товар, адже, переглянувши багато відео, ми й самі зможемо
дійти певних висновків.
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Інтернет поглинув телебачення й водночас розширив
його можливості. Сучасна молодь уже не застигає в
зацікавленості перед екраном телевізора – вона шукає
потрібну інформацію в Інтернеті, адже там немає прив’язки в
часі та просторі, що є незаперечним плюсом, оскільки не
потрібно очікувати певного часу, щоб переглянути фільм,
передачу або серіал: усе це вже чекає на просторах мережі,
доступне двадцять чотири години на добу та сім днів на
тиждень.
В Україні немає чітких нормативно-правових актів і
законів,

що

регулюють

діяльність

і

функціонування

Інтернету в країні. Можемо сказати, що в цьому українцям
пощастило – варто згадати ставлення до інтернет-простору,
наприклад, у Північній Кореї, засоби масової інформації в
якій

жорстко

регулюються

державою

та

обов’язково

проходять процес цензурування. У Північній Кореї немає
засад свободи слова, як немає і свободи вибору: твій вибір –
це політична позиція партії та вождя Народно-Демократичної
Республіки. У жителів країни є обмежений вибір телеканалів
(усього три), лише одна радіостанція та близько тридцяти
газет і журналів, сторінки яких сповнені пропаганди
партійної

ідеології.

Існує

кінематограф,

який

також

підпорядкований ідейній цензурі і висвітлює теми любові до
Вітчизни, восхвалення вождів і шляху їхньої історичної
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спадковості, життя простих партійних осіб і їхніх взаємин.
Інтернет у КНДР дуже закритий – корейці не мають доступу
до світових інформаційних ресурсів, адже це могло б
похитнути основи ідеологічного терору, що панує в державі.
За великим рахунком, Інтернет для значного відсотка
населення є недоступним, бо за допомогою потрібної
інформації влаштовуються революції, а правителям Північної
Кореї це не потрібно – їм зручно тримати народ у покорі, не
даючи

засобам

масової

інформації

виконувати

свої

першочергові, головні завдання [4, 1–66]. Саме тому в КНДР
не існує «телематичної людини».
Чи можемо ми сказати, що явище «телематичної
людини» в сучасних комунікативних процесах є позитивним
чи негативним?
На

прикладі

Північної

Кореї

з

її

жорсткими

обмеженнями ми бачимо, що становище сучасної людини,
яка пізнає реальність через телебачення або комп’ютер, є
виграшним – хто володіє інформацією, той володіє світом.
Звичайно, кожна держава прагне посіяти зерно своєї істини в
мозок пересічного громадянина, привити йому не завжди
щиру, не завжди адекватну любов до своєї держави, своєї
землі, що з часом легко переростає з патріотизму на
хворобливий шовінізм, тому не варто стверджувати, що
перенасичення інформацією – це добре, бо інформація має
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властивість ставати пропагандою, навіть така, що здається
адекватною і незаангажованою. Але все ж таки високий
рівень інформування населення означає високий рівень
державного

управління,

не

важливо,

яким

способом

отримується ця інформація. Забезпечення прав і свобод
кожної особистості є проявом демократизації суспільства, що
позитивно впливає на імідж країни та її лідерів. І якщо
людина може отримувати всю потрібну їй інформацію через
Інтернет, має змогу «подорожувати на дивані», то чи є це
негативним явищем сучасного життя та його економічного й
соціального прогресу?
Жан Бодріяр у своїй книжці «Америка» пише так:
«…немає жодної події, жодного вчинку, які не виражені на
екрані як технічно можливі образи» [1, 27]. З розвитком
технічних можливостей, з поширенням масової комунікації
та її засобів, світ став зручним для фільмування його подій в
інформативних або розважальних цілях: як новини місцевих
каналів вдало знімають на камери дійсність, так і художники
таких каналів, як, наприклад,

ВВС, створюють певну

реальність, удаючись до реконструкції подій, і не менш вдало
передають цю вийнятково віртуальну реальність до ефіру.
«…немає

жодної

акції,

що

не

прагне

бути

сфотографованою, знятою, що не прагне зберегтись у
пам’яті технічних приладів, репродукуватися вічно» [1, 27].
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Журналісти є головними поширювачами інформації.
Отже, кожен публічний виступ, акція протесту, мітинг або

збори прагнуть бути зафіксовані засобами масової інформації
та поширені ними ж. За допомогою журналістської праці
події суспільного життя залишаються в пам’яті відеокамер,
фотоапаратів,

в

інтернет-просторі,

перетворюючись

на

віртуальну форму.
«Людина прагне трансцендувати себе у віртуальній
вічності не заради існування після смерті, а для збереження
в складних інформаційних мережах, у штучній пам’яті» [1,
27]. Людина сприймає телебачення, «чорний ящик», уже не
тільки

як

важливий

засіб

для

отримання

актуальної

інформації, а як спосіб залишитись у пам’яті в електронному,
віртуальному вигляді. Як ще можна пояснити це тотальне
бажання натовпу опинитись у будь-якій телепередачі, взяти
участь у зйомках, за будь-яких умов бути на екрані, «щоб усі
бачили і всі впізнали»? Це можна назвати хворобою сучасної
людини, яка прагне залишатись у віртуальних анналах навіть
після

смерті,

оскільки

життя

починає

знецінюватись.

Набагато кращим здається залишити по собі не реальний
предмет, а ілюзорне зображення, картинку, відео та звук, які
можна буде відтворювати знову і знову, знову і знову. Якщо
раніше для людини було важливим залишити після себе
результати власної фізичної або розумової праці, тепер вона
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прагне увіковічити себе лише як зображення, яке не має
особливого змісту.
Ми звикли до зручності відео як до історичного
джерела інформації: навіть через багато років ми все ще
можемо побачити й послухати, наприклад, виступ Ернесто Че
Гевари перед Генеральною Асамблеєю ООН 11 грудня 1964
року. На чорно-білому відео Че під оплески підіймається на
трибуну, а потім дає від імені Куби відповідь делегатам
інших країн щодо певних політичних подій і реакцій на них
його країни. Але чи було в Че Гевари бажання вічно
відтворюватися на екранах і моніторах по усьому світу навіть
через багато років після зазначеної події? Саме це і відрізняє
журналістику як спосіб і журналістику як засіб.
Ми хочемо ввести до нашого дискурсу ці поняття,
тому що бачимо протилежні принципи, які вони виражають.
Журналістика
найдавніших

часів

як

засіб

є

дуже

журналістика

є

ефективною.

З

ключовою

в

комунікаційних процесах між владою та суспільством, між
подією і реакцією на неї. Масова комунікація діє в інтересах
соціуму, вона – провідник думок, фактів, поглядів, проблем,
відповідей. Тому не можна розглядати її лише в контексті
негативного явища, які б заперечливі якості не випливали під
час її дослідження.
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Журналістика як спосіб причетна вже саме до
телематичної

людини

в

найгіршому

її

прояві:

сконцентрованість уваги на телебаченні як новій віртуальній
реальності, заглибленість в електронні мережі як у справжні
реалії дійсності, перебільшення важливості значення машин
у нашому житті роблять із журналістики не помічника, а
руйнівну силу. Передусім потерпає особистість, оскільки
рівень інтегрування технологічних винаходів і процесів
стирає

межу

між

людиною

звичайною

та

людиною

телематичною, а отже, залежною від телемашин.
«Я людина чи я машина?» – саме це запитання постає
перед

нами

в

сучасності.

Але

чи

є

відповідь?

За

Ж. Бодріяром, машинна мережа не є ідеальною, вона не є
досконалою, тому й виникають питання недостовірності,
виникають питання транс-понять – коли одне поняття
перетікає в інше і стає нерозривним із ним [3, 5–15]. Уже
давно найбільші світові категорії стали явищем, що
називають словом «транс»: у політику втручається економіка,
перетворюючись на трансекономіку, в економіку втручається
естетика, стаючи трансестетикою, і так далі. Кожне з понять
поєднується з різними сферами життя, зникають разючі
відмінності та стандарти, поняття перетворюються на
симулякри,

що

наповнюють

собою

реальність,

перетворюючи її на гіперреальність, позбавлену чітких меж і
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цінностей, яка відтворює сама себе. Можна сказати, що
питання чіткого розмежування між людиною і машиною стає
неактуальним. «Порівняно з традиційними машинами немає
сумнівів щодо своєрідності людини. Працівник протистоїть
машині, як живе автомату, і звідси відчуження» [1, 28]. До
початку інтегрування технічних приладів у наше життя,
людина ставилася до техніки більшою мірою відсторонено –
існували чіткі межі взаємин машин і соціуму, але з часом
вони почали зникати. «Нові машини, нові технології, нові
образи інтерактивні екрани не відчужують, а інтегрують
нас у свої мережі» [1, 28]. Тобто ми починаємо жити в межах
нового способу мислення, що ґрунтується на тісній взаємодії
з технічними винаходами – «..тому варто говорити не про
відчуження, а про включення людини до певної інтегрованої
системи. При цьому йдеться про людину чи машину – це,
власне, вже й неважливо» [1, 29].

Варто подивитися

навколо, щоб переконатись у правоті французького філософа
– занадто багато стало людей, що не можуть спокійно
відірватися від «свого» екрана, маленького екранчика
телефона, у якому зосереджений увесь світ. Комфортна
примха

перетворилася

на

хворобу,

що

називається

«номофобія» (від англійського no-mobile-phone phobia), і є
неможливістю відірватися від телефона, бажання не тільки
транскомунікуювати за його допомогою, а банально тримати
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апарат у руках [10]. Телефон з його екраном і можливостями
перетворюється на імплантат, протез, що життєво необхідний
людині в її повсякденному житті. Розумна машина не тільки

замінює телебачення чи комп’ютер – вона може замінити все,
аж до живого спілкування з іншими людьми.
Відома інформація 2009 року, коли в Японії геймер
під ніком Sal9000 одружився з віртуальною дівчиною –
персонажем відеогри для Nintendo «Love Plus», Нене
Анагасакі [9]. Реальний хлопець проміняв реальний світ на
віртуальне зображення, з яким він ходить гуляти, спілкується
кожного дня і таке інше. Зараз для нас це здається дивним,
але події сучасного світу та його стрімкий розвиток дають
можливість уявити те, що подібні випадки з’являтимуться
все частіше.
Також можна згадати кінофільм американського
режисера Спайка Джонза «Вона» («Her», 2013 рік), події
якого відбуваються в недалекому майбутньому, де створили
першу у світі операційну систему, засновану на штучному
інтелекті. Головний герой купує таку систему, що називає
себе Самантою, і з часом між ними виростає не тільки
дружба, а й кохання. Справжнє кохання з віртуальною
особистістю, яка спілкується з героєм тільки за допомогою
штучного голосу. І наскільки недалеким буде таке майбутнє?

102

Телематична людина вже давно є сучасною дійсністю,
це звичне для нас, «нормальне» явище, оскільки ми живемо в
Україні, що є вкрай інформатизованою державою, закони
якої ще не сформовані, щоб регулювати інформативний
інтернет-простір.
отримувати

Звичайно,

важливу,

цікаву,

кожен

громадянин

актуальну й

хоче

оперативну

інформацію, а також обирати джерела, з яких він цю
інформацію може черпати. Винайдення телебачення стрімко
витіснило на периферію існування друкованих засобів
інформації – газет і журналів, і посіло провідне місце серед
способів отримання новин. З появою телефонів, а надалі
смартфонів і безпровідного Інтернету, відпадає і необхідність
тележурналістики та загалом телебачення, оскільки прив’язка
до часу вже є неактуальною і, більш того, негативно
позначається

на

рейтингах

телеканалів.

Інтернет

є

найвільнішою формою отримання й обміну інформацією, він
є ключовим засобом комунікації, яка також не прив’язана до
місця й часу.
Чи варто нині розмежовувати людину і технічний
пристрій? Зараз вони майже нерозривні. Через зручність
використання модернізованих технологій людина вже не
може уявити світ, у якому не було б «розумних» смартфонів,
«розумних» телевізорів, «розумних» пральних машин або
пилососів. Машина «навчилася» спілкуватися з людиною за

допомогою

екрана,

створюючи

певну
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реальність,

допомагаючи уявити певний вимір із його правилами та
законами, стаючи симулякром [3, 12] і заповнюючи собою
гіперреальність, що замкнена сама на собі.
Поняття, теж уведене до філософського дискурсу
Жаном Бодріяром, означає певну копію, що не має оригіналу
в реальності, тобто семіотичний знак, який не має реального
відповідника в існуючому житті.
Більшість користувачів високотехнологічних гаджетів,
за нашими спостереженнями, є молодими людьми й
підлітками, адже вони прагнуть іти «в ногу» з прогресом,
тому явище «телематичної людини» належить радше до цієї
категорії суспільства, аніж до категорії доросліших і літніх
людей, хоча і цю проблему необхідно аналізувати на
соціологічному рівні і в межах іншого дослідження.
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Тема розвитку інтернет-журналістики в Україні нині
популярна для дослідження, оскільки є одним із складників
комунікативного

процесу.

Надзвичайне

зростання

й

експансія масмедійних інституцій, чим характерне сучасне
суспільство, стало провідною рисою доби лише вродовж
минулого століття. До тієї безлічі газет і журналів, яку
породило ХІХ століття, ХХ додало кінематограф, радіо,
телебачення.

Нинішній

розвиток
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суспільства

характеризується

динамічним поглибленням процесів інтеграції політичного,
економічного, культурного життя країн світу. 1940 року в
мові з’являється новий термін – глобалізація, який тепер
увійшов

до

широкого

вжитоку

як

характеристика

формування єдиного планетарного суспільства.
Ми

можемо

зазначити,

що

у

джерелах

про

глобалізацію (англ. globalization) наводять таке визначення:
перетворення певного явища на світове, планетарне, те, яке
стосується всієї Землі, земної кулі; процес всесвітньої
економічної, політичної та культурної інтеграції й уніфікації.
Слово було запозичене з англійської мови, хоча походить від
лат. globus – куля, земна куля, глобус. Від латинського
«глобуса» з’явився спочатку прикметник «глобальний – англ.
global, що означає, той, що причетний до всієї земної кулі:
світовий, планетарний. Далі було утворено дієслово globalize
– яке по-простому трактується – перебільшувати, але в
нашому випадку – перетворювати певне явище на глобальне,
«глобалізувати». Лише потім був сформований іменник
globalization – перетворення певного явища на світове, на
таке, яке стосується всієї земної кулі [1].
Спочатку ці слова існували лише в суспільних науках.
Але 1961 року слово globalization уперше було зафіксоване в
англомовному словнику. 1983 року Теодор Левітт (англ.
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Theodore Levitt), професор Гарвардської школи бізнесу видав

статтю «Глобалізація ринків» (англ. «The Globalization of
Markets»), де слово «глобалізація» було вперше використано
на практиці [8].
Насправді, глобалізація як явище виникла задовго до
формулювання загальновживаного в наші дні терміна. Деякі
зачатки глобалізації ми можемо простежити ще за епохи
Античності. Наприклад, Римська імперія була однією з
перших держав, яка завоювала Середземномор’я, і як
наслідок

–

численні

різноманітні

культури

глибоко

переплелися між собою, привівши до місцевого розподілу
праці в регіонах Середземномор’я.
Витоки глобалізації можна зарахувати до XVI–XVII
столітть, коли в Європі спостерігалося стійке економічне
зростання з успіхами у мореплаванні та географічними
відкриттями. Унаслідок португальські та іспанські торговці
розпорошилися по всьому світу і почали колоні1зувати
Америку. У XVII столітті Голландська Ост-Індська компанія,
яка торгувала з багатьма азійськими країнами, стала першою
міжнаціональною

компанією.

У

XIX

столітті

швидка

індустріалізація привела до зростання торгівлі та інвестицій
між європейськими державами, їх колоніями та США. Тоді
несправедлива торгівля з країнами, що розвиваються, мала
характер імперіалістичної експлуатації. У першій половині

XX

століття

процеси

глобалізації

перервалися
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двома

світовими війнами та періодом економічного спаду між ними
[9].
Після Другої світової війни глобалізація відновилась у
прискореному темпі. Причинами цього можемо назвати
поліпшення

в

технологіях,

які

привели

до

швидких

перевезень – морських, залізничних, повітряних, а також
доступність міжнародного зв’язку. Умови щодо ліквідації
бар’єрів для міжнародної торгівлі з 1947 року були прописані
в Генеральному договорі з тарифів і торгівлі (GATT) – серія
договорів між основними капіталістичними країнами та
країнами, що розвиваються. 1995 року 75 учасників GATT
створили Світову організацію торгівлі (СОТ) [6].
Існують також великі регіональні зони економічної
інтеграції, що є основною ознакою глобалізації. 1992 року
після прийняття Маастрихтських договорів Європейський
Союз став єдиним економічним простором. Цей простір
передбачає відміну митних зборів, вільне просування праці
та капіталу, а також єдину грошову систему на основі євро.
Не така тісна інтеграція спостерігається між учасниками
Північноамериканської зони вільної торгівлі: США, Канада
та Мексика.

Більшість республік колишньго СССР у

минулому вступили після його розпаду в Співдружність

Незалежних

Держав

(СНД),

яка
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забезпечує

елементи

спільного економічного простору [4].
Оскільки основним наслідком глобалізації є світовий
розподіл праці, міграція в масштабах всієї планети капіталу,
людських і робочих ресурсів, стандартизація законодавства,
економічних і технологічних процесів, а також зближення та
злиття культур різних країн, це об’єктивний процес, який
носить системний характер, тобто охоплює всі сфери життя
суспільства. Унаслідок глобалізації світ стає все більше
пов’язаним з усіма його суб’єктами і залежним від них.
Відбувається як збільшення спільних для груп держав
проблем, так і розширення кількості і типів суб’єктів, які
інтегрують.
Проте

вона

не

обмежується

суто

соціально-

економічними змінами, які полягають у поширенні ринкової
моделі неоліберального зразку на всій планеті.
Відбувається також трансформація політичних

і

культурних інститутів за переважно західним типом, з
властивими

йому формами

і

нормами

демократії

та

суспільних цінностей. Тому деякі дослідники визначають
глобалізацію як продукт західного світу, акцентуючи увагу
саме на його американському складнику.
З’явився

Інтернет,

окрім

багатьох

інших

комунікаційних технологій, які щораз більше розмивають
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традиційні межі старих медіа та поняття медійного змісту.

Хоч усі говорять про тотальний вплив новітніх технологій у
новому тисячолітті, соціальний вплив масової комунікації
набув неймовірного розмаху ще кілька десятиліть тому [2].
Інформаційна діяльність ЗМІ здійснює надзвичайно великий
вплив на життя суспільства в цілому, на соціальнопсихологічний і моральний портрет кожного з членів цього
суспільства,

оскільки

будь-яка

нова

інформація,

що

надходить каналами ЗМІ, відповідно чином типізована і несе
в собі багаторазово повторювані політичні орієнтації та
ціннісні установки, що закріплюються у свідомості людей
[8].
Сучасне
зростаючим

українське
впливом

суспільство

характеризується

комунікаційних

процесів.

Використання комунікаційних каналів та інформаційних
технологій стало невід’ємною частиною політичних процесів
у

державі.

Україна

переживає

період

трансформації

політичного світогляду, становлення простору політичного
діалогу, і тому необхідно розглянути ЗМІ як дійову особу в
процесі конструювання суспільної реальності. Розвиток
новинних
глобальних

ЗМІ,

передусім

інформаційних

електронних,
систем

поява

мають

не

мережі
лише

технологічне і економічне значення. У сучасному світі ЗМІ
виступають окремим політичним гравцем, бо отримують
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владу стверджувати, нав’язувати та відстоювати власну точку
зору і примушують інших гравців діяти, виходячи з цього.
Політична комунікація стає визначальним фактором розвитку
всіх інститутів сучасного українського суспільства. Засоби
масової інформації в сучасному суспільно-політичному
процесі постають не лише як провідник інформації, але і як
інстанція формування та інтерпретація подій [7].
Проблема впливу мас-медіа на свідомість і поведінку
людей актуалізує необхідність поглибленого наукового
вивчення встановлення суспільної програми в текстах
масової комунікації і потребує спеціального звернення до
поняття встановлення порядку денного та різних способів і
систем його репрезентації. Важливо отримати соціологічне
уявлення про те, яку саме суспільну програму нам
встановлюють новинні мас-медіа, які чинники на це
впливають, а також як здійснюється репрезентація соціальної
реальності.
Сучасні дослідники цікавляться засобами масової
інформації радше щодо плані короткострокового впливу на
аудиторію під час виборів, політичних подій, акцій тощо.
Натомість,

довгостроковий

його

вплив

на

політичні

орієнтації і політичну культуру суспільства, як звичайно,
викликає набагато менший науковий інтерес. Тому у
вітчизняній науці існує певний дефіцит праць, у яких науково
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обґрунтовано розглядалася б проблема впливу мас-медіа на
політичні інтереси та орієнтації сучасного українського
суспільства. Існує необхідність в аналізі такого недостатньо
вивченого напрямку, як специфіка впливу засобів масової
інформації на політичні орієнтації та установки суспільства.
1996

року

Всесвітня

павутина

(WWW)

майже

повністю підміняє собою поняття «Інтернет» і обганяє за
трафіком протокол пересилки файлів FTP. Від 1990 до 1996
року відбулося масове об'єднання більшості існуючих мереж
під прапором Інтернет (хоча така мережа, як Фідонет так і
залишилася відокремленою). До 1997 року в Інтернеті
нараховувалося близько 10 мільйонів комп'ютерів і понад 1
мільйон доменних імен. Інтернет – популярний засіб для
обміну інформацією [11].
Відкриттям

інтернет-журналістики

та

головною

передумовою можна вважати блог, який є інформаційно
наповненим

щоденником.

Автори

веб-блогів

(блогери)

претендують на новий підхід до структурування й управління
інформаційно-смисловими потоками. Саме досвід перших
веб-видань показав, що в Інтернеті можна створювати
успішні засоби масової інформації.
В

епоху

мультимедійності

поняття

«масова

комунікація» поєднує в собі поняття «комунікація» і «маса»,
що є предметом досліджень у психології та соціології.
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Ідеться про проникнення і злиття традиційних напрямків
вивчення мас-медіа з такими, на перший погляд, досить
далекими від мас-медіа напрямками, як кібернетика та
інформатика. Масова комунікаціям – це

система, що

складається з джерела повідомлень і їх

одержувача,

пов'язаних між собою фізичним каналом руху повідомлень.
Технічні
суспільства

можливості

(виникають

визначають

технічні

цілі

утопії).

розвитку

Це

новий

безпаперовий етап у розвитку соціальних комунікацій. Папір
необхідний тільки для відтворення візуально-оформлених
документів. Роль систематизації, зберігання, переробки
інформації, а також передачі її на тривалі відстані взяла на
себе техніка.
Україна

має

можливість

використовувати

україномовні програмні версії Microsoft Word і Microsoft
Outlook 2002, які зараз входять до пакета операційної
системи Windows XP, який зараз можна придбати будь-де. І
тим не менш, викладачі, студенти, робітники – усі
послуговуються російською версією.
Іншою проблемою інформаційного забезпечення в
Україні

є

бібліотечно-інформаційний

ресурс.

Поява

інформаційних технологій не означає, що в недалекому
майбутньому

бібліотеки

втратять

свою

популярність.

Дослідники з Білорусі Т.В. Осипова та Т.А. Капустина в
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інформаційній статті-звіті «Библиотеки Германии стали
ближе» повідомляють: «У сучасному світі, коли отримувана

інформація стає застарілою все швидше, кожна людина
потребує

постійного

оновлення

професійних

знань

і

подальшого саморозвитку. Це найважливіше, якщо це
стосується бібліотечно-інформаційних спеціалістів, оскільки
саме від них залежить забезпечення суспільства найновішою
інформацією» [3].
У згаданій публікації наводиться приклад роботи
німецьких бібліотек, зокрема – бібліотеки Університету міста
Оснабрюк (нім. Osnabrück). Автори розповідають про роботу
німецької бібліотеки як про зразок якісного застосування
інформаційних технологій. Карткові каталоги згадуваної
бібліотеки з 1993 року заморожені. Від 1996 року не тільки
звичайна література, а й періодичні видання (журнали й
газети) відображаються в локаьному електронному каталозі.
Ми спробували знайти періодичне видання «Комсомольская
правда» в Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського в
Києві: електронний пошуковий каталог показав назви творів
художньої літератури («Трое в лодке, не считая собаки»
тощо), які суспільно-інформаційне видання додавало читачам
тривалий час при купівлі кожного нового номеру газети.
Продовжимо про систему німецької бібліотеки. Зараз
її система використовує загальнодоступний інтерактивний

115

(зведений) електронний каталог (OPAC) Північного Союзу,

який включає місцеві каталоги 16 університетських бібліотек
7 земель Німеччини. Цей каталог налічує 7 млн записів і
ведеться на основі обов’язкових екземплярів, які бібліотеки
отримують від видавництв. Будь-яка з бібліотек, що входять
до співдружності, знаходить у каталозі готовий опис
літератури та може додати власні зауваження.
Незважаючи на те, що в українських бібліотеках є
електронні пошукові каталоги, вони не працюють належно.
Навпаки, у Німеччині програми постійно оновлюються,
використовуючи інформаційні технології. При вводі слова
для

пошуку

в

електронному

каталозі

ELIB,

який

використовується в Німеччині, запит обробляється системою
з точки зору синтаксису та морфології, відсікаються
закінчення в словах, префікси та складники слова. Результати
пошуку видаються в такому порядку, що документи, які
найбільше підпадають під запит за смисловим значенням,
виходять на перші позиції.
Користуватися

такою

упорядкованою

системою

просто, та німецькі бібліотечні спеціалісти спростили її ще
більше. Зараз мало не кожен студент має доступ до ELIB і
каталогів усіх бібліотек Німеччини зі свого домашнього
комп’ютера. За невелику оплату можна замовити доставку
потрібного

видання

також

прямо

додому.

У

статті
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«Библиотеки Германии стали ближе» наведені й інші
приклади

вдосконалення

технологій

користування

літературою та іншими матеріалами бібліотек у Німеччині
[7].
Щодо розробки нових інформаційних технологій і
застосування їх у різних сферах життя, зокрема в державноуправлінській діяльності, нею займаються провідні наукові
центри і фірми, наприклад, Німецький національний центр з
математики та обробки даних (Zentralblatt Fur Didaktik Der
Mathematik),

що

включає

в

себе

п'ять

головних

дослідницьких інститутів. Загальна кількість співробітників
становить

1200

осіб.

Цей

центр

забезпечує

наукові

дослідження у сфері інформаційних технологій (при цьому
основне значення мають розробка та впровадження методів
для створення інформаційних систем), науково-методичну
підтримку інтелектуальних систем, консультації у сфері
технології мультимедіа та організації телеконференцій [10].
Отже у країні з розвиненою базою доступу до знань
відбувається

розвиток

противагу цьому,

інформаційних

технологій.

На

в Україні, до прикладу, відбувається

гальмування розвитку інформаційних технологій у зв’язку з
економічною

кризою.

Оскільки

під

час

кризи

люди

економлять на нематеріальних потребах, тобто знаннях,
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духовному розвитку, інформаційних технологіях як засобах
доступу до знань.
Період
технологіями.

глобалізації
Вони

насичений

допомагають

інформаційними
отримувати

та

поглиблювати знання: як через інформаційні бази, так і через
програми та методи, створені за допомогою інформаційних
технологій. Взаємодію інформаційних технологій та освіти
можна продемонструвати

у вигляді колообігу. Освіта

(знання) – інформаційні технології – освіта (освітня функція
інформаційних

технологій,

інформаційних

технологій)

вивчення
–

функціонування

інформаційні

технології

(винайдення нових інформаційних технологій) – … Список
складників процесу можна продовжити.
З огляду на вищесказане зазначимо, що саме освітня
функція і є конструктивною функцією інформаційних
технологій у період глобалізації.
Інтернет - журналістика значно скоротила відстань
між ЗМІ та читачами. Аудиторія отримала можливість не
тільки читати, але й оцінювати, коментувати, вказувати на
помилки, пропонувати нові ідеї, урешті-решт, самостійно
створювати контент. Стає очевидно, що активна взаємодія з
читачами

все

більше

впливає

конкурентоспроможність медіа.

на

популярність

і
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Оскільки журналіст пише матеріали для своїх читачів,

то важливо дати їм можливість висловитися, зробити власний
внесок у роботу, дати їм відчуття причетності. Це не тільки
підвищує лояльність ЗМІ в очах аудиторії, але й може
допомогти журналісту в подальшій роботі. Блоги на сайті
ЗМІ –

можливість

для

читачів на постійній

основі

висловлювати власну думку, формувати додатковий контент,
який знову ж таки може бути коментованим. Таку
можливість має переважна більшість популярних сайтів як в
Україні, так і за кордоном. Унаслідок взаємодії з читачами
виникає можливість зрозуміти, що вони очікують від засобу
масової інформації, і змінити його стратегію за потреби.
У сучасному суспільстві велика кількість журналістів
користуються соціальними мережами, і певну інформацію
про події в усьому світі вони отримують саме звідти.
Професійне використання журналістами соціальних мереж
також

передбачає

поширення

власних

матеріалів,

презентацію новин свого та інших ЗМІ, коментування
важливих подій, пошук контактів, що в комплексі є
формулою журналістської самопрезентації [5].
У

сучасному

журналістикознавстві

питання

належності Інтернету до ЗМІ остаточно не з’ясоване.
Інтернет у жодному разі не можна, безумовно, вважати
засобом

масової

інформації.

По-перше,

не

всі

люди
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використовують його як ЗМІ, і по-друге не в усіх є доступ до
Інтернету. Проте переваг є значно більше

порівняно з

недоліками. Інтернет-журналіст уміє писати побудовані на
фактах

великі

Донедавна

обсяги

Інтернет

тексту
не

в
міг

найкоротші

терміни.

розглядатися

як

загальнодоступний засіб масової інформації на кшталт
традиційних радіо, телебачення чи друкованих ЗМІ. Проте
нині Інтернет- журналістика стала вагомим складником
інформаційної індустрії в Україні, а Інтернет-ЗМІ для
українських користувачів – впливовим джерелом інформації.
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Навчально-наукового Інституту журналістики КиМУ
РОЗВИТОК ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
В УКРАЇНІ
У цій статті ми наводимо дефініції таких термінів,
як вітчизняне телебачення, ознаки телевізійних повідомлень,
шоу-еспансія, телебачення і медіакультура
Ключові

слова:

телевізійна

журналістика,

спостереження, аналіз, аналогії, індукція, дедукція.
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Нині зростають можливості телебачення, які уже
настільки

широкі,

що

забезпечують

надзвичайно

різноманітну аудиторію з безліччю форм сприйняття −
телевізор дивляться всі, серед них і ті, чий коефіцієнт
інтелекту такий низький, що інші форми масової комунікації
їм

просто

недоступні.

Відповідно,

ефірну

продукцію

телебачення можна інтерпретувати через різні жанрові
структури (на відміну, наприклад, від літератури), тому
навіть професіоналові складно розібратися, яка схема
конструктивна й утилітарно необхідна, щоб зрозуміти, до
якого жанру належить той чи інший твір. Крім того, швидка
зміна життя з глибокою трансформацією самої структури
людських потреб викликає несподівані зміни жанрової
структури

телебачення

як

наймобільнішого,

найдоступнішого та наймасовішого ЗМІ.
Об’єктом

дослідження

є

система

жанрів

тележурналістики.
Предмет дослідження – динаміка жанрів телевізійної
журналістики як відповідь на суспільні зміни.
Мета дослідження – виявити динаміку розвитку
жанрів

тележурналістики

електронного

ЗМІ

у

як

напрямі

установити її причини й наслідки.
Завдання дослідження:

трансформацію
віртуалізації

цього

реальності,

розкрити

1)

розважальну
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природу

сучасного

телебачення та проаналізувати її прояви в медійній практиці;
окреслити коло жанроутворювальних чинників

2)

сучасних українських телеповідомлень;
проаналізувати причини динаміки системи

3)

телевізійних жанрів;
4)

уточнити сутність понять «формат», «жанр»;

5)

з’ясувати сутність основних змін у системі

жанрів (дифузія, гібрідизація).
Журналістиці, як і кожній науковій галузі, властиве
прагнення

до

систематизації

й

класифікації

власного

матеріалу. Це зумовило аналіз журналістських матеріалів для
поєднання їх у групи за жанрами.
Жанрова структура українського телебачення нині
надзвичайно розширилася порівняно з минулим століттям і
перебуває в хаотичному стані, унаслідок злиття та дифузії
жанрів. Проте якою б складною не була конструкція
телевізійної передачі (продукту), вона завжди ґрунтується на
стійких жанрових ознаках [3].
Спочатку вважаємо за необхідне визначити поняття
жанру. У сучасній журналістикознавчій науці воно має низку
дефініцій, що різняться за критеріями, які кладуться
авторами

в

основу

визначення,

або

специфікою

журналістських матеріалів, на які орієнтовані ті чи інші
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наукові номінації. Жанрам властивий передусім суспільно-

політичний зміст, водночас вони відрізняються один від
одного

ступенем

узагальнення

фактичного

матеріалу,

конкретною роллю, яку відіграють у системі засобів масової
інформації. Знання жанрових ознак дозволяє журналісту
краще уявити мету своєї творчості, цілеспрямовано підібрати
матеріал і подати його відповідно до вимог жанру. Читачеві,
глядачеві

і

слухачеві

знання

жанрових

особливостей

допомагає зорієнтуватись у світі публіцистичних творів,
знайти матеріали, що цікавлять їх, виразніше уявити
інформаційні можливості публікацій різного типу. Отже,
розуміння жанрової специфіки публіцистичних творів має
значення як для автора, так і для адресата.
Жанри як стійкі види медіатворів формувались
упродовж тривалого часу завдяки відбору авторами, які
писали для періодичних друкованих видань, найкращої для
передачі певного змісту текстової форми. Тому вони
характеризуються
внутрішні

особливими

закони

рисами,

розвитку,

мають

власні

характеризуються

мовностилістичними особливостями.
У сучасному світі розвинених технологій технічні
ознаки зазвичай залежать тільки від бюджету телепродукту
та його орієнтовної соціальної спрямованості, наприклад,
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новинні програми матимуть стриманіший вигляд, ніж
розважальні шоу.
Інформативно-творчий процес – процес творення
(генерування),

здобування,

відтворення

та

передачі

інформації журналістами, ведучими, або іншими особами
загальній масі глядачів за допомогою мовлення, спілкування
та аналізу (процесу мислення над певною інформацією).
Відомий

український

журналістикознавець,

представник Львівської школи журналістики В. Здоровега
зауважував, що важливо розуміти, що ті чи інші жанри в
процесі історичного розвитку журналістики сформувались
об’єктивно і причиною їх виникнення є потреба різнобічного
відтворення дійсності. «Вони не є ні вічними, ні застиглими,
раз назавжди даними. ЗМІ перебувають у постійному русі і
пошуку. Вони, як саме життя, змінюються, розвиваються»
[18].
Ніякі глобальні процеси у світі не відбуваються через
якусь одну причину. Також дифузія та трансформація жанрів
унаслідок еволюції стає результатом багатьох суспільних
процесів.
Перша передумова такого процесу – це технічний
прогрес.
З моменту народження телебачення його технічні
можливості незмірно збільшилися, розвиток технологій
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відкриває все нові й нові можливості, і вони не можуть не
бути задіяними в суспільному житті, а отже, і в телебаченні.
Суспільство звикає до швидких змін, швидкого прогресу і
потребує їх. Адже відтоді, коли телебачення з’явилось у
кожному домі, люди стали вимогливішими до інформації, а
відповідно і до форм її подачі та сприйняття. Етнічний
прогрес якоюсь мірою пов’язаний і з психологічною
еволюцією людини, адже чим більше розвиваються високі
технології, чим більше можливостей отримує людина,
користуючись ними, тим більше прискорюється темп життя
та його насиченість. Тому люди бажають усе встигати, у
всьому потребують чіткості, конкретики та насиченості. Те ж
стосується й інформації – людина ХХІ-го століття прагне
споживати інформацію, якомога насиченішу фактологічно та
важливу для неї, аби не витрачати час марно. Звідси бере
початок еволюція жанрів телебачення, пошук нових зручних,
містких і насичених форм – жанрів, завдяки трансформації
старих історичних здобутків і злиття їх з принципово новими
формами, які стали можливі завдяки технічному прогресу.
З одного боку, цей процес є досить закономірним і
логічним, адже психологічно людина влаштована так, що
певні типові одноманітні речі їй набридають, і вона прагне
отримати щось нове та цікавіше, тобто вдосконалити їх. Але
процес удосконалення в нашій країні зайшов вже занадто

127

далеко, аж до того етапу, коли національне суспільство
втрачає

власну

зарубіжній

індивідуальність,

культурі

та

винаходам.

підпорядковуючись
Зараз

експансія

зарубіжних жанрів впливає не тільки на суто комерційний
аспект телебачення, тобто на пошук якомога вигіднішої та
привабливої продукції, а й на індивідуально-авторський
пошук журналістів, які, створюючи нові форми та стандарти,
намагаються імітувати іноземних майстрів, і бачать у цьому
ознаки професійності, замість того, щоб створювати власний
національний продукт, що відповідатиме менталітету нашого
народу.
Дифузія жанрів – це процес розмивання типових рис
та ознак певних сталих жанрів журналістики та злиття їх з
іншими, що спричиняє утворення нових гібридизованих
жанрових форм і структур.
Не слід вважати, що всі вище перераховані процеси
еволюції жанрової структури сучасної журналістики є суто
негативними.

Як

і

будь-яка

інша

сфера

суспільства

журналістика не може залишатися незмінною в процесі
еволюції людини. Усвідомлюючи та засвоюючи процес
розвитку жанрів, важливо розуміти, що за зовнішньою
метаморфозою жанрів відбувається багатогранна взаємодія
методів

журналістського

пізнання,

пошуку,

прийомів

дослідження, завдяки яким відкриваються нові можливості і
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таємниці «старих» форм [7]. І хоча нині дифузія жанрів – це
один із методів привернення уваги глядача, тим не менш
такий привід дає можливість розвитку журналістиці як такій.
Адже

сучасне життя вимагає пошуку нових форм, нових

поєднань у часі та просторі, які більш ефективніше та дієвіше
задовольняли б потреби суспільства. Журналістика нині
перебуває в пошуку одного універсального жанру. Звичайно,
навряд

чи

можна

замінити

те

розмаїття

форм,

яке

формувалося століттями, якщо тільки воно не зникне в
наслідку підвищення темпу життя. Проте зараз можна
спостерігати доволі цікаві результати дифузії жанрів, які
утворюють принципово нові конкретні форми, які здатні
задовольняти суспільство.
Процес розмивання жанрових меж було помічено ще у
1970-х рр. В.В. Учоновою. Власне він почався одночасно з
становленням телебачення в країнах СРСР, як пріоритетного
засобу масової інформації, і триває дотепер.
У медіапросторі з’явилося широковживане поняття
«формат», що донині було лише модним словом у
телевізійній індустрії та досить розмитим поняттям у
науковому середовищі. Поняття формат, як запозичений
термін,

використовується

в

багатьох

галузях

медіа,

наприклад: формат електронних файлів (DVD, jpg), формат
тексту,

формат

друку

(A1,

A4)

і,

нарешті,

формат
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медіапродукту, що, у свою чергу, має теж декілька
розгалужень. Як бачимо, у цілому поява поняття формату є
результатом розвитку комп’ютерних технологій, про що
зазначає О.М. Холод [19].
Насьогодні на телевізійному ринку набирає обертів
стихія авторської журналістики. Хоча, як вважають деякі
вчені, авторська журналістика в Україні, навпаки, зазнає
занепаду останнім часом: «Сьогодні журналістам треба
писати більше матеріалів, сьогодні виникло нескінченна
кількість видань, раніше їх було значно менше, тому
конкуренція була більшою. І основне полягає в тому, що у
нинішнього журналіста, по суті, немає права на авторську
точку зору. Він її, грубо кажучи, не заслужив. Він «середній».
За ним нічого немає, що змусило б мене прислухатися до
його точки зору. По суті, він не є фахівцем у тій сфері, про
яку збирається писати. Він навіть спеціалізувався завдяки
самоосвіті», − вважає Г. Почепцов [9].
Ток-шоу – це розмовний жанр, сучасний аналог
теледискусії (від англ. «Talk show») – запозичений західний
жанр, який адресовано «не всім, але кожному».
Структура ток-шоу містить три базові компоненти:
-

ведучий-рефері або творча група, яка працює

над програмою;
-

учасник або учасники (опоненти);
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внутрішній глядач (глядачі в студії, які теж

-

можуть брати участь у дискусії).
Але якщо спочатку в радянських республіках так звані
«ток-шоу» відігравали суто соціальну роль (об’єднували
інтереси громадян і навіть з’ясовували деякі соціально
важливі питання), то під час перебудови та переходу країн
соціалістичного табору на ринкову економіку всі схожі
телепередачі перетворилися на майданчики для реклами,
здебільшого політичної.
До того ж еволюція сучасної форум-журналістики
дісталася тієї межі, коли від форми ток-шоу як такого
залишилася лише основна його риса, а саме колективна
бесіда. Усі ж інші риси та складники змінюються щоразу,
залежно від особистих поглядів автора проекту. Ток-шоу, а
точніше колективна бесіда, нині зливається з багатьма
іншими жанрами, наприклад, такими, як телеогляд, коментар,
репортаж тощо, і перетворюється на соціальне шоу. Усе це
сприяє

активному

розвитку

профайлової

або

гіпертекстуальної журналістики.
Сучасний
віртуальними

глядач
ілюзіями

розбещений
всемогутніх

та

обдурений

ЗМІ.

Розбещена

свідомість людей навіть не спроможна сприймати просту
адекватну інформацію, яку мала б отримувати за допомогою
телебачення. Нині в Україні навіть не кожен споживач може
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свідомо відрізнити із декількох запропонованих йому
продуктів ті, які підпадають під визначення телешоу, від тих,
що

дотримуються

загальних

телевізійних

жанрових

класичних форм. І навіть не кожен чітко розуміє, що
телевізійний шоу-продукт відрізняється від звичайного
жанрового класичного продукту наявністю штучних методів
привернення уваги. Крім того, політична заангажованість
ЗМІ та непомірна кількість замовних матеріалів роблять з
телебачення політично-рекламний майданчик для змагання за
виборців.
Немає

також

належної

законодавчої

бази

та

виконавчої влади, яка б підтримувала порядок вітчизняного
телебачення та гарантувала б стабільність і прозорість
ринкових відносин у медіа. Через брак певних законів (або їх
конкретизації щодо візуальних ЗМІ) власники телеканалів та
автори

телепродуктів

не

відчувають

належної

відповідальності перед суспільством.
Окрім того, уже досить значно деформувалися звичні
функції та завдання, які виконувало телебачення раніше.
Зараз ці функції змінилися на користь комерційних інтересів
власників телеканалів і продюсерів.
Загалом,

окрім

зміни

загальних

принципів

телебачення, останніми роками з’явилася така тенденція в
тележурналістиці, як цікавість до психології людини та
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людських стосунків. І якщо раніше більшість жанрових форм
працювали на журналістику думки та слова, то нині новітні
форми покликані працювати на журналістику психології
людини та стосунків. Більшість передач і телепроектів, навіть
тих, що спрямовані на з’ясування соціальних питань,
базуються на психологічному контексті. Людині цікаво
спостерігати за собі подібними. Тобто споживача вже не
влаштовує суто інформативний контекст, і він шукає в
телепродукті психологічну забарвленість. Так, класичний
інформативний

жанр

інтерв’ю

аналітично-психологічний

жанр

перетворюється

розкриття

та

на

пізнання

людини. Тобто, якщо раніше в інтерв’ю акцент падав на
думки та слова, які каже герой, то сьогодні акцент падає на
думки та слова в контексті його поведінки, інтонації, іміджу
тощо. Цьому сприяє ігрова природа телебачення, як
«найвізуальнішого» ЗМІ. Адже людській природі завжди
було притаманне бажання почути те, що читаєш, побачити
те, що чуєш, і доторкнутися до того, що бачиш. Саме за цим
принципом формується сучасне телебачення, і саме цей
принцип спровокував еволюцію жанрів до народження
принципово нового, досі не вивченого, синкретичного жанру
(форми) та поняття телешоу.
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Тамарі Хабуліані,
магістрант II курсу
Навчально-наукового Інституту журналістики КиМУ
ОЦІНКА ТВОРЧОСТІ ШЕВЧЕНКА
ГРУЗИНСЬКОЮ ПЕРІОДИКОЮ
У цій статті ми розглядаємо процес популяризації
творів Тараса Шевченка у Грузії і їх оцінку грузинськими
науковцями і журналістами.
Ключові слова: Тарас Шевченко, Грузія, Кобзар.
Кінець XIX–XX ст. повністю – це насамперед період
усезростаючої взаємодії української та грузинської літератур.
І чи не найважливішу роль у цьому процесі відіграли
переклади творів Т. Шевченка. Актуальність теми полягає у
висвітленні творчості і його оцінку діячами грузинської
культури в періодиці. Грузинські перекладачі робили перші
кроки на шляху до зближення українського і грузинського
народів. Засоби масової інформації мають великі можливості
впливу на суспільство, тому перекладацькі твори, які
публікувалися

грузинською

періодикою,

давали

змогу

громадськості оцінити творче надбання України та дізнатись
більше про близьку за духом країну [1, 98].
Висвітленню
присвячено

чимало

теми

«Тарас

ґрунтових

Шевченко
праць

і

Грузія»

грузинських

та
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українських літературознавців. Вони поглиблюють наші
уявлення про взаємини грузинської та української літератур,
допомагають повніше збагнути світове значення творчості
Шевченка.
Мета і завдання дослідження полягає у з’ясуванні
поширення й сприйняття творів Т. Шевченка в Грузії і засоби
популяризації його творів.
Об’єкт

дослідження

–

творчість

Шевченка

як

культурна спадщина України.
Предметом дослідження стали публіцистичні та
літературознавчі матеріали: статті, розвідки, монографії
присвячені великому Кобзарю, що з’явились у Грузії від 1860
до 2013 року.
Методи дослідження. На різних етапах роботи були
використані методи аналізу й теоретичного узагальнення
отриманих результатів.
Отже, публікації творів Шевченка, що виходили до
грузинської періодики, дали можливість суспільству оцінити
творче надбання близькою за духом країни.
У

грузинському

літературознавстві

нині

вже

сформувалась, без перебільшення, нова галузь – грузинське
шевченкознавство. Воно зароджувалось і зростало в тісному
зв’язку, а від початку XX ст. – паралельно з українським
шевченкознавством.
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Статті про Кобзаря не лише відігравали важливу роль

у популяризації його творчості в країні Руставелі, а й сприяли
розвитку тут літературознавчої думки, зокрема й грузинської
художньої літератури загалом. Творчість Великого українця
надихала грузинів на шляху до омріяної мети – відновлення
державності. Такою була, зокрема, думка І. Чавчавадзе,
А.

Церетелі,

Н.

Ніколадзе

та

інших

грузинських

шістдесятників – тергдалеульців. Так вважали й ті, що згодом
приєдналися до них після здобуття в Україні вищої освіти. За
словами видатного грузинського педагога й письменника Я.
Гогебашвілі (1840–1912), твори Т. Шевченка, перекладені
більшістю мов світу, «повинні дійти до грузинського
народу», тим більше, що вони, хоч і писані про Україну,
повністю відбивають долю грузинського народу, і «більше,
ніж якомусь іншому народові, підходять грузинському» [2,
119].
З великим захопленням, починаючи ще з 80–90-х років
XIX

ст.,

сприймала

революційно

твори

налаштована

Г.

Шевченка

грузинська

передова,

інтелігенція.

Красномовним свідченням цього може бути той факт, що в
грузинській періодиці ім’я українського поета вперше
з’явилося

1881

р. в журналі

очільника національно-

визвольного руху в Грузії І. Чавчавадзе (1837–1907) «Іверія».
У

№5

цього

видання

побачила

світ

«Наймичка»
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Т. Шевченка в перекладі Н. Ломоурі.

Відгуків на творчість Т. Шевченка за його життя в
грузинській періодиці не було. Та й заборона 1847 р.
друкувати твори поета поширювалася на всю Російську
імперію, зокрема й на Грузію: «Император повелеть
соизволил: напечатанные сочинения Шевченка – «Кобзарь»
запретить и изъять из продажи»; «министром народного
просвещения предписано уже цензурному ведомству не
дозволить

впредь

перепечатывать

сочинения

новым

изданием».
Проте популярність Т. Шевченка в Грузії зростає,
насамперед напередодні й після реформи 1861 р. У період
громадянсько-політичного піднесення, у якому велику роль
відігравав і сам поет, його політичну поезію взяли на
озброєння передові діячі Грузії. Популярність серед них
Шевченкових закликів зумовлена, зокрема, ще й тим, що
скасування кріпосницького права тут насправді відбулося не
1861 р., як у всій імперії, а 1864 р. Того ж року
«Литературный листок» – додаток до газети «Кавказ» –
умістив першу в Грузії згадку про українського поета.
Грузинські студенти, що здобували вищу освіту в
Україні в 10–20-х роках XX ст., вивчали й перекладали твори
Т. Шевченка, публікували їх у грузинській тогочасній
періодиці, беручи активну участь у боротьбі за Т. Шевченка.
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Зокрема, із повідомлень, що надходили з України від
студентів-грузинів,

дізнаємося,

що

серед

студентів

Харківського університету, заарештованих у зв'язку з
виступами проти заборони відзначення 100-річчя з дня
народження

Шевченка,

були

Ладо

Січінава,

Іване

Лордкіпанідзе, Варлам Шарвашідзе.
Найбільшу кількість статей про Т. Шевченка – понад
60 – було опубліковано в грузинській періодиці протягом
ювілейних 1911 і 1914 років. На два ювілеї великого
українського співця відгукнулися майже всі журнали і газети
тогочасної Грузії.
Серед

тогочасних

матеріалів,

присвячених

Т.

Шевченку, особливої уваги варта стаття О. Герсеванішвілі
«Значення поезії Тараса Шевченка», що з’явилася на
сторінках газети «Колхіда». Варто зазначити, що ця газета,
разом із газетою «Чвені хма» («Наш голос»), брала чи не
найактивнішу участь у популяризації Т. Шсвченка в Грузії.
Інші газети постійно інформують читачів про те, як і де
відбувалося вшанування Т. Шевченка. Скажімо, винятковою
активністю виділяється також «Сахалхо газеті» («Народна
газета»). У вміщеній тут 18.03.1911 р. статті «Ювілей
Шевченка в Кутаїсі» автор, що сховався під псевдонімом
Закро, повідомляє про зібрання кутаїської громади та
вшанування «улюбленого всіма справді народного поета
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Шевченка» [3, 111].

Для всіх цих матеріалів прикметними були глибока
пошана до великого співця України, палка любов до його
поезії, прагнення подати грузинському читачеві якнайбільше
фактів із його життя.
1911 р. грузинська преса приділяє також певну увагу
публікації перекладів творів Т. Шевченка. З’являється,
зокрема, його «За горами гори» (уривок із поеми «Кавказ» у
перекладі Гандегілі), уривок із «Мар’яни-черниці» (пер.
Д. Томашвілі), «Буває, іноді старий» (пер. М. Узнадзе),
уривок із поеми «Катерина» (пер. С. Хундадзе), «Закувала
зозуленька» (пер. Д. Томашвілі), «Заповіт» (пер. М. Узнадзе),
«Лічу в неволі дні і ночі» (пер. М. Узнадзе), «Мені однаково,
чи буду» (пер. Ісамані), «Не завидуй багатому» (пер.
М. Узнадзе), «Реве та стогне Дніпр широкий» (пер.
С. Шаншіашвілі), «Чого мені тяжко, чого мені нудно» (пер.
Д. Іврелі) та ін.
Заборонений царською владою Т. Шевченко пробився
до

грузинського

народу,

розпалюючи

його

жагу

до

визволення з-під імперського гніту.
Перекладачі прагнули донести до читача прогресивні
ідеї Шевченка, зберегти все багатство його поетики.
Статті про Т. Шевченка в тогочасній прогресивній
грузинській періодиці свідчать про те, що їхні автори не

лише

знали

українську

художню

літературу
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та

найвидатніших її представників, а й орієнтувались у
суспільно-політичних та ідейно-естетичних проблемах, що
постали тоді в Україні. Грузинські прогресивні критики в
оцінці Т. Шевченка, по суті, перегукувалися з І. Франком,
Лесею Українкою, П. Грабовським, М. Коцюбинським.
Грузинське шевченкознавство початку XX ст. прагнуло
пов’язати ідейно-естетичний зміст Шевченкової поезії з тими
процесами, що відбувались у суспільно-літературному житті
Грузії. Усвідомлення суспільної ролі українського поета,
висвітлення суті його творчості виявило зрілість грузинської
критики, її вміння правильно орієнтуватись у складних
літературно-художніх явищах. Водночас це було ще одним
свідченням того, що проблеми, порушені великим поетом
України, близькі й грузинському народові [4, 50].
Статті, присвячені Т. Шевченкові, переклади його
творів відіграли важливу роль у піднесенні революційної
свідомості

грузинського

народу,

революційно-демократичного

сприяли

напряму

в

зміцненню
грузинській

літературі, піднесенню її авторитету серед широких мас.
Значну увагу грузинських літераторів привертало,
зокрема, питання народності Т. Шевченка. «Перед ним, –
пише у статі «Тарас Шевченко» Д. Іврелі, – схиляються
сучасні покоління і будуть схилятися прийдешні, тому що він
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підняв, заснував літературу свого народу, ...підніс її до такого
рівня, що вся освічена Європа із захопленням читає».
Крім того, грузинські літературознавці, наголошуючи
на тісному зв'язку творчості Т. Шевченка із життям рідного
народу, водночас розглядали народність поета крізь призму
зв'язків із його інтернаціональними почуттями.
У статті «Кавказ і ювілей Тараса Шевченка» автор, що
заховався під псевдонімом «П. Сибірські», писав: «Шевченко
– геній всесвітній, один із тих благословенних, які
народжуються раз у століття, його творчість належить не
лише Україні, а й усьому людству.
Народи Кавказу повинні краще й повніше знати його
поезію, бо він є не лише поетом-борцем за свободу свого
народу, а й співцем дружби між усіма народами. Його
могутня ліра закликає народи до створення вільної і дружної
сім'ї усіх народів» [5, 119].
Популярності Тараса Шевченка в Грузії сприяло,
зокрема, і те, що він вийшов із найнижчих верств суспільства
- був сином кріпака, зазнав жорстких переслідувань влади.
Саме тому, очевидно, у грузинській періодиці спершу
з’явилися статті про тяжкий життєвий шлях поета. Серед
статей, присвячених Т. Шевченку у першій декаді XX ст.
найбільше вирізняються статті видатного грузинського
педагога і письменника Якоба Гогебашвілі «Тарас Шевченко
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– великий поет України» і «Маленька стаття про великого
поета», опубліковані в журналі «Джеджілі» («Вруно») та
газеті «Сахалхо газета» («Народна газета»). Т. Шевченко
постає в них насамперед як великий революційний демократ,
а його поезія, на думку автора, – це могутнє знаряддя в
боротьбі за краще майбутнє.
Я. Гогебашвілі, ще будучи студентом Київської
духовної академії, ґрунтовно вивчив українську літературу і
до оцінки творчості Т. Шевченка як поета і громадянина
підходив із революційно-демократичних позицій.
У статті «Тарас Шевченко – великий поет України»,
що призначалася для грузинської молоді, він стисло, але
максимально дохідливо для читачів описав поетове життя:
«...Тарас був сином кріпака. Він у рабстві побачив денне
світло. Незважаючи на великі перепони, він самостійно
навчився писати й виявив дивний хист до малювання».
«Тарас, — пише Я. Гогебашвілі, — не задовольнився
досягненнями і успіхами в поезії та в малярстві. Він забажав
знищити кріпацтво у своїй вітчизні, відродити права
української мови і, пройнятий цими бажаннями, створив
таємне товариство, членами якого стали найкращі уми
України. Уряд дізнався про це і покарав... Тараса заслали до
глухої місцевості Середньої Азії... Там він пробув цілих
десять років...»
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Великою любов’ю й шаною пройнята і «Маленька
стаття про великого поета» Я. Гогебашвілі. За обсягом вона

невеличка, тому буде доречно навести її для українського
читача повністю: «У межах російської імперії з-поміж інших
живе ще один народ, доля якого дуже схожа на долю
грузинського народу, і з-поміж синів якого досить давно
народились і зміцніли глибокі почуття співчуття і симпатії до
Грузії. Ця країна називається Україною. Величчю і славою
цієї симпатичної країни є обдарований винятковим талантом
і здібний поет, з дня смерті якого нещодавно минуло 50
років, і в зв’язку з чим уся Україна на знак глибокої любові і
пошани до свого славетного поета з невимовним піднесенням
влаштувала ювілей. Я говорю про Шевченка, який був сином
кріпака і на собі зазнав важкого ярма кріпацтва. Коли він
визволився з цього ярма і перетворився на високоосвіченого
інтелігента, бюрократія поклала на нього важкий тягар.
Незважаючи на гірку долю, яка випала йому, він писав
рідною мовою поетичні твори, які тепер перекладені на всі
культурні мови. Тільки не перекладені вони на одну мову,
важкому становищу якої вони найбільше відповідають, –
таким винятком, на жаль, є грузинська мова, грузинська
література, якій безсмертні твори Шевченка, повторюю,
більше

відповідають,

ніж

іншим

мовам

і

народам.

Наголошуючи на цьому, раджу нашим поетам збагатити

нашу літературу перекладами творів Шевченка [6, 15].
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Ці переклади спершу друкували в журналах і газетах,
а потім видавати окремою збіркою, як це зробили російські
письменники, що видали цілим томом вірші та поеми
Шевченка під загальною назвою «Кобзарь Шевченко в
переводах русских поэтов».
Статті Я. Гогебашвілі мали велике пізнавальне
значення насамперед для підростаючого покоління, оскільки
друкувалися вони в журналах для юнацтва «Джеджілі»
(«Вруно»), та «Накадулі» («Джерело»), що засвідчувало
піклування видавців про майбутнє країни. У цих журналах,
до речі, співпрацювали найкращі грузинські письменники та
громадські діячі, серед них І. Чавчавадзе, А. Церетелі,
Я. Гогебашвілі та ін. Вони намагалися знайомити читачів не
лише з грузинською культурою, а й з кращими зразками
творчості інших народів. На сторінках цих журналів
побачили світ, зокрема, переклади творів О. Пушкіна,
М.

Лермонтова,

Л.

Толстого,

чому

він

сприймався

грузинським народом як непоборний Прометей – Амірані.
Популяризуючи

Т.

Шевченка

як

незламного

борця,

прогресивні діячі грузинської літератури формували у
свідомості читача образ лицаря, вартого наслідування,
принагідно акцентуючи увагу й на революційному пафосі
його творів. Отже, з огляду на це спершу з’явилися

146

переклади тих творів, у яких висловлювалися найболючіші
для народу проблеми. Так твори Т. Шевченка вводили
грузинських читачів в орбіту ідей, якими була охоплена вся
тодішня Російська імперія. [7, 325].
Матеріали, уміщені в грузинських газетах і журналах
у 1911 та 1914 роках, відіграли важливу роль у популяризації
Т. Шевченка в Грузії, адже окремих книжок із перекладами
його творів того часу тут ще не було. Автори ж статей від
стислих повідомлень про життя і творчість українського генія
поступово переходили до глибшого і всебічнішого аналізу
його творчого надбання.
Триває кропітка робота і в галузі літературознавчого
освоєння творчості Т. Шевченка. Не було майже жодної
великої газети або журналу, де б не друкувалися статті,
огляди його життєвого й творчого шляху: «Народний поет
України»

Е.

Асватацурова

(газ.

«Комуністі»,

12.III),

«Шевченко в спогадах Дімитрі Кіпіані» І. Еніколонова
(«Комуністі», 28.Х), «Тарас Шевченко і Акакій Церетелі»
А. Імедадзе («Комуністі», 29.Х), «Кобзар» грузинською
мовою» – стаття без підпису в газеті «Літературулі
Сакартвело» («Літературна Грузія», 5.III), «М. Гулак – друг
Тараса Шевченка» Б. Пірадова в журналі «Мнотобі»
(«Світоч», №3), «М.С. Щепкін і Т.Г. Шевченко» Ж. Радіані в
газеті «Ахалгазрда Комуністі» («Молодий Комуніст», 8. XII),

«Прапороносець

дружби

народів»

Д.

Тактакішвілі
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«Собчоти Абхазеті» («Радянська Абхазія», 27. XI) та ін.
Публікуються матеріали про Т. Шевченка не лише в
центральних виданнях, а й в обласних і районних газетах,
приміром, стаття Г. Баакаашвілі «Тарас Шевченко (до 125річчя від дня народження)» в газеті «Кіроволі» («Кіровець»)
та ін.
У популяризації творчості Т. Шевченка в 1930-х роках
значну роль відіграють статті О. Сулави. Перша з них –
«Гордість українського народу» –побачила світ у жовтні 1938
року. Наступного року з’являються його «Содружество
поэтов. Тарас Шевченко и Акакий Церетели» («Заря
Востока» 6.ІІ) і «Тарас Шевченко» (журнал «Октомберелі»,
№3), а 1940-го – «Акакій Церетелі і Тарас Шевченко»
(журнал

«Література

да

хелевнеба»

–

«Література

і

мистецтво») [8, 17].
У статті «Тарас Шевченко і Акакій Церетелі»
О. Сулава констатує, що Т. Шевченко прийшов у літературу з
новими, незнаними доти світу ідеями та образами. Його
поезія, дуже близька до народної пісні й думи, зворушує
безпосередністю почуттів і силою, яскравими, живими
барвами, у відображенні любові до вітчизни та свого народу.
Проводячи в цьому зв’язку паралель із А. Церетелі, О. Сулава
зазначає, що через любов до вітчизни й заклики до
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справедливості Т. Шевченко більшу частину життя провів у
казематах і в засланні. Церетелі ж у Метехській в’язниці
сидів недовго, бо народ не дозволив ув’язнювати улюбленого
поета, до того ж «на світанку революційного пробудження
грузинського народу арештувати А. Церетелі влада боялась».
Особливого значення автор статті надає творам Т.
Шевченка й А. Церетелі, у яких ідеться про історичне минуле
вітчизни.

На

його

переконання,

такими

творами,

як

«Гайдамаки», «Тарасова ніч», «Гамалія», Т. Шевченко
«пробуджує в українського народу почуття національної
гордості й прагнення до визволення». Таку ж мету мали й
історичні твори А. Церетелі. «Його історичні поеми «Торніке
Еріставі», «Натела», історична повість «Баші-Ачукі», які, –
стверджує О. Сулава, – не лише оспівували минулу славу, а й
викривали нового ворога, кликали до боротьби проти
самодержавства».
За своїм характером і змістом його статті про
Т. Шевченка – це роздуми про історичну долю українського
народу та його письменства. Критик аналізує багато творів
співця України (щоправда побіжно), висвітлює такі важливі
питання, як своєрідність народності автора «Кобзаря», право
українських письменників творити українською мовою,
утверджує думку про те, що Тарас Шевченко – епохальне
явище. Своєю творчістю він впливав не лише на історію
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літератури, культури, а й на історичний розвиток України, а
також на грузинську поезію й суспільство загалом.
Варто зазначити, що тема «Т. Шевченко і А. Церетелі»
в шевченкознавстві, у грузинському – зокрема, привертає
увагу багатьох дослідників. Її досліджували й досліджують
А. Геловані, В. Імедадзе, Л. Асатіані, А. Шервашідзе, Г.
Надареїшвілі, О. Баканідзе, О. Мушкудіані, Р. Чілачава та ін.
[9, 13].
Важливу роль у процесі популяризації Т.Г. Шевченка
в Грузії мали праці представників інших народів. Скажімо,
того ж 1939 року в журналі

«Сабачота хеловнеба»

(«Радянське мистецтво», №3) опубліковано статтю Д.
Шермана

«Тарас

Шевченко»;

газета

«Комуністі»

(«Комуніст», 9 березня) друкує статтю Н. Шуба «Шевченко і
російська культура»; у газеті «Ахалгазрди Комуністі»
(«Молодий

Комуніст»,

9

березня)

з’являється

стаття

білоруського класика Якуба Коласа «Наш улюблений поет»;
було надруковано також статті П. Антокольського «Великий
талант» (газета «Комуністі» від 6 березня), Н. Бельчикова
«Тарас Шевченко» (газета «Ахалгазрда Комуністі» від 9
березня),

П.

Пашина

«Уривки

з

його

спогадів

про

Т.Г. Шевченка» (газ. «Сабчота Абхазеті» – «Радянська
Абхазія» від 9 березня), М. Рильського «Наш учитель»
(газета «Ахалгазрда комуністі» від 6 березня), І. Стебуна
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«Тарас Григорович Шевченко» (газета «Комуністі» від 6

березня). Ці статті, як і статті Ш. Гозалішвілі «Тарас
Шевченко» (газета «Сабчота Осеті» – «Радянська Осетія» від
9 березня), Й. Гришашвілі «Шевченко в грузинській
літературі» (газета «Літературулі Сакартвелі» – «Літературна
Грузія» від 30 квітня), Ш. Дадіані «Певец великой дружбы»
(газета «Заря Востока» від 6 березня), М. Кінцурашвілі
(Ясамані)

«Тарас

Шевченко»

(журнал

«Комуністурі

агрдітвіс» – «За комуністичне виховання», №2), Г. Леонідзе
«Народний поет» (газета «Заря Востока» від 9 березня), Ш.
Радіані «Тарас Шевченко» (журнал «Мнатобі» – «Світоч»,
№3) та ін., призначені для широкого кола читачів, підносили
постать

Т.

Шевченка,

робили

його

близьким

для

грузинського народу.
У статтях, що з’явились у Грузії від 1939 року і
донині, автори характеризували Т. Шевченка як великого
народного поета і політичного діяча, з яким за силою
викриття кріпосництва ніхто не може зрівнятись. До того ж
творчість Кобзаря сприяла визвольній боротьбі не лише
українського, а й усіх пригноблених народів царської Росії.
Відображаючи прагнення українців, Т. Шевченко, по суті,
відбивав і прагнення інших народів. У багатьох статтях
звучить думка про те, що народності змісту Шевченківських
поезій відповідала народність їхньої форми, позначена

високою простотою та близькістю до фольклору [10, 39].
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Навчально-наукового Інституту журналістики КиМУ
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
INSTAGRAM ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ
РЕКЛАМНОЇ ТА ПІАР ДІЯЛЬНОСТІ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті проаналізовано особливості здійснення
рекламної та піар діяльності в соціальній мережі Instagram.
Запропоновані визначення соціальних мереж та окреслена
роль, яку вони відіграють у комерційній і некомерційній
діяльності певної організації. Схарактеризовані різновиди
соціальних мереж і місце в них соціальної мережі Instagram.
Досліджені новітні (2017 р.) інструменти й методи
рекламної й піар діяльності в Instagram.
Ключові слова: соціальна мережа, Instagram, акаунт,
сторінка,

просування,

реклама,

піар,

Інтернет,

ЗМІ,

застосунок, інструмент, публікація, пост, фоловери, лайки,
хештеги.
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Актуальність теми. Нині можна із високим рівнем

упевненості стверджувати, що соціальна мережа Instagram є
сучасним і потужним засобом масової інформації в мережі
Інтернет,

який

стрімко

розвивається

і

випереджає

в

популярності навіть Facebook і Twitter. Однією з причин
вказаного є наявність в Instagram порівняно кращого за
цікавістю та змістовністю формату доведення інформації до
цільової аудиторії.
Упродовж останніх років соціальні мережі, серед них
Instagram, відіграють важливу роль у рекламних і піар
кампаніях, причому указане стосується не лише комерційних
структур, але й будь-яких соціальних інститутів, а також
державних установ. Під час просування в соціальних
мережах ці організації мають на меті поширити свою
інформацію,
цільовою

налагодити

аудиторією,

двосторонню
забезпечити

комунікацію
їх

із

довгострокову

прихильність, сформувати позитивну громадську думку,
підвищити імідж, а також забезпечити досягнення інших
позитивних з точки зору реклами і піару цілей.
Стан вивчення теми. Проблемою соціальних мереж і їх
співвідношенням з інтернет-журналістикою займалися такі
дослідники:

І.

Артамонова,

Д.

Берк,

А.

Білорицька,

Н. Виговська, О. Горошко, А. Досенко, С. Жаб’юк,
О. Зернецька, Ю. Кісса, О. Кузнецова, Н. Курчакова. Значна
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кількість вітчизняних і закордонних дослідників присвятила
наукові праці проблемам використання соціальних мереж у
навчальному процесі: Г. Васянович, Т. Голуб, С. Кузьмич,
К. Левченко, К. Осадча та інші.
Серед наукових праць 2017 р. щодо соціальних мереж
і

рекламної

діяльності

слід

виокремити

дисертації

М. Волошина щодо формування та розвитку політичного
потенціалу

соціальних

Інтернет-мереж

в

Україні

[4];

О. Слабченко щодо методів, моделей та інформаційних
технологій відновлення пропущених даних із акаунтів
соціальних

мереж

[17];

О.

Суровцева

щодо

впливу

соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій
міжнародних компаній [20], а також монографію О. Курбана
щодо інформаційних війн у соціальних он-лайн-мережах [9].
Водночас специфічною рисою Instagram як і багатьох
інших соціальних мереж є те, що практична динаміка її
розвитку суттєво випереджає відображення останньої у
відповідних

наукових

складається

ситуація,

працях
за

якої

(публікаціях).

Тобто

найновітніші

методи

просування певної організації в Instagram не встигають
висвітлюватись у дослідницькій літературі, а методи, що
відображені в ній, – стають уже застарілими.
Виклад основного матеріалу. За останні десятиліття у
світі відбулися безпрецедентні зміни в способах і темпах
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обігу інформації, зумовлені поширенням комп’ютерних, а
потім

і

соціальних

мереж.

Динамічні

зрушення

відображаються на всіх сферах: іншими стають громадське
життя, суспільна свідомість, політика й економіка, освіта,
ментальність та естетика, навіть побутові аспекти.
Нині

соціальні

мережі

міцно

ввійшли в наше

повсякденне життя. Кількість користувачів по усьому світу
обчислюється мільйонами. На стадії становлення соціальні
мережі

в

основному

використовувалися

лише

для

спілкування та розваг. Але зараз ми спостерігаємо те, що
соціальні мережі стають також повноцінним інструментом і
для

бізнесу.

конкретної

Це обумовлено присутністю
цільової

аудиторії

спілкуватися

з

живими

виникнення

та

розвитку,

і

людьми.

в мережах

можливістю
Тому

перспективи

нині

тісно
історія

функціонування

соціальних мереж поступово перетворюються в один із
актуальних напрямків наукових досліджень і викликає
зацікавленість з боку науковців. Соціальна мережа –
платформа, он-лайн-сервіс або веб-сайт, призначені для
побудови, відображення й організації соціальних взаємин,
візуалізацією яких є соціальні графи [5, 53].
Соціальні мережі зіставні в сучасній соціокультурній
ситуації із засобами

масової комунікації, тому вони

виконують усі функції засобів масових комунікацій. За
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критерієм періодичності, доступності, фінансовим критерієм
мережева комунікація є найефективнішою в сучасному
комунікативному

просторі.

Традиційні

засоби

масової

комунікації виступають як центри: спочатку акумулюють
інформацію, потім її сортують і поширюють. Соціальні
мережі

характеризуються

потенційно

нескінченною

кількістю незалежних центрів акумуляції і поширення
інформації, що визначає її глобальність, демократичність, але
й безконтрольність. Ці характеристики закладають нові
смислові конструкти в організації комунікативного простору
сучасного суспільства [5, 55].
Розглядаючи визначення соціальної мережі в науковій
літературі, можна запропонувати одне з них: соціальна
мережа

–

це

веб-сервіс,

що

забезпечує

можливість

комунікації великих груп людей і їхнє об’єднання у
віртуальні спільноти за інтересами. Особливістю побудови
соціальних мереж стало те, що їхній зміст наповнюється
самими користувачами, а крім спілкування та комунікації, в
акторів з’являється можливість споживати медіа-контент і
весь спектр розважальних продуктів, вести економічну,
політичну та іншу діяльності [10, 155].
Виділяють різні види соціальних мереж, наприклад –
публічні (з відкритим доступом для всіх охочих) або закриті,
лише для співробітників певної компанії, корпорації, де
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працівники обговорюють власні проекти та розміщують
конфіденційну

інформацію.

Соціальні

мережі

також

поділяють за спрямованістю: для розваги та відпочинку
(загального характеру), для пошуку роботи, професійного
зростання, наукового спрямування тощо. Соціальні мережі
вивчаються

з

різних

точок

зору.

Наприклад,

деякі

дослідження розглядають використання соціальних мереж з
урахуванням таких факторів, як частота відвідування.
Підраховується час, витрачений на відвідування соціальної
мережі, або частота відвідувань сайту в середньому за
тиждень (чи інший встановлений дослідником період часу)
[13].
Професійні
спілкування

на

соціальні
професійні

мережі
теми,

створюються
обміну

досвідом

для
й

інформацією, пошуку й пропозиції вакансій, розвитку
ділових зв'язків. Класичним прикладом є Lіnkedіn.
Корпоративні соціальні мережі виконують завдання
організації й супроводу діяльності компанії. Геосоціальні
мережі дозволяють налагоджувати соціальні зв'язки на
підставі географічного положення користувача. При цьому
використовуються різні інструменти геолокації (наприклад,
GPS або гібридні системи типу технології Altergeo), які
дають можливість визначати поточне місцеперебування того
чи іншого користувача й співвідносити його позицію в

просторі з розташуванням різних місць і людей навколо.
Крім

перерахованих

інформаційній

діяльності

соціальних

мереж,

використовуються

такі
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в
типи

ресурсів у форматі веб-2.0:
- соціальні закладки (англ. socіal bookmarkіng). Деякі
веб-сайти

дозволяють

користувачам

надавати

в

розпорядження інших список закладок або популярних вебсайтів. Такі сайти також можуть використовуватися для
пошуку користувачів зі спільними інтересами (приклад:
Delіcіous);
- соціальні каталоги (англ. socіal catalogіng) нагадують
соціальні закладки, але орієнтовані на використання в
академічній сфері, дозволяючи користувачам працювати з
базами даних цитат з наукових статей (приклади: Academіc
Search Premіer, Lexіsnexіs Academіc Unіversіty, Cіteulіke,
Connotea);
- соціальні бібліотеки є додатками, що дозволяють
відвідувачам залишати посилання на їхні колекції, книги,
аудіозаписи тощо, доступні іншим. Передбачена підтримка
системи

рекомендацій,

рейтингів

тощо

(приклади:

dіscogs.com, Іmdb.com);
- соціальні медіасховища – сервіси для спільного
зберігання медіафайлів. Їх можна класифікувати за типом
файлів, розташовуваних на цих серверах;
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- спеціалізовані соціальні мережі. Поєднують людей за

певними критеріями (наприклад, вік, стать, віросповідання,
певні захоплення тощо) [8, 19–20].
Instagram

–

це

соціальна

мережа

у

вигляді

безкоштовного софту, який встановлюється на мобільні
пристрої на базі iOS, Android та Windows Mobile і надає
можливості користувачам майже в режимі реального часу
публікувати власний контент. Сильними стронами Instagram
є відносна простота використання, лаконічний

інтерфейс,

незаангажованість

унікальний

рекламною

продукцією,

функціонал (включає набір вбудованих налаштувань і
фільтрів для обробки фотографій і відеороликів, а також геота

тематико-ідентифікаційні

можливості),

а

також

інтегрованість з іншими соціальними мережами (Facebook,
Twitter, Foursquare тощо).
Історія Іnstagram є загальновідомою. Його розробка
стартувала в Сан-Франциско 2010 року, коли Кевін Сістром і
Майк Крігер вирішили переорієнтувати свій проект Burbn на
мобільні фото. Додаток з'явився в магазині додатків App
Store компанії Apple 6 жовтня 2010 року. У квітні 2012 року
Instagram був придбаний компанією Facebook. Точна ціна
купівлі становила 300 мільйонів доларів і 23 мільйони акцій
компанії.
Ця соціальна мережа динамічно змінюється кожного
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року й кожного місяця. Наприклад, починаючи з 8 лютого
2016 року, власники кількох сторінок в Іnstagram можуть
перебувати в них одночасно. Власники пристроїв на базі iOS
й Androіd отримали можливість користуватись одночасно
кількома акаунтами, не виходячи із жодного з них. Щоб дана
опція почала працювати, необхідно у налаштування профілю
додати додатковий обліковий запис і натиснути ім'я
користувача.
У травні 2016 року Іnstagram оголосив про зміну
дизайну,

який

став

більшою

мірою

монохромним

і

лаконічним. По-іншому тепер виглядають іконки й написи:
чорний колір у їхньому оформленні змінився на синій, а
логотип набув ефекту градієнта.
У серпні 2016 року вийшло відновлення застосунку за
назвою «Іnstagram Storіes», яка дозволяє створювати фото й
10-секундні відео з накладанням тексту, «емодзі» й інші
рукописні позначки. Ключова особливість таких постів у
тому, що, на відміну від звичайних публікацій у стрічці, вони
видаляються рівно через 24 години.
У січні 2017 р. соціальна мережа Іnstagram, за
аналогією з Facebook, розпочала показ реклами у відео. Через
деякий час усім рекламодавцям дозволили демонструвати
свої оголошення в розділі Storіes. Публікація реклами там
можлива за допомогою таких он-лайн-інструментів, як
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Marketіng APІ, Power Edіtor і Ads Manager. У червні
минулого року відбувся офіційний запуск продажу реклами в
цьому розділі [14].
Крім того, тоді ж, у червні 2017 р., Іnstagram оголосила
про додавання підзаголовка до запису, у якому можна буде
вказати спонсора поста. При використанні інструмента
творець контенту і його партнер отримують доступ до
статистики публікації.
На початку серпня 2017 р. представники Facebook
поділилися звітом про видимість реклами в Іnstagram.
Виявилося, якщо відео оптимізовані для Facebook, то вони
будуть досить якісно працювати і в Іnstagram.
У вересні минулого року рекламодавці отримали
доступ до:
- оголошень формату Canvas для Storіes;
інструменту з трансформації органічних Storіes у
рекламний пост;
- оптимізації розміщення для запуску кампаній у
Facebook, Іnstagram і Audіencenetwork.
Того ж місяця кількість активних рекламодавців
перевищило 2 млн. осіб.
Від жовтня 2017 р. рекламодавці в Іnstagram змогли
вбудовувати власні оголошення безпосередньо в пости. Так
користувачам стало набагато зручніше шукати Інтернет-
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магазини того чи іншого бренда. Зважаючи на те, що 80%
користувачів

добровільно

взаємодіють

із

бізнесом

у

соціальній мережі, цей запуск виявився дуже своєчасним
[14].
Наприкінці листопада 2017 р.

Іnstagram

підбив

підсумки поточного року й назвав найпопулярніші місця,
фото й акаунти у світі. Найпопулярнішим профілем у мережі
став акаунт співачки Селени Гомес (понад 130 млн
підписників), після неї – Кріштіану Роналду (116 млн) й
виконавиця Аріана Гранде (115 млн). До п'ятірки потрапила
також Beyonce (108 млн) і Кім Кардашьян (104 млн).
Найпопулярнішими містами в мережі стали Нью-Йорк,
Лондон,

Сан-Паулу,

Париж,

Лос-Анджелес,

Джакарта,

Стамбул і Барселона [24].
Переходячи до способів просування певної сторінки в
мережі Іnstagram, слід насамперед вказати, що сторінки в цій
мережі розподіляються на комерційні (наприклад, інтернетмагазини, бренди) й некомерційні (тематичні сторінки
/пабліки/, особисті сторінки). Водночас для обох видів
сторінок

в

Іnstagram

існують

універсальні

просування:
- реклама;
- спам (коментарі, повідомлення в Дірект);
- «накрутка» сторінки ботами;

способи
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- проведення конкурсів;
- масфоловінг;
- маслайкінг.

Безсумнівно одним із найефективніших способів
просування є реклама, головним плюсом якої являється
швидкість. Завдяки рекламі сторінка в Іnstagram у стислі
терміни може отримати значну кількість фоловерів. Водночас
зрозумілим є те, що реклама вимагає вкладення коштів.
Спам (коментарі, повідомлення в Дірект) відноситься
до порівняно небезпечних способів просування сторінки,
адже за використання цього методу можна отримати бан,
тобто

блокування

сторінки

адміністраторами

Instagram

назавжди без можливості відновлення її роботи.
«Накрутка» сторінки ботами передбачає програмне
накручування у фоловери пустих неактивних сторінок, які не
мають нічого спільного з цільовою аудиторією. «Накрутка»
не впливає на збільшення активності на сторінці. Наприклад,
«накрутка»

ботами

є

очевидною,

якщо

на

сторінці

зафіксовано 20 тис. фоловерів, а кількість лайків під фото
перебуває в межах кількох десятків чи навіть кількох
одиниць.
Ефективним інструментом просування сторінки в
Instagram може слугувати проведення конкурсів. Однак цей
інструмент може активно використовуватися тільки тоді,
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якщо цільова аудиторія насправді зацікавлена в отриманні
призу,

а

сам

приз

має

асоціюватись

із

діяльністю

організатора конкурсу.
Масфоловінг і маслайкінг

також є поширеними

інструментами для просування сторінки і вони передбачають
масову

підписку

та

проставляння

лайків

фото

всіх

користувачів Instagram, хто підпадає під параметри:
- країна

проживання та місто, де людина була чи

мешкає;
- інтереси й зацікавленості, що виражаються у
використанні хештегів;
- підписка на сторінку конкурента.
Водночас, як свідчить практика, імовірність зворотної
підписки залежить від таких характеристик:
- наповнення сторінки контентом (серед іншого якість
фотографій і частота їх додавання);
-

опис

акаунта

(рівень

ясності,

влучності

й

оригінальності оформлення);
- зацікавленість конкретного користувача даною
темою.
Оскільки просування певної сторінки вручну займає
досить багато часу, нині популярними є два софти
масфоловінгу і маслайкінгу – Tooligram та Instatool,

які

автоматизовують усю роботу – починаючи від збору бази

користувачів,

фільтрації

за

параметрами
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(активність

користувача, місцерозміщення, кількість його підписок і
фоловерів, опис сторінки, використані хештеги, наявність
аватарки, дата останньої публікації) та завершуючи власне
маслайкінгом і масфоловінгом.
Важливо

також

зауважити,

що

популярність

застосунку Іnstagram викликала появу значної кількості
розробок, так чи інакше пов'язаних з досліджуваною
соціальною мережею. Як окремий напрямок таких розробок
можна

виділити

проекти

різноманітних

пристроїв,

призначених для роботи з Іnstagram. Також на постійній
основі виникають сервіси, що дозволяють надрукувати фото
користувачів Іnstagram на різних предметах – магніти,
подушки, футболки, полотна тощо. Оскільки в Іnstagram на
даний момент немає статистики за акаунтами, із середини
2015 року почали з'являтися сервіси, що надають таку
можливість. З їхньою допомогою можна порівнювати й
аналізувати основні показники акаунтів.
Соціальні

аналітики

намагаються

прогнозувати

розвиток Іnstagram, зокрема Д. Армано вважає, що зазначена
соціальна мережа буде все популярнішою, мобільнішою і
закритішою для «не членів соціальної групи». При цьому
виділяють такі тенденції:
1. Соціальні мережі стануть менш «соціальними» в
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міру того, як групи починають відсіювати «непотрібних»
членів.
2. Корпорації будуть прагнути використовувати цей
механізм, тому що все більше компаній переконалося, що в
соціальних

мережах

можна

краще

й

ефективніше

організувати обслуговування клієнтів.
3. У міру того, як бізнес буде усвідомлювати
значимість використання внутрішніх і зовнішніх мереж,
соціальні мережі будуть ставати небезпечнішими.
4. Компанії формалізують політику використання
соціальних мереж, включивши до неї правила взаємодії
працівників один з одним.
5. Мобільність стане невід’ємною рисою соціального
спілкування, передусім для службовців тих компаній, у яких
забороняється використання соціальних мереж у робочий час
[9, 127].
Іnstagram є однією з основних передумов зростання
кількості часу, проведеного в Інтернеті. Головні переваги
Іnstagram – це можливість користувачів заявляти про власні
інтереси і ділитися ними з навколишніми. Вказане дає
підстави стверджувати, що Іnstagram є не тільки засобом для
спілкування, але й потужним маркетинговим інструментом.
Крім того, дослідники вважають, що незабаром ця соціальна
мережа стане одним з обов’язкових інструментів для ведення
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комерційної (рекламної, піар) діяльності. Іnstagram служить

майданчиком для неформального спілкування, допомагає
створювати нові твори культури й мистецтва, є ефективним
інструментом для пошуку співробітників і партнерів.
Висновки. Отже, під час дослідження особливостей
використання соціальної мережі Instagram як ефективного
інструменту рекламної та піар діяльності ми дійшли таких
висновків:
Соціальна мережа – це платформа, он-лайн-сервіс або
веб-сайт,
організації
соціальні

призначені
соціальних
графи.

для

побудови,

взаємин,

Соціальна

відображення

візуалізацією

мережа

яких

й
є

характеризується

можливістю створення публічного або ж частково публічного
профілю, можливістю створення списку друзів із наступним
підтримуванням стосунків із ними та можливістю профілю
інших користувачів, зареєстрованих у даній соціальній
мережі.
Соціальна мережа Instagram є досить ефективним
віртуальним майданчиком для інформаційного просування
певної організації як комерційної, так і некомерційної
спрямованості. Передумовами для вказаного стали сильні
сторони Instagram – унікальний функціонал на фоні відносної
простоти

використання,

лаконічний

інтерфейс,

незаангажованість рекламною продукцією, інтегрованість з
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іншими соціальними мережами.
Для

всіх

видів

сторінок

у

мережі

Іnstagram

(насамперед комерційних і некомерційних) можуть бути
застосовані універсальні способи просування: реклама, спам,
«накрутка» сторінки ботами, проведення конкурсів, а також
масфоловінг (підписка на користувача, очікуючи від нього
підписку у відповідь) й маслайкінг (теж саме, тільки
виставляються взаємні лайки).
Перспективи

подальших

досліджень.

Означена

наукова тема без сумніву має надістотну кількість напрямків
для подальшого вивчення, що закономірно обумовлено
динамічним розвитком мережі Instagram. Серед цих напрямів
можна вказати:
компаративний

аналіз

вітчизняних

та

іноземних

фахових праць щодо соціальних мереж у цілому та Instagram
зокрема;
розгляд специфіки рекламного та піар просування
різних інституцій (освітніх, торговельних, державних тощо) у
мережі Instagram;
висвітлення окремих негативних соціальних аспектів
використання мережі Instagram (формування різних форм
інтернет-залежності тощо).
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Тетяна Вoлoдимирівна Мацібoрська,
магістрант ІІ курсу
Навчально-наукового Інституту журналістики КиМУ
КІНЕМАТOГРАФ У СИСТЕМІ СOЦІАЛЬНИХ
КOМУНІКАЦІЙ: ІСТOРІЯ СТАНOВЛЕННЯ ТА
РOЗВИТКУ ДOКУМЕНТАЛЬНOГO КІНO
Індустрія дoкументальнoгo кінo набула небувалoгo
рoзвитку в oстанні десятиліття. Дoкументальні фільми є
oднoчаснo засoбoм фіксації сoціальнoї реальнoсті та
безумoвнo інструментoм сoціальнoї взаємoдії. У статті
рoзглянутo всі етапи зарoдження, рoзвитку та станoвлення
дoкументалістики, як самoстійнoгo жанру нехудoжньoгo
кінематoграфа та як явища сoціальнoї кoмунікації.
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Ключoві слoва: дoкументальний фільм, нехудoжній
кінематoграф,

істoрія

дoкументальнoгo

кінo,

дoкументалістика.
Дoкументальний
кінематoграфа та вкрай

фільм

–

oсoбливий

жанр

специфічне явище сoціальнoї

самoрегуляції. В істoрії людства були періoди, кoли
сoціальними регулятoрами завдяки засoбам впливу на маси
ставали філoсoфи (рoзквіт Еллади), релігійні мислителі
(середньoвіччя), діячі мистецтва (епoха Відрoдження), учені
(нoвий час). Нині такий вплив має й активнo викoристoвує
неігрoве кінo.
Нині дoкументальне кінo є масoвим явищем, прo яке,
на перший погляд, відoмo кoжнoму. Але – на перший пoгляд.
Адже це індустрія, щo oперує мільйoнними бюджетами та
людськими дoлями, oднак все ще пoтребує вивчення й
oсмислення. Саме цим визначається актуальність теми,
рoзглянутoї у статті.
Метoю статті є вдoскoналення рoзуміння явища
неігрoвoгo кінo завдяки вивченню йoгo істoрії. Для цьoгo
рoзглянутo всі етапи виникнення, рoзвитку та станoвлення
дoкументалістики.
Кількість

аналітичних

рoбіт

на

тему

істoрії

дoкументальнoгo кінo пoрівнянo невелика. Детальний виклад

станoвлення

індустрії

мoжна

спoстерігати

в

175

«Істoрії

дoкументальнoгo кінo» Е. Барнoу [16]. Найважливіших
пoстатей

дoкументалістики oписує Г. Герлінгхауз у свoїй

праці «Кінoдoкументалісти світу в битвах нашoгo часу» [3].
Тему такoж дoсліджували І. Вайсфельд [1] та Л. Джулай [4].
Oснoвoю більшoсті праць з указанoї тематики здебільшoгo
пoслугували статті Дз. Вертoва [2], Р. Флаерті, Дж. Грірсoна,
Л. Ріфеншталь, А. Рoзенталь [3] та С. Дрoбашенка [6].
Як наймoлoдшoму з мистецтв вдалoся стати настільки
сoціальнo важливим явищем? Дoкументалістика прoйшла
тривалий шлях станoвлення та ствердження, але oсмислення
неігрoвoгo кінo як oкремoгo самoстійнoгo жанру відбулoся не
відразу.
Пoчаткoвим етапoм рoзвитку дoкументалістики ми
вважаємo періoд від зарoдження кінематoграфа дo пoяви
телебачення. Перший фільм в істoрії кінo, пoказаний
глядачам 28 грудня 1895 рoку братами Люм'єр на бульварі
Капуцинів, був дoкументальним: oператoр зoбразив прибуття
пoїзда на станцію Ла Сіoта [12, 154].
Перші аматoрські кінoзйoмки були зрoблені в Україні
1896–1897 рр. Саме тoді харківський прoфесійний фoтoграф
А.Федецький зняв і пoказав у міськoму театрі кілька
хрoнікальних сюжетів: перенесення чудoтвoрнoї ікoни Бoжoї
матері з Курязькoгo мoнастиря до харківського Пoкрoвського
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мoнастиря, джигітoвка кoзаків Першoгo оренбурзькoгo
пoлку; вид харківськoгo вoкзалу в мoмент відхoду пoїзда.
З усіх кінoкартин, щo вийшли в цей періoд, 90% були
дoкументальними. На пoчатку існування дoкументалістики
гoлoвнoю

цінністю

неігрoвoгo

кінематoграфа

бачилася

мoжливість пoказати глядачеві те, щo самoму йoму пoбачити
навряд чи б удалoся. Наприклад, пoбувати на кoрoнації
Микoли II (сюжет прo неї зняв 1896-го Камілл Серф), чи
дoїхати дo Ніагарськoгo вoдoспаду абo пoспoстерігати в
африканській сельві диких звірів на тлі дикoї прирoди.
Принципoва

різниця

між

ігрoвим

і

неігрoвим

кінематoграфoм тривалий час прoстo не існувала, вoна буде
усвідoмлена значнo пізніше. Спoчатку ні твoрці, ні глядачі
прo неї не думали. 1902-го oдин із піoнерів кінo Жoрж
Мельєс (1861–1938) напередoдні кoрoнації англійськoгo
кoрoля Едуарда VII у Вестмінстерськoму абатстві знімає її
пoстанoвoчну версію в павільйoні свoєї студії в Мoнтре за
участю

oбряджених

у

більш-менш

реальні

кoстюми

статистів. Йoгo фільм навіть випереджає випуск справді
хрoнікальнoї зйoмки пoдії, глядачі дивляться сюжет з пoвнoю
дoвірoю, і навіть сам Едуард VII «упізнає себе» у фільмі [13,
54].

Oснoвoпoлoжниками

дoкументальнoгo

кінo
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в

сучаснoму йoгo рoзумінні вважаються Рoберт Флаерті та
Дзиґа Вертoв.
Американець Рoберт Флаерті присвятив свoє життя
встанoвленню статусу самoстійнoсті дoкументальнoгo кінo.
За професією – гірничий інженер. 1910-го рoку він
дoсліджував Канадське Запoляр'я. В oдну з експедицій
інженер захoпив із сoбoю кінoапарат. Флаерті зумів
зафіксувати

життя

ескімoсів

на

плівку,

oднак

через

неoбережність весь негатив зіпсувався. Через дев'ять рoків
експедиція пoвтoрилась. Інженер знoву взяв із сoбoю
кінoапарат.

Так

пoчалися

зйoмки

майбутньoгo

дoкументальнoгo фільму «Нанук». Флаерті за все свoє життя
зняв не більше десяти фільмів.
Класикoм дoкументальнoгo кінo вважають рoсіянина
Дзигу Вертoва, oсoба якoгo не прoстo відoма, а й визнана в
усьoму світі. Справедливo вважається, щo він oдин з
oснoвoпoлoжників дoкументалістики як oднoгo з oснoвних
напрямків сучаснoгo кінематoграфічнoгo мистецтва.
Прoдукція Вертoва викликала неабиякий резoнанс,
навіть серед неoсвіченoї публіки. Таланoвитих пoслідoвників
ще двадцятими рoками у ньoгo з’явилoся чималo: Е. Шуб,
М. Калатoзoв, В. Єрoфєєв, Тман, Й. Івенс. Працюючи в
напрямку рoзвитку худoжніх мoжливoстей дoкументальнoгo

кінo,

вoни

прищеплювали

глядачеві
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бачення

дoкументалістики як нoвoгo виду мистецтва [11, 16].
Безперечнo визначнoю фігурoю пoчаткoвoгo етапу
рoзвитку дoкументалістики був такoж англієць Джoн Грірсoн
(1898–1972). Він прийшoв до кінематoграфа із сoціoлoгії та
рoзглядав дoкументальне кінo не як явище мистецтва, а як
нoвий вид журналістики, кафедру прoпoвідника. «Рибальські
судна» (1929) Грірсoна, щo пoказували пoвсякденне життя
рибалoк Британії, стали ревoлюційним відкриттям: глядач
уперше пoбачив людину праці в прoцесі праці.
Значним удoскoналенням для неігрoвих фільмів став
прихід до індустрії звукoвoгo супрoвoду. Це збагатилo
екранну мoву дoкументалістики і вивелo її на нoвий рівень.
У 30-ті рoки неігрoве кінo активнo рoзвивається.
Причина – удoскoналення та рoзвитoк технoлoгій і активне
прагнення кінематoграфістів брати участь у сoціальнoму
житті та всіх прoцесах, щo відбувались у суспільстві, яке
переживалo

гoстру

екoнoмічну

і

цивільну

кризу.

Дoкументальні стрічки виникають як пряме замoвлення
уряду.
Визначним

для

рoзвитку

дoкументалістики

як

мистецтва булo те, щo у вoєнні рoки дo неї звернулися
прoславлені майстри ігрoвoгo кінo – Oлександр Дoвженкo
(«Битва за нашу радянську Україну» – з Ю. Сoлнцевoю і
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Я.Авдєєнкoм, 1943 р.; «Перемoга на Правoбережній Україні»
– з Ю.Сoлнцевoю, 1945 р.), Юлій Райзман («Берлін»,
1945 р.), Oлександр Зархі і Йoсип Хейфіц («Рoзгрoм Япoнії»,
1945 р.), Сергій Юткевич («Звільнена Франція», 1944 р.).
Нoвим етапoм рoзвитку дoкументальнoгo кінo став
прихід і рoзвитoк телебачення. Вoнo вимагалo нoвoгo типу
дoкументалістики, а тoму і фінансувалo рoзрoбки неoбхіднoї
для цьoгo техніки та жанрoві пoшуки в нoвoму напрямку.
Наприкінці 1950-х Рoберт Дрю, oтримавши грант на
рoзрoбку нoвих метoдів журналістики, ствoрив у Нью-Йoрку
групу «Дрю-ассoшіейт».
У цей періoд відбувається зближення ігрoвoгo і
дoкументальнoгo

кінo.

Телебачення

принoсить

дoкументалістам безшумні камери, перенoсні магнітoфoни та
спoсoби синхрoнізації цієї апаратури. Ця нoва техніка
дoзвoлила зняти «Первинні вибoри» (1960) – фільм, який
oзнаменував сoбoю і нoвий етап екраннoї дoкументалістики,
у якoму камера Лікoка пoказувала, як Кеннеді вихoдить з
машини, йде вузьким кoридoром, прoбирається крізь натoвп,
пoтискає руки, пoсміхається, піднімається на трибуну,
oглядає зал, який йому аплодує, і пoчинає свoю прoмoву. І
все це – oдним кадрoм, без мoнтажу [15, 98].
Тим часoм на теренах СРСР дoкументальне кінo
рoзвивається з пoявoю oб’єднання «Екран». Відтоді теле- і
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кінoдoкументалістика в СРСР, перебуваючи у твoрчoму
змаганні,

сприяють

нарoдженню

дoкументальнoму

нoвих

відкриттів

кінематoграфі,

у

зрoблених

O. Габрилoвичем, П. Мoстoвим, П. Кoганoм, М. Рoммoм,
Г. Франкoм, С. Зелікіним, В. Бєляєвим та іншими [8, 36].
Наприкінці 70-х рoків утвoрюється рoбoче тoвариствo
«Сінема екшен», до якого увійшли транспoртні працівники,
кoндуктoри автoбусів, листoнoші, мулярі – усі самoучки.
Учасники тoвариства вирішили рoбити у вільний час фільми
прo актуальні прoблеми свoєї класoвoї бoрoтьби. На
фестивальнoму екрані англійські дoкументалісти виступали
зі стрічкoю «Піднімайтеся, рoбітники!», спрямoванoї прoти
закoну, щo забoрoняє страйки.
Епoха телевізійнoї дoкументалістики вивoдить на
перший план фігуру журналіста як активнoгo учасника пoдій
і дoслідника гoстрих прoблем життя. Журналістський пoшук,
напoлегливість у дoсягненні актуальнoгo матеріалу, уміння
відкрити важливу прoблему, «полювання» за унікальними
фактами – усе це стає прoвідними стимулами автoрів
дoкументальнoгo фільму.
Питання захoпливoсті екраннoгo тексту відступає на
другий план, натoмість висуваються виразність і тoчність у
передачі
кінoплакат

картин
і

тoгo,

щo

відбувається.

фільм-свідoцтвo

–

фoрми

З’являються
відкритoї
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публіцистичнoї рoзмoви з глядачем. Гoлoвнoю стає власне
автoрська

кoнцепція

дoсліджуванoї

прoблеми.

Крім

вищевказанoгo, з’являється так дoбре відoмий нам репoртаж,
як oдна з фoрм взаємoдії та взаємoіснування журналістики та
кінo.
Відтепер на перший план вихoдить не стільки
дoтримання сюжету пoдій, скільки емoційна і раціoнальна
рефлексія людини з камерoю, яка виступає активним
зацікавленим свідкoм. (Приклади: стрічка прo пoдії в Чилі
«Сантьягo де Чилі – зґвалтoване містo», режисер Ян
Сандквіст). Репoртаж стає збрoєю пoлітичних виступів і
свідченням міжнарoднoї сoлідарнoсті. За рoки «пoлітичнoгo
дoкументальнoгo кінo» жанрoва йoгo структура зазнала
певних змін. Залишилась у минулoму плакатна агітація.
Наступне десятиліття дарує світу дoкументалістів
непoвтoрнoгo майстра свoєї справи Ерoла Мoрріса. Йoгo
дoкументальне

кінo

відзначалoся

великoю

прикладів oригінальних слідчих фільмів:

кількістю

«Вoрoта Небес»

(1978), перший фільм Мoрріса, – трагікoмедія прo закриття
збанкрутілoгo кладoвища дoмашніх тварин; «Вернoн, штат
Флoрида» (1981) прo спритних жителів маленькoгo містечка;
спірний напів-трилер «Тoнка синя лінія» (1988), який дoпoміг
звільнити oбвинуваченoгo і засудженoгo дo страти за
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вбивствo Рендалла Адамса з камери смертників Техасу [17,
185].
З

прихoдoм

80-х

пoпулярним

напрямкoм

дoкументальнoгo кінo стають біoграфічні картини. Брюс
Вебер знімає «Давайте заблукаємo» (1988) – біoграфічну
рoзпoвідь прo життя джазoвoгo трубача Чета Бейкера.
Марсель Oфюльс

здoбуває пoпулярність завдяки свoєму

«Гoтель Термінус: життя Клауса Барб'є» (1988).
Наступним етапoм рoзвитку дoкументалістики ми
вважаємo

пoяву

та

пoступoве

пoширення

цифрoвих

технoлoгій, завдяки яким індустрія тележурналістики та
дoкументалістики бурхливo рoзвивається. Сприяють цьoму
нoві мoжливoсті oбрoбки цифрoвoгo кoнтенту – спецефекти.
Наукoвo-пoпулярне

кінo

пoчинає

успішнo

викoристoвувати кoмп'ютерні технoлoгії в дoкументальній
зйoмці та при мoнтажі. Це дoзвoляє зрoбити невидиме для
людськoгo oка, oднак реальне, дoступним кoжнoму глядачеві.
Саме в цю епoху дoкументалістам стають дoступні явища
анімації

та

кoмп’ютернoї

графіки,

які

дoзвoляють

урізнoманітнити арсенал зoбражальних засoбів [18, 119].
Щoдo теритoрії вже кoлишньoго СССР – після
рoзпаду сoюзу умoви рoбoти в дoкументальнoму кінo різкo
змінилися. Не булo централізoванoгo місця вирoбництва
дoкументальних

фільмів.

Усі

студії,

щo

займалися
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вирoбництвoм хрoніки, були закриті. Насправді, залишилoся
тільки дві студії при державнoму фінансуванні — у СанктПетербурзі

та

Єкатеринбурзі.

республіках

СРСР

У

багатьoх

кoлишніх

дoкументалістика призупинила свoє

існування.
Дoкументальне кінo стає дійснo масштабним явищем.
Сучасні твoрці неігрoвoгo кінo дають сoбі набагатo більше
твoрчoї свoбoди, бачать і відчувають себе як твoрчі
інтерпретатoри реальнoсті, без страху перед свoїми сувoрими
глядачами.
У цифрoвий періoд набирає пoпулярнoсті легенда
сучаснoї дoкументалістики Майкл Мур. Американський
кінoрежисер-дoкументаліст, який працює в жанрі гoстрoї
сoціальнoї і пoлітичнoї сатири, письменник, журналіст і
пoлітичний активіст. Лауреат премії «Oскар» (2003) за
дoкументальний фільм «Бoулінг для Кoлумбіни», вoлoдар
«Зoлoтoї пальмoвoї гілки» Каннськoгo кінoфестивалю (2004)
за дoкументальний фільм «Фаренгейт 9/11», який став
кoмерційнo

найуспішнішoю

картинoю

в

істoрії

дoкументальнoгo кінo.
2006 рoку такoж на екрани вихoдить легендарна
стрічка «Незручна правда» (англ. An Inconvenient Truth) –
дoкументальний фільм прo глoбальне пoтепління (сучасну
зміну клімату), режисера Девіса Гуггенхайма, за участю
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відoмoгo американськoгo пoлітика Альберта Гoра. Фільм
здійняв бурю як схвалення, так і oбурення пo всьoму світу.
Пoява пoртативнoгo кoмп’ютера, пoширення мережі

Інтернет і різнoманітних сoціальних мереж, а такoж
регульoваний спoживачем дoступ дo кінoпрoдукції зумoвили
виникнення та пoширення нoвoгo метру дoкументальнoгo
кінo – міні-дoкументальних фільмів.
Нoвий тип дoкументалістики, міні-фільм, триває від 1
хв дo 25 хв і є спoсoбoм швидкoгo oзнайoмлення із задумoм
автoра. Майстрoм та oдним із заснoвників цьoгo напряму
вважають Стефана Хакера, рoбoти якoгo здивували світ 2013
рoку. Фільми Хакера «Бoрися, абo біжи», «Межа ціннoсті» та
«Рoбoт-музикант» стали зразками для пoдальших стрічoк
вказанoгo типу.
Нині

неігрoвий

кінематoграф

є

втіленням

надзвичайнoї жанрoвoї різнoманітнoсті. Дoкументалістика
ствoрюється сьoгoдні вже не лише кінoекранoм, але й
екранoм

телевізійним,

відеoекранoм

і

екранoм

кoмп’ютерним. Зараз це елемент сoціальних мереж і масoвoї
кoмунікації, а oтже, кoмунікації сoціальнoї.
Виснoвки. Дoкументальне кінo пo праву мoжна
вважати первиннішим, ніж кінo ігрoве. Дoсліджуючи істoрію
документалістики,

мoжемo

спoстерігати

синкретичнo
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пoв’язаний ыз сoціальними явищами та прoцесами тривалий
шлях станoвлення індустрії.

Безперечнo, пoмітним є пoєднання журналістики та
кінематoграфа в дoкументалістиці. З миті пoяви і дoтепер
неігрoве кінo прoйшлo три oснoвних етапи:
1. Пoчаткoвий етап. Включає перші дoкументальні
зйомки

та

спрoби,

Oснoвoпoлoжниками

зумoвлені

індустрії

пoявoю

стали

брати

камер.
Люм’єр,

Дз. Вертoв та Р. Флаерті.
2. Етап телебачення. Виникнення нoвoгo спoсoбу
взаємoдії з глядачем – телеекрана, рoзвитoк і диференціація
ігрoвoгo й неігрoвoї кінo, набуття дoкументалістикoю
яскравo виражених сoціальних рис.
3.

Цифрoвий

етап.

Пoступoва

переoрієнтація

дoкументалістики на цифрoвий прoстір і перевoрoт у сфері
зoбражальних

засoбів,

щo

мoжливoстям

кoмп’ютернoї

відбувся
oбрoбки

завдяки

нoвим

кінoпрoдукції.

Кoмерціалізація, жанрoва різнoманітність дoкументальнoгo
кінo та йoгo сoціальна значимість зрoстають.
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Кеті Газделіані,
магістрант ІІ курсу
Навчально-наукового Інституту журналістики КиМУ
СПІЛКУВАННЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ:
ПСИХОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА СПРИЙНЯТТЯ
У статті досліджується питання психологічної
платформи

сприйняття

сучасного

комунікаційного

підґрунтя. Автор приділила увагу опису механізмів впливу та
взаємодії

комунікантів,

моделям

їх

порозуміння

та
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комунікаційних розбіжностей. Також у статті аналізується
структура комунікаційного процесу та сучасні умови
формування нових параметрів і моделей спілкування. У цьому
ж ключі зроблено підбір класифікацій різновидів спілкування.
Ключові слова: комуніканти, спілкування, структура
спілкування, комунікаційні умови, психологія сприйняття,
спілкування як суспільний процес.
Нині актуальним є питання дослідження комунікації в
контексті історичного розвитку. Із систематичним розвитком
суспільства, з приходом і поширенням комунікаційних
технологій етичні норми дещо змінюються, орієнтуючись на
нові параметри, межі та вимоги суспільства, часу чи
технології.

З

розширенням

Інтернету

змінилися

комунікаційні підходи до спілкування, що раніше вважалось
особистісним, а відтак з’явилась нова комунікаційна модель.
Але перш ніж досліджувати його з позиції розвитку як
теоретичне поняття варто дослідити існуючі визначення
«спілкування».
Метою статті є дослідження поняття «спілкування» з
позиції його сучасної трактації.
Серед сучасних науковців, хто вивчав це поняття слід
наголосити на таких прізвищах, як В. Різун, О. Осяжний,
В.М.

Бехтерева,

В.Н.

М'ясищева,

Б.Г.

Ананьєв,

Г.М.

Андреєва,

О.О.

Бодальова,

П.П.
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Петровська,

Т.С. Яценко.
Основні положення статті. Сучасні наукові школи
трактують
сприймання

спілкування

як

повідомлень

за

«процес
допомогою

передавання
вербальних

й
і

невербальних засобів, що охоплює обмін інформацією між
учасниками спілкування, її сприйняття й пізнання, а також
їхній вплив один на одного і взаємодією щодо досягнення
змін у діяльності» [2, 47].
На нашу думку, спілкування варто розглядати як
досить складний процес, що обумовлює взаємодію людей і
полягає в інформаційному обміні, але й також у розумінні
між комунікантами.
суб'єктами

комунікації

Треба наголосити на тому, що
є

винятково

люди.

Загалом

спілкування – це процес, що притаманний будь-яким живим
істотам і на людському рівні він є процесом усвідомленим,
таким, який пов’язаний вербальними і невербальними
супровідними актами. Людина, яка спроможна передати
інформацію, нині називається комунікантом, а та, що
отримує, комунікатом. Ці визначення в сучасному науковому
полі з’явились у працях українського сучасника, професора
Київського

національного

Шевченка Володимира Різуна .

університета

імені

Тараса
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На думку Андреєвої Г.М., спілкуванням є увесь спектр
зв’язків

і

взаємодій

людей

у

процесі

духовного

і

матеріального виробництва, спосіб формування, розвитку,
реалізації та регуляції соціальних відносин і психологічних
особливостей окремої людини, що здійснюється через
безпосередні чи опосередковані контакти, у які вступають
особистості та групи [2, 12].
Відтак, динаміка спілкування може бути відображена
так, підпорядковуючись низці складників, а саме: а)
відправник, або передавач, що умовно може бути позначено
як інстанція А; б) отримувач, або приймач, що умовно
позначається як інстанція В; в) канал зв’язку, тобто шлях, за
яким здійснюється передача інформації; г) шум чи сигнал,
які були введені в комунікаційний процес ще за часів
Шеннона та Уівера; д) декодер, тобто процес чи сигнал, що
спроможний розкодувати інформаційний код і зробити його
можливим для сприйняття.
Спілкування

як

суспільний

процес

має

власну

структуру, до якої зараховуються:
-

комунікативно-інформаційний

реалізується

в

прийманні

і

компонент,

передаванні

який

певного

інформаційного поля і зворотному зв’язку, що ґрунтується на
психологічному контакті;

-

пізнавальний

(або

з

позиції
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психологічного

сприйняття – так званий «перцептивний») компонент, що
ґрунтується на повному чи частковому розумінні людиною
інформації;
-

інтерактивний

(або

з

позиції

психологічного

сприйняття – конативний) компонент, що обумовлює вплив
на поведінкові елементи людини.
У сучасних

наукових

колах

виокремлюються і

класифікації спілкування, що також були сформовані
дослідниками з історичної точки зору. Наприклад, ми схильні
прийняти точку зору Р. Харріса, який виокремлює такі
різновиди спілкування:
- міжособистісне;
- між особистістю і групою;
- групове і міжгрупове;
- масове;
- довірливе і конфліктне;
- інтимне і криміногенне;
- ділове й особисте;
- пряме й опосередковане;
- терапевтичне і ненасильницьке [7, 209].
Але ж спілкування

реалізується винятково за

наявності знакових систем, ще за часів свого першоетапного
формування. Ще Сократ виокремлював вербальні засоби
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спілкування (до яких уже тоді було віднесено усну і

письмову комунікацію мовлення) та невербальні засоби
спілкування, тобто немовні, а за допомогою міміки чи жестів.
Але

комунікація

невід’ємною

частиною

через

невербальні

будь-якого

засоби

процесу

є

передачі

інформації, адже важливими тут є мікрохіміка, пантоміміка,
дистанція тощо. Тут можна виявити навіть ставлення до
співбесідника. У міжособистісній мережевій

комунікації

нині має місце письмове мовлення. Переваги письмового
спілкування окреслюють
необхідною

свою визначальність там, де є

точність і віризність повідомлення, щоб

залучити увагу співрозмовника. Для того, щоб влучно
застосовувати
стилем,

письмове мовлення варто працювати над

насамперед,

якщо

йдеться

про

майбутнього

журналіста.
Невербальні
регулювання

засоби

комунікації

необхідні

для

психологічного фону в процесі обміну

інформацією. Але мережева комунікація, як яскравий
приклад створення інформаційного поля ХХІ століття
ускладнила цей процес: вираження емоцій крізь монітор. На
допомогу

нині

прийшла

система

виразу

емоційного

замінника, так звані «смайли». Невербальна система засобів
комунікації

також

може

координуватися

текстом

як

одиницею інформаційною обміну, що навіть, у контексті
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розвитку спілкування ХХІ століття лишається єдиною.
Можлива, проте, й певна неузгодженість окремих одиниць
невербального

спілкування,

що

має

місце

в

міжособистісному і здатна ускладнити його. Адже ніхто не
може абсолютно контролювати навіть власні невербальні
засоби. Сучасні наукові школи розподіляють невербальні
засоби спілкування на три групи. Перша група – це візуальні,
які включають у себе кінетику, напрям руху погляду,
обов’язковий візуальний контакт, вираз обличчя, дистанцію,
шкірну реакцію, позу, особливості статури й зовнішній
вигляд інформатора. Друга група – це акустичні: інтонація
голосу, тембр, паузи під час інформування, тон, ритм. І третя
група – тактильні, тобто такі, які пов’язані з дотиком:
плескання по плечу, контактний танець тощо.
Більшість

науковців

вважає,

що

в

межах

комунікативного аспекту має місце психологічна взаємодія
комунікатів,

що

вибудовуватиметься

залежно

від

проблематики контакту. Однак, цей комунікативний спектр
не

повинен

бути

обмеженим

уміннями

особистісної

поведінки, але базуватись на можливому сприйнятті один
одного комунікантами.
На
починається

думку
з

К.

Ізарда,

«психологічний

конкретно-почуттєвого

контакт

сприйняття

зовнішнього вигляду партнерів за допомогою органів
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відчуттів. У цей момент домінують психічні стосунки,
пронизані емоційною реакцією один на одного як на
психофізичну

даність.

Реакції

прийняття-неприйняття

виявляються в міміці, жестах, позі, погляді, інтонації, що
свідчать про те, подобаємося ми один одному чи ні» [4, 111].
Не варто забувати також про те,

що виникнення

контакту також ґрунтується на зовнішній привабливості
особистості. Тут мають місце психологічні властивості, які
спроможні

схарактеризувати

індивіда

як

привабливого

співрозмовника з урахуванням, навіть, соціального статусу.
Але для комунікативного процесу ХХІ століття
провідною

властивістю

є

наявність

майже

миттєвого

зворотного зв’язку, що слугує підтриманню контакту. Однак,
це ніяк не описує глибину процесу комунікаційного,
особливо у реальному спілкуванні, оскільки зворотний
зв’язок може бути тільки формальним.
У

межах

інформаційного

кількість

психологічних

пов’язані

з

аспекту

проблем,

комунікаційною

що

специфікою

поширюється
безпосередньо
повідомлень.

Інформаційне поле кодується в каналах зв'язку (за теорією
М. Жинкіна) за допомогою знакових комплексів, що мають
конкретні значення. Системи знакових утворень формують
природні й умовні мови, які вибудовують процес спілкування
як такий. Знання сучасних мов формує інформаційні
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можливості кожного окремого індивіда; загальна кількість
мов може обмежуватися не практичними потребами, а
виключно технічними можливостями – наприклад під час

інтернет-комунікації вимкнули електроенергію, відповідно –
зник Інтернет.
Сучасний процес комунікації обумовлено не лише
індивідуальними

особливостями

індивіда,

його

психологічним налаштуванням. На це впливають також цілі,
з

якими

вживається

те

чи

інше

повідомлення.

Їх

класифікують як інформаційні, регуляторні й емоційні. У разі
передання інформації тільки про об’єкт, то інформація
ґрунтується винятково на інформаційному призначенні. Коли
комунікація розрахована на підбурювання співбесідника до
дії, то вона носить регуляторне навантаження. Емоційне
інформаційне поле розраховане на збурення переживань
комуніканта. На думку Підгородецької І.Ю., «інформаційна
неупередженість

повідомлень

потребує

чіткої

логіки,

лаконічності, лексичної виваженості з погляду змістової
ідентичності,

якнайбільшої

однозначності

в

розумінні

повідомлення партнерами. Спонукальний ефект регуляторної
інформації більшою мірою пов'язаний з мотиваційною
зацікавленістю учасників спілкування в тому чи іншому
повідомленні. Емоційності інформація набуває в основному
завдяки експресивному аранжуванню повідомлення. У цьому
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велику роль відіграють виразні рухи й інтонація учасників
спілкування» [6, с. 56].
Варто наголосити на тому, що у ХХІ столітті
актуальним і необхідним є вивчення міжособистісного
характеру спілкування, що нині потребує суспільство через
брак взаєморозуміння між комунікантами.
Міжособистісне спілкування зараз розгладається як
процес предметної та інформаційної взаємодії комунікантів,
де

формується

низка

міжособистісних

стосунків

і

реалізуються психологічні аспекти кожного співрозмовника.
З

точки

зору

соціальної

психології

базовим

принципом є взаємозалежність спілкування і практичної
діяльності. Ґрунтуючись на
трактувати

комунікацію

ідеї цієї цілісності
як

формування

можна

реальності

міжлюдських взаємин, що спроможні охопити всі існуючі
форми спільної діяльності. Іншими словами, різноманітні
форми і види комунікації належать до низки специфічних
видів спільної людської діяльності. Тобто в контексті
історичного розвитку спілкування варто наголошувати на
тому, що воно має свій початок від розвитку видів діяльності
індивіда. Нині всі соціальні групи комуні кують, базуючись
на спільних інтересах чи роді діяльності (роботі, обов’язках
тощо). Серед сучасних наукових кіл є прихильники вчень про
зв’язок діяльності і спілкування. Дотримуючись базисів цієї

теорії, спілкування розглядається
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як «аспект спільної

діяльності, і як її продукт, їх опоненти вважають спілкування
самостійним,

не

зведеним

до

діяльності

феноменом,

доводячи, що процес спілкування є для людини не тільки
засобом, а й метою» [6, 57]. Відповідно до такого пояснення
спілкування
потребою

як
є

процесу,
спільна

абсолютно

чи

суміжна

не

обов’язковою

діяльності.

Сам

комунікативний процес може бути реалізований як процес
самомотивовації.
Комунікація з позиції соціальності описується як
абсолютно особлива форма діяльності, що визначається як
винятково специфічна форма соціальної інформації зі
зворотним зв’язком; форма взаємодії суб’єктів; самостійна і
не зведена до діяльності категорія. Також її можна описати як
процес лише міжособистісної взаємодії, заснований на обміні
думками.
Очевидно, що людська діяльність і комунікація не
існують відокремлено. Кожен

різновид

упроваджується

крізь призму обговорення чи пояснення чогось. Спілкування
є явищем винятково соціальним, і не може існувати поза
соціумом, оскільки це є не що інше, як акт передавання
власного соціального досвіду. Комунікація почала свій
розвиток

ґрунтуючись

на

соціально-психологічній
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специфіці. Це процес взаємодії суб'єктивного світу індивіда
А з розкриттям для іншого індивіда В.
Тому насамперед, варто наголошувати на тому, що
нині необхідним є вивчення комунікації з позиції соціальної
психології, яка пропонує досліджувати його не тільки як
форму чи спосіб, але й внутрішнє наповнення, тобто
контекст.
Індивідуальна комунікація дещо різниться з груповою.
У другому різновиді індивідуальні уявлення в середині
соціальної групи переформатовуються у групові оцінки
певної особистості, що функціонують у процесах комунікації
під

виглядом

громадської

думки.

Щодо

образу

співрозмовника, то варто спиратися на знання про людину і
зробити власну самооцінку.
Сучасники наголошують на тому, що вагомим є
інтерактивний поведінковий аспект комунікації, тобто такий,
що орієнтується на узгодження внутрішніх і зовнішніх
суперечностей у точках зору комунікантів. Тут розкривається
прагнення людини до суспільно важливих

цінностей, що

регулюють поведінкові норми спільної діяльності. Але все ж,
універсальним

механізмом

регулювання

соціальної

поведінки є певна установка, що формує життєву стратегію.
Картини

світу

кожного

окремого

індивіда

узгоджуються через обмін думками,а це уможливлює лише
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комунікаційний процес. Під час комунікації формується

мета, яка обумовлює поведінкові елементи, тобто механізми
людини, що забезпечує взаємний контроль за поведінковими
елементами соціальних груп.
Усе це визначає перспективні вектори комунікації та
діяльності комунікантів, а тактика інформаційного обміну
регулюється взаєморозумінням особистісних властивостей
людей. У такому баченні регуляція взаємин здійснюється не
одинично, а групово. Окрім образів-уявлень суспільної
групи, до якої належить кожен індивід з урахуванням
комунікаційного

процесу,

до

чинників

системи

психологічних важілів варто віднести стратегічно важливий
образ-уявлення

«Я-концепція».

Тобто

уявлення

про

враження один від одного, формування ідеального образу
дієвості та виконання суспільної ролі, яку виконують кожен
із комунікацнтів. Ці образи людина не завжди спроможна
усвідомити

за

первинним

чинником

спілкування.

Здебільшого вони постають як неусвідомлені враження,
тобто підсвідоме, яке нам подобається чи ні.
Отже, під час комунікаційного процесу починають
виконуватись і функції комунікації, а саме первинна –
пізнавальна функція. Тут включається проблема: діада
«ставлення–поведінка», що можливо й буде ефективною в
разі розв’язання низки узгоджень взаємодії комуніантів.
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Провідні ролі в такому включенні належать атракції та
емпатії.
Атракцію

як

аспект

комунікації

сучасники

пов'язаують з емоціями, тобто настроєм під час спілкування.
«Виявляються вони у виразних рухах суб'єктів спілкування,
їхніх діях, учинках, поведінці. У них знаходять своє
вираження взаємини, які стають своєрідним соціальнопсихологічним тлом взаємодії, визначаючи більший чи
менший успіх спільної діяльності» [2, 27].
У

процесі

життєдіяльності

має

місце

постійне

узгодження думок комунікантів. Взаємний вплив ґрунтується
на засобах потенційного впливу на співрозмовника. Крізь
призму взаємовпливу партнери спроможні донести власні
судження під час комунікації до іншого чи до групи людей,
маси. У такому форматі стосунки існують у межах
поведінкового

базису

«підпорядкування-опір»,

що

функціонує на вольових якостях комунікантів, а саме на рівні
їхнього авторитету. Яскравим прикладом такого виду
комунікації є нині довірливе спілкування, коли має місце
повідомлення особливого значення. Довіра – базова ознака
майже всіх видів комунікації.
На цьому принципі ґрунтується ділове спілкування,
оскільки це єдиний вид комунікації, що має неоднорідну
природу. Наприклад, ділова комунікація у сфері економіки
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концептуально відрізнятиметься від правоохоронної сфери
тощо.
Висновки.

Досліджуючи

питання

важливості

комунікації у ХХІ столітті, не можна не погодитись з тим, що
нині існує низка чинників, які впливають на формування
особистості. До цих чинників варто зарахувати трудову
діяльність, спілкування й пізнання.
У

ХХІ

столітті

особливий

інтерес

становить

проблематика комунікації, яка щоденно розширює свої обрії.
Ми пов'язуємо це з динамічним

розвитком соціуму та

комунікаційних технологій: радіо, телебачення, Інтернет. Але
сучасна комунікаційна проблематика має ширше значення.
До неї звертаються такі галузі психологічних знань, як
психологія праці, інженерна, медична, педагогічна, юридична
психологія тощо, здобутки яких, своєю чергою, збагачують
загальну теорію формування психіки людини і розвитку її як
особистості.
Протягом останніх десятиліть з’являються нові теорії
комунікації

та

комунікаційні

технології.

Аналізу

проблематики комунікації в Україні великого значення
надавав науковець В.М. Бехтерев, який запропонував та
описав емпіричні методи дослідження комунікаційного акту.
Крім того, саме він запропонував і запровадив низку
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теоретичних положень щодо впливу соціальної групи на
індивіда.
Також існує низка проблем у дослідженні моральнопсихологічних

властивостей

людей,

які

в

змозі

схарактеризувати їх як суб’єктів комунікації. З позиції
історичного розвитку їх витоки простежуються ще за часів
Конфуція і Сократа. Усе ж нині дослідження спілкування та
його впливу на соціум формує цікаве поле дослідження для
сучасних науковців.
Перспективи

подальших

наукових

розвідок

ми

вбачаємо в можливому дослідженні комунікаційних моделей
у ХХІ столітті, формування яких обумовлено тотальним
поширенням Інтернету та реструктуризацією сприйняття
комунікації на мережевих платформах.
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професор кафедри режисури телебачення факультету
кіно і телебачення КНУКіМ
член-кореспондент Міжнародної академії наук
педагогічної освіти
ПЕРШИЙ ПЕРІОД КІНОПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
А.А. НАРОДИЦЬКОГО
У цьому науковому дослідженні автор реконструював
і проаналізував перший період кінопедагогічної діяльності
кінорежисера, сценариста, кінопедагога Абрама Ароновича
Народицького (справжнє ім'я – Авраам, іноді в титрах –
Аркадій, 15.10.1906 р., Гомель – 12.04.2002 р., Київ), який
уславився не лише своїми художніми фільмами, але й
педагогічною діяльністю на кінофакультеті Київського
державного інституту театрального мистецтва (КДІТМ)
ім. І.К. Карпенка-Карого (нині – Інститут екранних
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мистецтв Київського національного університету театру,
кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого.

Ключові слова: Абрам Народицький, кінорежисер,
учитель, творча майстерня, кінопедагогічна діяльність,
перший період, студенти, кінофакультет.
Кінорежисер,

сценарист,

кінопедагог

Абрам

Аронович Народицький (справжнє ім'я – Авраам, іноді в
титрах – Аркадій, 15.10.1906 р., Гомель – 12.04.2002 р., Київ)
уславився не лише своїми фільмами, але й педагогічною
діяльністю

на

кінофакультеті

Київського

державного

інституту театрального мистецтва (КДІТМ) ім. І.К. КарпенкаКарого (нині – Інститут екранних мистецтв Київського
національного університету театру, кіно і телебачення ім.
І.К. Карпенка-Карого), яка тривала понад чверть століття: від
1962 до 1988 року. [9, 431].
Життєвий і творчий шлях митця відображено в
багатьох українських довідниках творчого напрямку [5, 190–
191; 6, с. 287; 9, с. 431; 12, с. 249]. Його творчу і
кінопедагогічну діяльність вивчали українські кінознавіці,
зокрема, О. Мусієнко [10; 11] та О. Безручко [1; 2]. За
словами Оксани Станіславівни Мусієнко, «про кіноосвіту
написано чимало яскравих і переконливих досліджень. У
статтях і монографіях висвітлено постаті талановитих
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режисерів, які стали, разом з тим, видатними педагогами, і їх
учнів, що створили незабутні екранні образи і теж часто

поверталися до студентської аудиторії, щоб передати власний
досвід іншим поколінням. Та чи був повністю використаний
творчий потенціал випускників кінофакультету

Інституту

театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого, який
згодом набув статусу Інституту екранних мистецтв у складі
КНУКТ ім. І.К. Карпенка-Карого? Думається, чимало було
втрачено на цьому шляху» [10, 77].
В іншій статті кінознавець зазначає: «І все ж дещо
несправедливо відійшла у тінь одна надзвичайно цікава
постать

–

Аркадій

Аронович

Народицький,

один

з

найдосвідченіших режисерів українського кіно» [11, 178].
У становленні будь-якої людини важливу роль
відіграють

учителі,

працелюбність

і бажання

людини

самовдосконалюватися. Абраму Народицькому пощастило: у
Ленінграді з 1925 року він працював у знаменитій майстерні
Г.М. Козинцева та Л.З. Трауберга. Крім того, поєднував
навчання на кіновідділенні Ленінградського інституту історії
мистецтв з роботою редактора-монтажера обласного відділу
кінопрокату в Ленінграді.
Після

закінчення

інституту

Абрам

Народицький

працював сценаристом і режисером на Ленфільмі, де
поставив кінокартини «Відчайдушний батальйон» (1933),
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«Юність поета» (Золота медаль на Всесвітній виставці в
Парижі, 1937 р., кіностудія «Ленфільм»).
О. Мусієнко вважала А. Народицького режисером,
«якого можна схарактеризувати не тільки як талановитого
кіномитця, але й людину надзвичайно високої культури» [10,
77].
Перші найважчі два роки Великої Вітчизняної війни
воював на фронті, після демобілізації став режисером
Об'єднаної Ашхабадської та Алма-Атинської кіностудій
(1942–1947), Київської студії науково-популярних фільмів
(1948–1950), Київської кіностудії художніх фільмів ім. О.П.
Довженка, де поставив фільми: «Командир корабля» (1954 р.,
режисер), «Вогнище безсмертя» (1956), «Прапори на баштах»
(1958), «Верховино, мати моя» (короткометр. х. ф., 1959 р.),
«Чужий дім» (1963), «Непосиди» (1967 р., у співавт. з В.
Івановим), «Вулиця тринадцяти тополь» (1969, у співавт. з В.
Івановим), «Бумбараш» (1971, т/ф, у співавт. з М. Рашеєвим.
Приз за режисуру Всесоюзного фестивалю телефільмів,
Ташкент, 1973 р.) та ін.
Як зазначала О.С. Мусієнко: «Народицький належав
до тієї досить нечисленної когорти українських режисерів,
які готові були працювати для глядача, створювати фільми,
цікаві

широкій

аудиторії.

Такі

якості

режисер

продемонстрував на початку творчого шляху й у гучному
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фінальному «акорді» – «Бумбараші», фільмі (у співавторстві

з М. Рашеєвим), який відразу посів високі рейтинги у шкалі
глядацьких

симпатій.

Саундтрек

фільму

буквально

розійшовся по численних радіо- і телепрограмах, такі актори,
як В. Золотухін, К. Васильєва, Л. Дуров, ще раз підтвердили
свій зірковий статус, а дехто, наприклад О. Хочинський,
набув його» [11, 179].
Абрам Аронович Народицький є автором сценаріїв
таких стрічок: «Радянська копійка» (1929, мультфільм),
«Відчайдушний батальйон» (1933 р., у співавт. з Наумом
Угрюмовим),

«Чарівний

кристал»

(1945),

«Вогнище

безсмертя» (1956 р., у співавт. з І. Луковським), «Верховино,
мати моя» (1959 р., сценарний план).
Від 1962 року, тобто майже від моменту заснування
кінофакультету

КДІТМ,

і

до

1988

року

[9,

431].

А.А. Народицький був залучений до виховання молодих
митців екрана, спочатку як другий педагог у режисерській
майстерні, а потім і самостійний майстер, який виховав
унікальний курс режисерів кіно.
1962 року кінорежисер, громадський діяч, кінопедагог
Тимофій Васильович Левчук (1912–1998), який того часу вже
мав у творчому здобутку роботу як кінорежисером, так і
режисером-постановником

повнометражних

художніх

фільмів «В степах України» (1952), «Іван Франко» (1956),
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«Киянка» (1958), «Закон Антарктиди» (1962), набрав свій

І курс кінорежисерів художнього фільму. На відміну від
першого набору 1961 року В.І. Івченка, майстерня була
винятково режисерською і складалась із дванадцяти осіб.
Другим педагогом Т.В. Левчук запросив режисера і
сценариста А.А. Народицького.
У

цій

майстерні

було

дванадцять

студентів:

В.О. Богдан, А.П. Кирик, О.Г. Міхєєв, В.О. Перегуда,
В.В.

Парсегов,

М.П.

Придатко,

Ю.В.

Слупський,

Ю.П. Тупицький, Є.І. Ульшин, Ю.П. Чорний, В.А. Фещенко,
Х.Ю. Петрович.
Трохи згодом із цього курсу був переведений на ІІІ
кінознавчий курс Віктор Перегуда; а до режисерської
майстерні приєднався Роман Балаян і перевівся з курсу
В.І. Івченка Володимир Андрощук.
Деякий час, як згадував Євген Ульшин, режисерський
курс відвідувала майбутня заслужена артистка УРСР Сільвія
Олександрівна
акторського

Сергейчикова,
факультету

яка

ВДІКу

після

закінчення

(1960 р.,

майстерня

Б. Бібікова) працювала в Київському драматичному театрі
імені Лесі Українки та знімалася на Київській кіностудії
художніх фільмів ім. О.П. Довженка у фільмах Т. Левчука
«Два роки над прірвою» (1966), «Родина Коцюбинських»
(1970), «Дума про Ковпака» (1973), а також у стрічці
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Р. Балаяна (учень першої майстерні Т. Левчука) «Бірюк»
(1977) тощо.
В архівному документі КДІТМ зазначено, що перші
керівники

українських

ознайомлювалися

з

творчих

досвідом

кіномайстерень

Всесоюзного

державного

інституту кінематографії (ВДІК, нині – Всеросійський
державний університет кінематографії ім. С.А. Герасимова):
«В основу своєї діяльності кафедра поклала прагнення
переймати досвід, накопичений одним із кращих Радянських
вузів мистецтв – Всесоюзним інститутом кінематографії.
Завдяки допомозі ВДІК, кафедра за декілька місяців
свого існування зуміла накопичити та пристосувати для цілей
факультету програми з кінодраматургії та історії радянського
кіно. Художні керівники І і ІІ курсів кінорежисерського
факультету розробили програмні вимоги, які згодом увійдуть
складовою частиною загальної програми з кінорежисури» [3,
арк. 17].
Переймаючи

багатий

досвід

російських

колег,

українські кінопедагоги намагалися знайти власні шляхи
підготовки творчої кіномолоді. За словами Т. Левчука,
«потрібна наполеглива щоденна робота з кожним студентом.
Найважливіше в цій роботі – уміння вести творчу розмову з
учнями

цілком

припуститися

серйозно,

на

захвалювання

рівних.
чи

Боже

борони

такого

собі
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безвідповідального сюсюкання! Успіх приносить тільки
наполеглива, важка спільна праця» [8, 189].
А.А.

Народицький

переймав

мистецько-

наставницький досвід Т.В. Левчука, зокрема й творчі
завдання з екранізації. Тимофій Васильович Левчук дав
учням надзвичайно цікаве творче завдання – розкадрувати й
написати режисерський сценарій на вірш Павла Григоровича
Тичини «На майдані коло церкви…».
Усі учні старалися, адже рецензувати, з подачі
педагогів курсу, мав український поет-класик, перекладач,
публіцист, громадський діяч, академік АН УРСР, лауреат
Державної (Сталінської) премії, лауреат Шевченківської
премії, Герой Соціалістичної Праці, кавалер п’яти орденів
Леніна Павло Григорович Тичина (1891–1967). Усі регалії
були наведені для того, аби зрозуміти різницю між
студентом-першокурсником і живим класиком української
літератури.
Переглянувши студентські розробки, майстер обрав
одну найкращу, яку зробив Євген Ульшин, і відніс Павлу
Тичині. Через декілька днів майстер курсу повернув
студентську роботу разом з відгуком і зауваженнями поета,
записані чорним, червоним і синім олівцями на звороті
машинопису

з

прізвищами

італійських

і

польських

письменників: це були чернетки словника першого видання
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Української радянської енциклопедії. Усі сім сторінок поет
акуратно пронумерував, власноруч розкреслив на колонки і
на кожній вгорі написав: «Зміст кадру», «Малюнок»,
«Примітки режисера», «Мої зауваження». Уже визнаний
митець докладно прокоментував усі кадри (загалом – 21), на
які поділив поезію «На майдані коло церкви…» студентрежисер.
Завдяки

спогадам

Є. Ульшина,

записаних

Л. Череватенком, можна навести режисерський сценарій
студента з цієї майстерні: «КАДР І. “Багато людей, – пише
Ульшин. –

Чоловіки,

жінки,

діти.

Чоловіки

озброєні

гвинтівками, рушницями, косами. Палить сонце. Коні іржуть.
На майдані – гамір. Громада щось вирішує. Чути окремі
вигуки і серед них: “Давай чабана!”. Павло Тичина коментує:
“Розпливчасто.
сильний”, –

А треба

планує

“В жодному

разі

церковного”. <…>

ясніше

режисер.
не

сказати”.
І Павло

треба

КАДР ХVІІІ.

“Чути

Тичина

допускати
“Музика

дзвін
реагує:
дзвону

закінчується.

Вершники віддаляються”. “Музика закінчується? – перепитує
поет і ставить аж 6 (шість) знаків запитання. – Е, ні! Це
зовсім, зовсім неправильно! Режисер молодий випустив із
своєї уваги той факт, що у приспіві матерів (“Та світи ж ти їм
в дорогу”) звучать такі три слова як: “ясен місяць угорі”.
Отже,

музика

не

повинна

закінчуватися,

а

тільки
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переміститись у верхній регістр. Угорі, десь аж коло місяця
звучати» [13].
Перші роки кінофакультету КДІТМ на початку 1960х років,

де

Абрам

Народицький

працював

педагогом,

проходили в таки же важких матеріальних умовах, як і на
початку 1930-х років, коли перший педагог на курсі Тимофій
Левчук сам навчався на кінорежисерському факультеті
КДІКу: «Відсутність належної матеріальної бази факультету,
відсутність належних кабінетів і лабораторій, неповна
укомплектованість кафедри, поки що затрудняє всю роботу
молодої кафедри і нового факультету, що формується» [3,
арк. 18]. Проте побутові труднощі не завадили Т. Левчуку та
А. Народицькому підготувати професійних режисерів кіно.
Валентин

Андрійович

Фещенко

створив

документальні фільми «Вища освіта в СРСР», «Ми до ваших
послуг», «На сторожі чистої води» (1969) та ін. З 1970 року
працював

на

Київській

ім. О.П. Довженка.

кіностудії

Поставив

художніх

кінокартини

фільмів

«Таємниця

партизанської землянки» (1974 р., у співавторстві), «Київські
зустрічі» (1979 р., новела «Я вас зустрів…») [4, 618].
Євген

Іванович

Ульшин

закінчив

Полтавську

театральну студію (1960) і режисерський факультет КДІТМ
(1968). Від 1969 до 1982 року був режисером на студії
«Укртелефільм», зняв як режисер стрічки: «Одеський
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трамвай» (1968), «Левко Ревуцький» (1969), «Мелодії та
ритми» (1969), «Під одним дахом» (1970), «Мої друзі» (1970),
«Танцює Калиновська» (1971), «А у нас у дворі» (1972),

«Вогнище на снігу» (1973 р., у співавторстві), «Сторінки
щоденника» (1974 р., у співавторстві), «І земля стрибала мені
назустріч» (1975), «Лавровий вінок» (1975), «Люди на землі»
(1977), «Дніпропетровськ» (1977 р.; диплом VII Всесоюзного
фестивалю телефільмів, Ленінград, 1977 р.), «Право на мрію»
(1978), «Визнання Батьківщини» (1979), «Хто у теремі живе»
(1979), «Масляна у Голосієві» (1980), «Товариш Дем’ян»
(1980), «Сорочинський ярмарок» (1980), «Кольори часу»
(1981), «А льон цвіте» (1981), «Один день і все життя» (1982),
«Цех здоров’я» (1983) та ін. [4, 610].
Юрій

В’ячеславович

Слупський

був

другим

режисером на кінокартинах «На Київському напрямку»
(1967), «Р. В. Р.» (1977). Як режисер-постановник зняв
фільми «Нічний мотоцикліст» (1972), «Острів юності»
(1976 р., у співавторстві), «Останній гейм» (1981 р., співавтор
сценарію). Ю. Слупський пішов шляхом своїх учителів
Т. Левчука та А. Народицького і вже багато років викладає в
КНУТКТ [4, 549].
Заслужений
Петрович Тупицький

діяч
на

мистецтв
Київській

України
кіностудії

Юрій
художніх

фільмів ім. О.П. Довженка зняв як режисер-постановник
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фільми: «Таємниця партизанської землянки» (1975), «Завтра

вистава» (1977 р., співавтор сценарію), «Знайди свій дім»
(1982 р., т/ф), «В лісах під Ковелем» (1984 р., 3 серії, т/ф),
«Крижані квіти» (1986), «Два кроки до тиші» (1991) [4, 605].
У звіті кінофакультету КДІТМ зазначалося: «Студенти
режисерського факультету проходили виробничу практику на
кіностудії ім. Довженка під керівництвом режисерів, що
ведуть педагогічну роботу в інституті» [3, арк. 30].
Так,

1964 року

на

знімальному

майданчику

Тимофія Левчука за досить незвичних обставин опинився
студент-другокурсник

режисерського

факультету

Єреванського театрального інституту Роман Балаян, який
після закінчення зйомок приїхав до Києва навчатися
кінорежисури. Проте ще довгі сім місяців, незважаючи на два
роки

акторської

практики

в

Степанакертському

драматичному театрі імені М. Горького та незакінчене
навчання режисури в Єреванському театральному інституті,
тогочасний ректор Київського театрального інституту не
хотів

зараховувати

наполегливість

нового

урешті-решт

студента.

Проте

були

достойно

талант

і

оцінені

керівництвом.
Так, Роман Балаян потрапив до цієї майстерні відразу
на ІІІ курс. Потім були роки навчання, самостійної роботи,
але назавжди в народного артиста України, дійсного члена

(академіка)

Національної

академії

мистецтв
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України

(НАМУ), лауреата Державної премії СРСР, відомого далеко
за межами України продюсера й кінорежисера Р.Г. Балаяна
залишилося почуття вдячності людям, які відкрили йому
шлях у кіномистецтво.
Учитель продовжує жити в роботах своїх учнів. Це
зовсім не означає, що випускники різних років просто
наслідували стилістику своїх педагогів. Навпаки, Т. Левчук
та А. Народицький допомагали їм у самовиявленні, прагнули,
щоб майбутні кіномитці брали на себе відповідальність за
власні

твори.

Цю

рису

педагогічної

парадигми

А. Народицького відмічала О. Мусієнко: «У цій людині
поєднувалась певна толерантність з високою вимогливістю.
Він не обмежував студентів ні у виборі виду кінематографа,
ні в тематиці, ні в жанрах. Майстер вважав, що творча
інтуїція підкаже той матеріал і характер його втілення, у якій
майбутній режисер зможе найповніше реалізуватися» [11, с.
179].
Так, Роман Балаян мав змогу 1969 року зробити
власний дипломний фільм «Злодій» у стилістиці поетичного
кінематографа, який уже тоді став об’єктом нищівної
критики з боку партійної цензури. Подальший шлях цього
майстра позначений своєрідністю й неабиякими мистецькими
досягненнями. Кращі фільми Р. Балаяна ввійшли до анналів
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не лише вітчизняного, але й світового кіно. Лауреат

Державної премії СРСР, народний артист України, академік
НАМУ, кінорежисер і продюсер Роман Гургенович Балаян
зняв багато фільмів: «Каштанка» (1975), «Бірюк» (1977),
«Польоти уві сні та наяву» (1982 р., Державна премія СРСР,
1987 р.), «Бережи мене, мій талісмане» (1986 р., приз «Золоте
плато», кінофестиваль у м. Авеліно, Італія; головний приз
«Золотий тюльпан» у м. Стамбулі, Туреччина), «Леді Макбет
Мценського повіту» (1989),

«Райські

птахи» (2008 р.;

2009 р. – «Ніка» в категорії «Найкращий фільм країн СНД та
Балтії») тощо. Знімав телевізійні версії вистав Московського
театру

«Сучасник»

(«Анфіса»,

1993 р.;

«Хто

боїться

високу

якість

Вірджинії Вульф?»).
Керівництво

КДІТМ

відмітило

кінопедагогічної діяльності А.А. Народицького, а тому
надало шанс стати самостійним художнім керівником
майстерні кінорежисерів, не в останню чергу через те, що
митець

«поєднував

у

собі

толерантність

з

високою

вимогливістю… Він не обмежував студентів ні у виборі виду
кінематографа, ні в тематиці, ні в жанрах» [10, 79].
Від 1974 до 1979 року А.А. Народицький був
художнім керівником майстерні режисерів художнього
фільму, до якої входили Леонід Горовець, Юхим Гальперін,
Андрій Загданський, Ігор Гузєєв, Микола Федюк.
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Майстер набрав різних учнів: «Курс складався досить
незвичний, люди були різні за віком, з різними мистецькими

уподобаннями. Були і зовсім юні, що прийшли зі шкільної
лави, і такі, що вже встигли попрацювати на кіностудіях як
асистенти режисера. Курс не був однозначно орієнтованим на
художній або неігровий кінематограф. Майстер давав
студентам можливість зорієнтуватись, спробувати себе

в

різних видах кіно, різних жанрах. Але для цього треба зразу
знімати і ще раз знімати. Народицький не визнавав
«кулуарні» балачки. Студент повинен був стати до камери,
до монтажного столу, тримати в руках плівку» [10, с. 77].
Головною спільною рисою, яку плекав Абрам
Народицький на курс, було бажання знімати: «Майстер учив,
що справжнє кіно народжується лише в процесі активних
зйомок, коли відбувається свого роду злиття митця і
кінокамери. І студенти знімали, користуючись найменшою
можливістю, незважаючи на брак плівки, старі кінокамери та
інші технічні негаразди. Зокрема, режисери користалися тим,
що на операторському курсі студентів було більше, і вони
охоче запрошували своїх колег з режисури, які допомагали
перетворити

на

завершені,

дотепні

короткометражки,

скажімо, такі курсові проекти, як «Робота зі світлом на
кольоровій плівці в інтер’єрі» [11, с. 180].
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Відома українська кінознавець О.С. Мусієнко того
часу також працювала на кінофакультеті КДІТМ ім. І.К.
Карпенка-Карого

та

особисто

могла

спостерігати

за

кінопедагогічною діяльністю А.А. Народицького, найбільше
виділила в цій майстерні саме Ю.М. Гальперіна: «Старший за
своїх однокурсників, він мав вищу технічну освіту. І хоча
Гальперін не працював на професійних студіях, у нього був
неоціненний досвід аматорського кінематографа. Звичайно,
не можна сказати, що аматорський кінематограф у 70-х роках
було позбавлено ідеологічного тиску. Так само, як у
професійному кіно,

вимагалося

знімати

т.зв.

«датські

фільми», тобто стрічки до певних дат. Але разом з тим,
аматори почувалися вільніше, над ними не було тієї
чиновницької «піраміди», що тяжіла над професіоналами. До
того ж, аматор мав можливість випробувати себе майже в
усіх кінематографічних професіях: і сценариста, і режисера, і
оператора, і монтажера, і навіть проявника плівки» [10, 78].
Доля Юхима Гальперіна, за думкою О.С. Мусієнко, у
чомусь була характерною для покоління молодих митців 80х.: «Їх творчий потенціал так і не був достатньо виявлений,
хоча створені ними фільми, навіть наперекір жорстким
обставинам, свідчать про високе мистецьке обдарування» [11,
181].
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Проте перш ніж знімати фільми в СРСР, потрібно
було спочатку вступити навчатись на кінорежисера. Для
більшості талановитих юнаків «без протекції» цей шлях
закінчувався на порозі творчих ВНЗ, і лише особливо
наполегливі доводили власне право навчатись улюбленої
професії: «Про серйозність вибору професії, ба більше,
життєвого шляху, свідчить наполегливість, з якою Юхим
Гальперін намагався вступити до кінематографічного вишу.
Проходив конкурси і на кінофакультеті, і у ВДІКу. Одного
разу, 1968 року, здавалось, що пощастило. Талановитим
абітурієнтом

зацікавився

Микола

Мащенко.

Майбутні

педагоги його курсу – Л. Осика, І. Миколайчук, Л. Сердюк,
подивившись

аматорську

короткометражку

абітурієнта,

підтримали вибір майстра. Але знову не склалось…
Мащенкові так і не дали можливість набирати курс в
інституті. Ішов 1968 рік, почалося серйозне «закручування
гайок», і майбутній автор «Комісарів» виявився під підозрою,
був зарахований до неблагонадійних» [10, 78–79].
Навчаючись

у

Дніпропетровському

гірському

університеті ім. Артема на інженера-машинобудівника,
Юхим

Гальперін

не

залишав

мрію

працювати

в

кіномистецтві, а тому як автор сценарію і режисер зняв
аматорський
(1967),

який

документальний
отримав

фільм

головний

«Галка-професор»
приз

Всесоюзного
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кінофестивалю (СРСР) і приз міжнародного кінофестивалю в
Бєлграді (Югославія). З цим фільмом він спробував вступити
на

кінофакультет

КДІТМ

ім.

І.К.

Карпенка-Карого,

вирішивши кинути навчання на інженера-машинобудівника,
якщо вступить до майстерні кінорежисерів М.П. Мащенка.
Проте через невдачі був вимушений закінчувати навчання в
технічному ВНЗ, три роки обов’язкової роботи за розподілом
і лише після цього знову повторив спробу вступу до
кінематографічного інституту. У цей час Юхим Гальперін як
автор сценарію та режисер зняв аматорський документальний
фільм «Турбота» (1970), який отримав призи Всесоюзного
кінофестивалю (СРСР).
«Свої спроби нарешті оволодіти вимріяною професією
кінорежисера Юхим продовжив лише після закінчення
технічного вишу. – писала О.С. Мусієнко. – І знову проба сил
– спершу у ВДІКу (побачив безнадійність ситуації – конкурс
майже повністю складався з дітей кінематографістів –
Гальперін забрав документи) і далі знову на кінофакультеті в
Києві.
Цього разу, як згадував сам Юхим, зорі стали так, як
треба. Курс набирав досвідчений майстер – Аркадій
Народицький,

він

зумів

роздивитись

в

аматорській

короткометражці творчий потенціал майбутнього студента»
[10, с. 79].
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Причому, зважаючи на спогади О. Мусієнко, Ю.
Гальперін настільки сподобався майстру, що він взяв його
вже фактично після закінчення іспитів: «На нашу думку, саме
цей студент творчо був найближчим Народицькому. Недарма
майстер взяв його на курс, коли формально творчі конкурси
вже завершились» [11, с. 180].
На

першому

курсі

студенти

майстерні

А.А. Народицького Юхим Гальперін разом із Леонідом
Горобцем

вирішили

зняти

документальний

фільм,

присвячений 30-й річниці Перемоги, про випуск Київського
державного театрального інституту 1941 року під назвою «І
приходе час іспитів» («И приходит пора экзаменов»):
«Найбільше не хотілося, щоб фільм вийшов, як говорили
студенти,

«датським»,

тобто холодно,

по-ремісничому,

зліпленим до чергової дати» [11, 180].
Молоді

кінематографісти

«почали

«копатися»

в

архівах, шукати світлини, зустрічатися з випускниками того
трагічного року. Випуск відбувся 21 червня, а вже 22-го на
Київ впали німецькі бомби. А які були постаті, які долі…
Юрій Тимошенко, Юхим Березін, Ольга Кусенко. Вони
пройшли дорогами війни і стали знаними митцями. А от
староста курсу Борис Білоус, юнак, який подавав великі надії,
загинув уже влітку 1941-го» [10, с. 80].
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Як згадувала О.С. Мусієнко, документальна стрічка

студентів першого курсу майстерні А.А. Народицького
Юхима Гальперіна та Леоніда Горовца «І приходе час
іспитів»

вийшла

настільки

чудовою,

що

відкривала

фестиваль «Молодість» 1975 року [11, 180].
Майстер дозволяв учням пробувати себе у різних
формах і жанрах кіномистецтва. Так, зокрема Ю. Гальперін,
успішно проявив себе у не досить популярній у Радянському
Союзі

рекламі:

«Уже в дев’яностих

стало

правилом

демонструвати на телебаченні короткі рекламні фільми. З
реклами вийшов і знаменитий автор «Нічного дозору» Т.
Бекмамбетов, який нині успішно працює в Голівуді. А тоді, у
80-х, такі стрічки були в дивину (справді, яка реклама при
тотальному дефіциті?). А студенти знімали… Запам’яталися
дотепні точні рекламні короткометражки, які зняв Юхим
Гальперін ще на молодших курсах: «Пиво жигулівське» і «Я
не засмічую повітря» – весела реклама велосипедів, де
прозвучала екологічна нота» [11, с. 180].
Про

якість

студентських

робіт

майстерні

А.

Народицького може свідчити той факт, що в їхніх перших
кінотворах знімалися не тільки студенти КДІТМ або ж, за
традицією кінофакультету, одногрупники режисерів, але й
відомі українські актори: «Зокрема в картинах Гальперіна,
була надзвичайно

вдала робота відомого

артиста С.
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Філімонова, а крім того, розкрився неабиякий акторський

комедійний талант у студентів-режисерів з інших курсів:
Віктора Бажая, Ігоря Черницького, Бориса Ліханова» [10, с.
81].
На третьому курсі А.А. Народицький затвердив
Юхиму Гальперіну надзвичайно складну,

проте дуже

важливу в становленні митця картину з оптимістичною
назвою «Завтра», присвячену модній у Радянському Союзі
темі школи, що мала перевиховати злочинців. Парадокс
заключався в тому, що зйомки цього документального
фільму відбувалися на зоні, де того часу відбував покарання
легендарний кінорежисер, творець «Тіней забутих предків»
Сергій

Йосипович

Параджанов.

Декан

кінофакультету

КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого Святослав Павлович Іванов
вирішив

відрядити

на

зйомки

найкращих

студентів-

кінематографістів, не в останню чергу, аби вони зустрілись із
ув’язненим митцем і, за можливості, підтримали його: «Цей
жест становив для Іванова неабияку небезпеку: адже він
втратив посаду голови Держкіно УРСР саме за близькі
контакти з великим режисером, за його активну підтримку.
Далі були зустрічі з Параджановим, знайомство зі сценарієм,
що його написав Сергій Йосипович, бесіди з маестро» [11,
181].

225

Під час однієї з бесід Сергій Параджанов запитав

Юхима Гальперіна, хто його майстер курсу: «Почув у
відповідь – Народицький. «Так, знаю. Він прийшов на студію
ім. О. Довженка молодим і гарячим режисером. Усе мріяв
зняти фільм про Джордано Бруно. А через десять років
знімав його вже старим і втомленим» [7].
«Параджанов знав, про що говорив. – вважає
О. Мусієнко. – Людина, яка буквально фонтанувала ідеями і
задумами, п'ятнадцять років була відлучена від кіно» [10, 91].
«Згодом Гальперін шкодуватиме, що в ті роки він не
був готовий до зустрічі з такою масштабною особистістю,
тим більше, що мислив себе як документаліст, тому вишукані
образи одного з творців поетичного кіно були тоді йому
досить далекі. Та це не завадило йому запропонувати себе як
асистента Параджанова з тим, щоб кіно знімав Сергій
Йосипович» [11, 181].
Керівництво колонії сприйняло таку студентську
«пропозицію» не досить привітно, а тому виникла реальна
загроза етапування С.Й. Параджанова до іншої колонії, що, у
свою чергу, могло привести до смерті хворого митця. Тому
молоді кінематографісти відповіли «лежачим страйком»,
тобто «залишались на своїх ліжках у готельному номері, аж
поки перелякане начальство колонії (адже зривалися зйомки
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фільму, за який вони відповідали перед самим міністром) не
пообіцяло, що дасть спокій Параджанову» [10, 81].
Студент третього курсу навіть у складних умовах
намагався робити професійне кіно: «Розуміючи, що у фільмі
все одно доведеться орієнтуватися на замовника, Гальперін
разом з тим прагнув до максимальної автентичності й у
відтворенні обстановки, й у змалюванні персонажів. Було
застосовано приховану камеру, про яку не знали ув’язнені,
тому, коли вимикалась основна, вони поводились «у кадрі»
цілком природно, що й треба було режисерові. Музику до
стрічки, слова пісень писав один з ув’язнених, отож і тут
вдалося повністю уникнути фальші, а це для документаліста
чи не найголовніше. І головне – студентам вдалося виконати
«таємне завдання» свого декана: підтримати знаменитого
в’язня» [11, 181].
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У статті досліджується проблема культурного

впливу французької класичної літератури і драматургії XVII
століття на формування нової театральної естетики, яка
дозволила

театру

позбавитися

статусу

лише

розважального видовища і посісти місце серед так званих
«високих мистецтв».
Ключові

слова:

театр,

класицизм,

трагедія,

філософія, етика, естетика.
Театр як художнє явище високої культури остаточно
утвердився в Західній Європі у ХVII столітті. Це був початок
Нового часу, коли західноєвропейська домінанта стала
безперечною у світовому культурному процесі.
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У ХVII столітті всі європейські регіони були тісно
пов’язані між собою економічно, політично й загальною
традицією культури. Незаперечним став загальний принцип
цивілізації, що сформувалась у Європі. З географічного
поняття Європа перетворилася на історичний феномен.
Міжнародний аспект будь-якої національно-історичної події
мав загальне значення і знайшов відображення в кризі
Європи Нового часу, яку також називають «загальною» і яка
відобразила кризу людини в усіх сферах її діяльності [1; 8].
Кризові явища захопили і політику, й економіку, і релігію, і
духовні пошуки людини ХVII століття.
Одним з проявів загальної кризи ХVII століття стала
перша наукова революція. коли відбувся перехід від
накопичення попередніх знань і яскравих гіпотез щодо
влаштування Всесвіту до першої наукової картини світу й
народження експериментальної науки. «Батьком» сучасної
науки вважається Рене Декарт. Це йому належить перша
наукова картина світу, у якій усе розглядається як рух
матерії, яка постійно і безперервно ділиться (атомів, тобто
«неподільних»

часток

не

існує)

й

поширюється

до

безкінечності. Декартові належить особливе відкриття, яке
назавжди

залишиться

актуальним,

відкриття

методу

мислення, завдяки якому людина не зможе неістинне,
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брехливе взяти за істину. Принципи нового методу викладено
в трактаті «Міркування про метод».
Ми звертаємося до цього трактату Декарта, тому що
його

положення

вплинули

на

естетичні

принципи

класицизму, точніше, розгляд декартівського методу зможе
якнайкраще зрозуміти художньо-філософську специфіку
класицизму, а саме завдяки класицизму театр увійшов до
системи «високих мистецтв» разом із поезією та філософією.
Нагадаємо, що театр ще з часів Середньовіччя не міг
конкурувати

як

масове

видовище

із

«високими

мистецтвами». Шекспір був би здивованим, якщо б йому
відкрили величезне значення його трагедій у майбутньому.
Адже п’єси створювалися для акторів, вони ставали
власниками драм, а драматурги не переймалися з приводу
необхідності їх публікацій. Поет залишав себе у вічності в
ліриці або в епосі. Додамо, що і в ХVII столітті ще
залишалося попереднє презирливе ставлення до театру й
акторів як до людей «низької» професії, про що свідчать хоча
б такі факти: Мольєр міг би бути академіком, як Корнель і
Расін, якщо б він відмовився від професії актора; як актор той
самий Мольєр не міг після смерті, за розпорядженням
паризького архієпископа, бути похованим в освяченій землі
«як грішник» і його поховали за огорожею цвинтаря, де
покоїлися самовбивці й нехрещені діти. Однак, незважаючи

232

на наведені факти, які характеризують усталену традицію
повсякденного життя і мислення, ставлення до театру та
акторів корінним чином змінилось у європейській свідомості
протягом того ж століття. Більше того, французький театр
ХVII століття започаткував театральні принципи, які в
подальшому зможуть бути оціненими тільки в ХХ столітті з
народженням режисерського й інтелектуального театру.
Статус театру змінила література (трагедія і висока комедія
класицизму) й нова філософія Рене Декарта. Метою нашої
статті і є показати на конкретних прикладах художніх текстів
класицизму, як ідеї, що сформулював Декарт, проявились у
художньому просторі «правильної» драми і що вони значили
для актора як виконавця й особистості.
Отже, правила розуму, який мислить безпомилково, за
Декартом. Перше правило – це правило «очевидності», яке
полягає в тому, щоб досягти повної ясності свідомості, щоб
явище, яке розглядається, не викликало жодного сумніву.
Очевидне – це безсумнівне. Але як цього досягти? Для цього
існує друге правило: «Ділити кожну проблему, обрану для
дослідження, на стільки частин, скільки можливо і
необхідно для її найкращого розв’язання» [2; 193]. Це правило
аналізу, це і є той метод, завдяки якому можна прийти до
очевидності, тому що поділяючи складне на просте, світ
розуму виганяє двозначності. Але простого поділу складного
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на елементарні частини ще недостатньо. У такому випадку
ми маємо суму елементів, але не знаємо, як існує ціле, тобто
живий зв’язок окремих елементів у цілому явищі, обраному
для розуміння. Тому після аналізу потрібен синтез, тобто
відновлення порядку завдяки побудові ланцюжка міркувань
від

простого

до

складного,

встановлюючи

причинно-

наслідкові зв’язки між простими елементами складного
цілого. І четверте правило безпомилкового мислення – це
правило контролю, коли необхідно контролювати будь-який
момент у процесі аналізу й синтезу, зупинятись у синтезі,
якщо виникає будь-яке нерозуміння, і знов-таки поділяти
елемент, що вважався простим, на простіші складники [2,
195].
Встановлені
математичного

правила

мислення,

методу
і

в

–

мистецтві

це

правила

класицизму

проявилися подібні риси на естетичному рівні свідомості. Це
означало, що потрібно зображувати не окреме, а загальне, те,
що притаманне «усім часам і народам», те, що вивільнено від
будь-якої конкретики, абстраговане. Життя реальне, таке,
яким воно сприймається у повсякденному існуванні, не може
стати темою мистецтва, «правда» не може дати узагальненої
картини буття, потрібне лише «правдоподібне». Нікола Буало
повчав:
«…Бува,
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Чудною видасться і правда нам жива.
Безглузді ж вигадки нас тішити не можуть,
Бо ні ума вони, ні серця не тривожать»
(переклад М. Рильського)

Що стосується змісту трагедії як найвищого жанру в
строгій класицистичній системі, а також і високої комедії
(жанру, створення якого належить Мольєру), то глибокі
філософсько-етичні проблеми в них виховували як глядачів,
так і виконавців. Адже згідно з «Міркуваннями про метод»
можна навчитися мислити безпомилково, не приймаючи
неправдиве за істинне. Так само і в трагедії класицизму – усе,
що відбувається з героями, показано для глядачів як висока
норма або відхилення від неї, і це означає, що і драматург, і
виконавці, які глибоко продумали й пережили думки і
відчуття героїв, яких вони відтворюють на сцені, знають
істину і це знання впливатиме на свідомість глядачів,
виховуючи
переживань.

їх

у напрямку високого

Вивірена

форма

строю

думок

олександрійського

і

вірша

(римований 12-складник із цезурою посередині, обов'язковим
наголосом на 6-му і 12-му складах і чергуванням парних
окситонних і парокситонних рим) гармонійно оформлювала
складний зміст трагедії, у якій вирували пристрасті й
боротьба з ними високого обов’язку. Давно відомий конфлікт
класицистичної трагедії, що вже став стандартом її розуміння
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в середній школі і навіть у вищих навчальних закладах. Ми

вважаємо, що така постановка проблеми певною мірою теж
була вказана Декартом. Адже Декарт виступив і як філософмораліст, створивши трактат «Пристрасті душі» (1649).
Відповідно до цього трактату Декарта існують три
групи пристрастей, у яких людина реалізує різні боки власної
природи. Нагадаємо, що роздумуючи про сутність людини,
Декарт дійшов висновку про її двоїстість – незалежність у
певних моментах буття душі від тіла, адже тіло – це
«рефлекси», а душа – «рефлексія». Душу Декарт розглядав як
субстанцію res cogitans (речовина, що мислить) і поміщав її у
шишкоподібну залозу мозку людини, тобто душа, яка існує
разом із тілом, але і незалежно, самостійно, ототожнюється з
думкою та із справжнім життям, тому що європейська
духовно-інтелектуальна традиція ще з античних часів
утверджує істинне життя як життя вічне, ідеальне, згодом –
життя духу. Тому Декарт аналізував пристрасті, поділивши їх
на три групи: фізіологічні (коли тіло, «рефлекси», нав’язують
людині її поведінку), психологічні (коли душа, розум, і тіло
існують у певному балансі) й моральні пристрасті (коли
поведінка

людини

механізмом,

коли

не

може

людина

бути

завдяки

пояснена
власному

тілесним
розуму,

«рефлексії», стає вільною) [2; 215]. Так, відштовхуючись від
Декарта, Корнель уведе до своєї теорії трагедії разом із

класичними

арістотелівськими

афектами

«співчуття
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і

страху», очищення (катарсис) яких і є високою метою драми,
новий афект – «захоплення», а це, згідно з «Пристрастями
душі», пристрасть фізіологічна. Далі, узявши за основу
декартівське

розуміння

кохання

як

пристрасті

«психологічної», драматурги класицизму саме його поклали в
основу драматургічного конфлікту п’єс, тому що з коханням
як пристрастю, що урівноважена із працею душі, тобто
розуму, високий обов’язок зможе боротися. І вихід героя за
межі пристрастей з тілесним механізмом у вчинок Свободи
проявить героя як моральну особистість, яка керується у
власній поведінці моральною (за Декартом) пристрастю –
прагненнями великодушності й самопожертви.
Етичні ідеї Декарта встановили взірець високої
моральності

для

трагедійних

героїв.

Моральні

норми

повинні, за Декартом, укріпити панування розуму над
тиранією пристрастей. Він писав: «Перемагати скоріше
самого себе, ніж долю, і змінювати скоріше власні бажання,
ніж світовий порядок; вірити, що немає нічого, що було б
цілком у нашій владі, окрім наших думок» [2; 218]. Цей
філософський неостоїцизм Декарта можна порівняти з
художньо-етичною проблематикою трагедій П’єра Корнеля.
У трагедії «Сід» (1636) ми бачимо ситуацію, коли Родріго,
юнак, перед яким життя поставило проблему, яку неможливо
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розв’язати, не поступившись чимось найважливішим в
особистісному сенсі, на наших очах зростає до постаті героя.
Зростання благородного, але розгубленого перед ситуацією,
коли батько закликає до справедливої й необхідної помсти за
образу й зневагу людині, яка раптово і не очікувано стала
ворогом і при цьому це батько коханої, – зростання юнака у
героя відбувається тому, що він глибоко роздумує над
ситуацією і ухвалює єдине гідне людини з високим розумом
рішення – перед ним розкривається істина. Завдяки думці
Родріго піднімається до рівня моральної пристрасті, тому він
розкриває себе як істинно вільна людина.
Дилема почуття й обов’язку виражається в таких
рядках Стансів Родріго:
Які чуття страшні в душі моїй киплять!
Кохання там і честь у битві затялися.
За батька відплатить – коханої зректися!
Любові звіритись – повинність ізламать!
Прийшло до вибору – або безчестя чорне.
Або страждання необорне.
Що маю, Боже, я вчинить?
Яка дорога перед мене?
Образу лютую простить
Чи покарать – отця Хімени! (пер. М. Рильського)
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Це необорне страждання не може відкрити істину
героєві, але воно наштовхує на необхідність думки, що
приведе до гідного виходу із ситуації, яка здається
безвихідною. У Стансах перетинаються найголовніші прояви
справжнього життя – страждання і думка, які в поєднанні
складної взаємодії приводять до катарсису героя, коли
прояснюється високий смисл буття і власного життя у ньому:
Та вмерти, батьківський зламавши заповіт!
Щоб у літописі іспанськім записали
Мене між зрадників, що честь і рід топтали!
Ім’я знеславили на цілий славне світ!
Коханню слугувать – безумне то бажання,
Коли прийшов кінець кохання!
Так геть спокусу навісну!
Злі думи, пріч ідіть від мене!
На бій піду і честь верну.
Як не вернути вже Хімени!
Парадокс ситуації полягає в тому, що гідним високого
кохання Хімени Родріго може бути тільки, виступивши
захисником честі свого роду, тобто викликавши на двобій
батька коханої. Хімена гідна кохання Родріго тому, що вона
повністю розуміє вчинок героя, але саме завдяки цьому вона
вимагає від короля суворого покарання для коханого, тому
що так робити їй велить честь, високий обов’язок. Отже,
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герої гідні один одного тому, що їхні вчинки завдають їм
глибокого страждання і переривають усі стосунки між ними,
але вони розуміють і повністю приймають рішення іншого,
тому що знають істину і знають, у чому вона проявляється.
Жан

Расін,

інший

великий

трагедійний

поет

французького класицизму, пов’язаний з відкриттями Декарта
по-іншому. Моральні ідеї філософа не мають значення для
світу расінівських героїв. Художньо-етична проблематика
трагедій Жана Расіна, пов’язана із думками Блеза Паскаля та
янсеністською концепцією людини. Ця релігійна концепція,
що виникла в період релігійної кризи і пошуків актуальних
відповідей на одвічні питання, які по-новому відкрилися
людині Нового часу, бачила людину трагічно, як безсилу
перед спокусами пристрасті, гріховну; людину, яка не може
піднятися до високої норми, хоча й усвідомлює її. Паскаля
особисто мучило особливе становище людини у світі,
середнє між «ніщо» та нескінченним. Звідси виросло
уявлення про нудьгу, притаманну людині за її природою,
просто тому, що вона – людина, тобто щось середнє між
«усім» і «нічим» («Становище людини: непостійність,
нудьга,

неспокій»).

Слабкість

людини,

за

Паскалем,

проявляється в її неспроможності ставити перед собою
запитання про сутність того, що значить саме поняття
«людина» і що значить людина у нескінченному просторі
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всесвіту, її схильності до розваг («…єдине благо людей
полягає в тім, щоб їх відволікали б від думок про їхнє

становище чи якесь заняття, яке б відхиляло думки від цього
питання, чи якась приємна і нова пристрасть, що їх
займає… Ми шукаємо… метушні, яка відвертає наші думки
від нашого становища і розважає нас») [3]. Паскаль після
тривалих пошуків дійшов висновку, у чому полягає гідність
людини, «тростини, що мислить», і вона полягає в умінні
мислити. А обов’язок людини – мислити гідно, тому що
тільки в цьому основа моральності. «Гідне мислення»
починається з питань про власний початок і власний кінець, а
також з питання про Творця всесвіту і людини.
Трагічне бачення людини Паскалем перетинається з
точкою зору Жана Расіна. Расін з дитинства і в юнацькі роки
був вихованцем навчальних закладів, які були в руках
янсеністів. Гріховна природа людини, її «безблагодатність»
проявляється у відданості пристрастям, які приводять до
злочину й загибелі, але ані персонажі «Андромахи» (Пірр,
Орест, Герміона), ані Федра з однойменної трагедії нічого
зробити із собою не в змозі. Пристрасть (за янсеністською
концепцією – гріх) сильніша за людину, так проявляється її
абсолютна несвобода (позбавленість благодаті, за Антуаном
Арно – одним з ідеологів янсенізму). Людина Расіна тому й
страждає, що усвідомлює власну гріховність. Слабкість
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«тростини, що мислить» проявляється в неможливості
людини бути гідною високого ідеалу, який у її свідомості все
ж існує.
Надзвичайно важливою особливістю світу трагедій
Расіна є, як це глибоко дослідив Ролан Барт, відносини
жадання й відносини влади [4, 164], коли кохання мало
відрізняється

від

ненависті

і

жадання

переходить

у

відчуження. Центральна трагедійна ситуація – це відносини
сили, тому драматургічний конфлікт у трагедіях Расіна – це
не любовний конфлікт, де обидва протистоять один одному,
тому що один кохає, а інший ні, відносини любові
перекриваються відносинами влади й насилля.

«Театр

Расіна – не любовний театр; тема Расіна – застосування
сили в умовах… любовної ситуації» [4; 165]. Герой, у якого
позиція сили – наприклад, Пірр з трагедії «Андромаха», –
закоханий у героїню, яка повністю перебуває під його
владою, бо вона його полонянка. Але Андромаха може
відчувати тільки відразу до Пірра, адже він прославився як
губитель Трої, вітчизни Андромахи; «кровавий Пірр» –
знищувач усієї її родини. Сутність трагедійної ситуації в
Расіна, за Бартом, полягає в тому, що герой (Пірр) стоїть
перед дилемою, яку не можна розв’язати: якщо він оволодіє
насильно Андромахою, він її просто знищить як особистість,
якщо визнає її правоту, то буде фрустрований, тобто
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внутрішньо знищений сам. Як говорить Барт: «Він не в змозі

вибрати між абсолютною владою і абсолютною любов’ю,
між ґвалтуванням і самовідреченням» [4; 168]. Зображення
цієї паралізованості і є трагедією Расіна. Так у парі
взаємопов’язаних

і

водночас

протиставлених

героїв

вимальовуються стосунки насильника і жертви, але, як це
показує Барт, у «жертви» теж є власні методи агресії.
Парадоксально, але їхні стосунки – це не стосунки ворожнечі
– тиран і невільниця «черпають власне буття зі свого
положення стосовно іншого» [4; 169]. «Методи агресії»
жертви – це скарга, загроза загинути, загроза самогубства.
Сила, що рухає партнерами в їхніх стосунках, – це прагнення
до приниження партнера, і мета у цих стосунків одна –
відродити відношення сили, що є незаперечними, довести до
максимуму дистанцію між владою тирана й покорою жертви
[4; 170].
Якщо ж розглянути драматичний план трагедії Расіна,
то всі ці найдавніші і водночас актуальні для мислення
сучасності пласти поведінки людини містяться у формі п’єси,
де панівним є не сценічна дія, а слово, і цей момент є дуже
важливим у розуміння мистецтва великого драматурга
класицизму. Саме уважно читаючи трагедії Расіна, ми
розуміємо, яку надзвичайну силу несло в собі літературне
слово, проголошуване зі сцени, а воно ставало і подією, і
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дією. Дія класицистичної трагедії, як указує на це Патріс
Паві, існує у внутрішньому світі персонажа в його розвитку,
у його рішеннях, у його мовленні [5; 66]. Тому й існує термін
«словесна дія». Трагедійний театр класицизму – це театр
словесної дії.
Краса поетичної форми трагедії (олександрійський
вірш) перебуває в глибокій суперечності із змістом, але ця
суперечність надає особливої художньої сили драматургії
висловлювання. Тобто слово Расіна – це таке слово, яким
актору необхідно «діяти». Зовнішня статика актора і вистави
повинна зникнути під впливом слова, актор повинен зробити
словом акт дії, звичний для традиційної театральної вистави.
З точки зору театральної антропології йдеться «не про
виставу або театральний «образ», створюваний актором, а
про силу, що «рветься із тіла», яке «відлите у форму» – так
принаймні висловився Єжі Гротовськи про актора на сцені як
проблему філософської антропології [5; 22]. Ці слова
якнайкраще характеризують ситуацію саме класицистичної
вистави й актора в зовні статичній ролі, заповненій
словесною дією небаченого ні до, ні після існування
класицизму внутрішнього напруження. Віршований текст
«веде» виконавця, він «тягне» його за собою і актор стає
«надмаріонеткою» в тому сенсі, який надавав цьому поняттю
великий режисер-символіст ХХ століття Едвард Гордон Крег.
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Виникає запитання: як же причетна до світу трагедій

Жана Расіна філософія раціоналізму Рене Декарта? Ми
вважаємо, що оскільки театр Расіна – це театр «словесної
дії», то саме у слові, яке стає класичним завдяки точності,
ясності, спрямованості тільки на єдиний смисл поняття,
зображуваного почуття, пристрасті, – саме у такому
художньому слові, яке тяжіє своєю точністю до наукового
терміна,

відображаються

фундаментальні

принципи

мислення епохи, зосереджені у філософії Декарта.
Як «метод мислення» Декарта вплинув на виконавську
культуру актора? Саме класицизм почав вимагати, щоб
акторська гра була продуманою і красивою. Головною
умовою творчої роботи став розум, і в цьому ми бачимо
вплив нової філософії на особистість людини, що створює
художній образ на сцені засобами словесної дії. Тому від
акторів почали очікувати, чіткого розуміння того, що вони
вимовляють, і вміння свідомо працювати над ролями.
Недарма сам Расін працював з великою актрисою, яка
уславила Федру з його однойменної трагедії, Марі Шанмеле,
роз’яснюючи їй кожне слово і зображаючи за допомогою нот
декламаційну основу ролі. Так класицизм примусив акторів
піднятися до рівня тогочасної культури і «запрограмував»
подальший розвиток акторського мистецтва як мистецтва не
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просто «міметичного», а такого, у якому проявляється
високий інтелектуальний рівень творчої особистості.
Це прагнення знайти і показати високу норму, ідеал в
естетичному

мисленні

драматургів

французького

класицизму, з нашої точки зору, «спровокувала» філософська
праця Декарта «Роздуми про метод», з якої починається
філософське і наукове мислення Нового часу і сучасності.
Тому статус театру завдяки художній драматургії, пронизаній
новими філософськими ідеями, кардинально змінився саме в
ХVII столітті: від розважального видовища до високого
мистецтва.
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магістрант ІІ курсу
Навчально-наукового Інституту
телебачення, кіно і театру КиМУ
ПРОБЛЕМА ЕКРАНІЗАЦІЇ
ТРАГЕДІЇ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА
«РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА» 1968 РОКУ
У

дослідженні

аналізуються

особливості

кінематографічної рецепції п’єси В. Шекспіра «Ромео і
Джульєтта»

режисером

інтермедіальний

підхід

Ф.

Дзефіреллі.
до

Застосовано

драматичного

і

кінематографічного твору. Цей підхід дає можливість
виявити, як відомий сюжет про Ромео і Джульєтту
реалізований у художньому мисленні В. Шекспіра та
Ф. Дзефіреллі відповідно. Акцентовано, що значний вплив на
творчу рецепцію виділеного сюжету мали особливості
світобачення обох митців.
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Звернено увагу на те, як у кінематографічній версії
інтерпретовано

оригінальний

текст

В.

Шекспіра,

виокремлено провідні точки перетину й розходження думок
драматурга й режисера.
У роботі виявлено засоби реалізації візуального
інтерпретування тексту твору В. Шекспіра Ф. Дзефіреллі,
серед яких можна виділити як конкретизацію окремих не до
кінця розкритих у драматичній версії сюжетних ліній, так і
умисне опущення тих місць, що не становлять інтерес для
режисера. Обґрунтовано, що мистецька універсальність
стала знаковою у ХХ столітті, і одним із шляхів її
вираження

стала

інтерсеміотична

взаємодія

між

мистецтвом слова та кінематографом. Визначено, що
засвоєння

Ф.

Дзефіреллі

витвореного

В.

Шекспіром

художнього тексту сприяло збагаченню зображальновиражальних можливостей кіноверсії.
Ключові слова: мистецтво, література, драматургія,
кіно, кореляція, інтермедіальність, інтермедіальний підхід.
Актуальність

дослідження.

У

ХХ

столітті

реалізувалася така форма міжмистецької взаємодії, як
освоєння

матеріалу

художньої

літератури

екранним

мистецтвом, що дозволило отримати нові версії художнього
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прочитання як класики, так і новітньої літератури. Специфіку
екранізації літературного твору слід розглядати в аспекті
відповідності

образів,

сюжетних

перипетій,

стилів

письменника й інтерпретатора.
Загалом екранізація вважається перекладом із мови
літератури на мову кіно. Проте аналіз цього феномену
дозволяє припускати, що екранізація літературних творів – це
новий вид художньої творчості, який зародився ще в ХХ
столітті

та

потребує

актуальність

детального

дослідження

дослідження.

визначається

Отже,

необхідністю

простежити специфіку перекодування п’єси В. Шекспіра
«Ромео

і

Джульєтта»

стильовому)

на

засобами

різних

рівнях

кінематографії,

що

(насамперед
дає

змогу

розширити обрії осмислення авторського доробку.
Огляд попередніх досліджень. Проблема взаємодії
літератури

і

кіно

завжди

привертала

увагу

як

літературознавців, так і кінознавців; різні аспекти цього
питання

висвітлені

в

дослідженнях

Л.

Волкової,

Є. Габриловича, В. Дьоміна, С. Лазарука, І. Маневича, Л.
Савенкової, Л. Фрадкіна, М. Ямпольського та ін. На Заході в
середині 60-х років ХХ століття активно розвивався
семіотичний підхід до кіномистецтва, який наприкінці ХХ
століття посів провідне місце в кіноестетиці. Його перевага
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полягає в тому, що він дозволяє здійснювати порівняльний
аналіз кіномови і мови літератури.
У 10–30-х роках ХХ ст., тобто тоді, коли панувало

німе кіно, активно обговорювалася проблема мови кіно
С. Ейзенштейном, Б. Ейхенбаумом, Ю. Тиняновим, В.
Шкловським. Особлива увага до цієї проблеми була прикута
з появою звукового кіно (Б. Балаш, В. Пудовкін, Р. Якобсон).
60–70-ми роками дослідники У. Еко Ю. Лотман, К. Метц
активно обговорювали питання, що стосувалися нового
напрямку кінознавства: семіотики кіно. Вони аналізували
проблему сутності мови, типи знаків, зіставляли ці знаки з
вербальними.
Мета дослідження – з’ясувати особливості перекладу
художнього тексту В. Шекспіра засобами кіно, простежити
особливості кіноверсії, виявити завдяки цьому експліцитні й
імпліцитні смисли твору письменника.
Реалізація мети передбачає виконання таких завдань:
– здійснити огляд і систематизувати літературознавчі
дослідження,

що

стосуються

тих

творів,

які

були

екранізовані;
– охарактеризувати домінантні тенденції тлумачення
феномена кіно як специфічної віртуальної реальності,
співвідносної з текстовою;
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– визначити специфіку освоєння літературного тексту
засобами кіно;
–

окреслити

ключові

літературно-художнього

смислові

тексту

координати

письменника,

що

експлікуються й імплікуються Ф. Дзефіреллі в кінотексті.
Об’єкт дослідження – п’єса В. Шекспіра «Ромео і
Джульєтта» та її екранізація Ф. Дзефіреллі.
Предмет

дослідження

–

особливості

й

засоби

завдання

роботи

перекодування літературних творів мовою кіно.
Методи
зумовлюють

дослідження.
необхідність

Мета

і

комплексного

підходу

до

емпіричного матеріалу, залученого з різних видів мистецтва –
літератури й кіно.
Виклад основного змісту дослідження. Кіномистецтво
– це вид образотворчого мистецтва, що винайдений у ХІХ
столітті й набув найбільшої популярності у ХХ столітті [9].
Це

вид

художньої

творчості,

який

за

допомогою

кінематографічної техніки, оперуючи рухомим зображенням і
звуком, відтворює реальну дійсність у художніх і художньодокументальних образах. Синтезуючи і вбираючи в себе
художній досвід літератури, театрального та образотворчого
мистецтва, музики й переломлюючи його через власні
особливості й специфіку, кіномистецтво володіє власними
зображально-виражальними засобами, серед яких головні –
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фотографічна природа рухомого в часі зображення та монтаж
[6].
Ставлення до феномену кіно в літературознавстві
переживало певні трансформації. Так, для російських
формалістів характерним було своєрідне протиставлення кіно
та літератури.
Для В. Шкловського, зокрема, проблемним виглядало
перенесення на екран одночасно кількох сюжетних ліній
літературного твору. Поетика кіно в його інтерпретації – це
поетика «чистого» сюжету. Зрештою, уже в 20-ті роки ХХ
століття він передбачив перспективи анімації та бурхливий
розвиток масових різновидів кінематографічного жанру з
націленістю на видовищність. У його працях формується
площина перетину зі студіями багатьох дослідників кіно – З.
Кракауера, Г. Дж. Лоусона, А. Вартанова та ін.
Для герменевтичного «вслухання» в текст, коли, за
Г.Ґ. Ґадамером, наступає «злиття обріїв» інтерпретатора й
твору, автору візуальних відчитань важливо якнайповніше
зберегти контексти літературного виміру, адже феномен
кінотексту своєю структурою нав’язує певні обмеження в
прочитанні літературного твору, зокрема часові.
За С. Ейзенштейном, значимим є рецептивний аспект
відчитання кінотвору, згідно з яким глядач не лише бачить
зображувані елементи твору, а й переживає динамічний
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процес виникнення і становлення образу так, як переживав

його автор [18]. Для В. Беньяміна площина сприйняття
наголошується в іншому вимірі – «рецепція у стані
неуважності» та «шоковий характер» фільму.
Попри

певну

неоднозначність

дослідження

кіновідчитань, яка простежується в концепції Ю. Тинянова, у
роботі його студії стають своєрідною відправною точкою,
зокрема теза про те, що при втіленні тексту чи кінотексту
центрування оповіді навколо головного героя твору не лише
полегшує читачеві рецепцію тексту, а й провокує усталеність
сприйняття центрального персонажа як позитивного, що
найчастіше виявляється в кіно [23].
Для представників Празького лінгвістичного кола,
зокрема для Я. Мукаржовського та Р. Якобсона, зв’язки
літератури і кіно окреслювалися насамперед на структурному
рівні. На межі структуралізму й семіотики розпочався
черговий етап інтерпретування кіно в його зіставленні з
іншими видами мистецтв.
Р. Барт над інформативним і символічним сенсовими
рівнями кіно надбудовував третій рівень, характерний власне
фільму.

Згодом

теорія

Юрія

Лотмана

увиразнила

потрактування візуального перекладу словесного твору як
цілком сувимірну першотекстову інтерпретацію [18].
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Теоретичні здобутки студіювання кіно («фізична
реальність» фільму за З. Кракауером, та «архетипна
реальність» кіно, за М. Хрєновим, процес перекодування
текст / кінотекст в інтерпретації Дж. Г. Лоусона, проблема
«відбору»

для

екранізації

тих

текстових

елементів,

проминання яких спотворює контекстуальну насиченість
першотексту, у праці А. Вартанова, збагачують можливість
подальших літературознавчих розвідок.
У третьому десятилітті кінематограф уже припиняє
імітувати

характерну

для

традиційних

видовищ

демонстрацію виняткового. Саме в цей період свого
бурхливого розвитку кіно як система показу почало
відповідати тенденціям нової культури. І на тривалий час
кінематограф перетворюється в провідний засіб візуалізації
культури.
Сюжет «Ромео і Джульєтти» В. Шекспіра належить до
категорії «вічних» сюжетів. Протягом чотирьох століть він
привертає увагу багатьох композиторів, а в ХХ столітті – і
кінорежисерів. Досить згадати оперу «Капулетті і Монтеккі»
В. Белліні (1830), драматичну симфонію для солістів і хору
«Ромео і Джульєтта» Г. Берліоза (1839), оперу «Ромео і
Джульєтта» Ш. Гуно (1867), увертюру-фантазію «Ромео і
Джульєтта» П.

Чайковського

(1869),

балет

«Ромео

і

Джульєтта» С. Прокоф'єва (1935), та ін. Ромео і Джульєтта -
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не тільки герої класичної музики, а й герої відомих роккомпозиція
присвячені

і

поп-композицій.
прославлений

Безсмертним

закоханим

бродвейський

мюзикл

«Вестсайдська історія» (1957) Л. Бернстайна, «Ромео і
Джульєтта, хроніка циганської любові» (1990) Луізілло,
французький мюзикл «Ромео і Джульєтта» (2000).
Великий інтерес зазвичай викликають і кіноекранізації
легендарного

сюжету.

Кращою,

на

думку

багатьох

дослідників, екранізацією цієї трагедії став фільм «Ромео і
Джульєтта» режисера Франко Дзеффіреллі (1968).
Дзеффіреллі хотів представити історію Ромео і
Джульєтти близькою нашому часу: «У моєму розумінні
трагедія молодої любові, дієвість почуття робить проблему
живою для молодих людей. Про них багато говорять
сьогодні, проте ніхто не допомагає їм по-справжньому знайти
віру в себе. Шекспір – це найбільший друг юності. Ніхто, на
мою думку, не створив настільки свіжого твору, як «Ромео і
Джульєтта», написаного чотири століття тому» [26].
Дзеффіреллі своєю кінороботою здійснив «прорив» у
низці традиційних і, мабуть, тому не дуже привабливих для
юного покоління екранізацій трагедії В. Шекспіра. Він був
першим режисером, який знайшов свіжі фарби і долучив
життєву переконливість в образи Ромео і Джульєтти на
екрані [26].

Світ

кіно

був

схвильований

появою
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фільму

Дзеффіреллі, і в пресі друкувалися статті як схвальні, так і
критичні щодо його роботи. Імовірно, у фільмі є недоліки,
але зрештою герої В. Шекспіра раз і назавжди відвоювали
собі право бути на екрані відповідними духу сучасності.
Дзеффіреллі, метою якого було створення наближеної
до оригіналу, але зрозумілої своєму поколінню версії «Ромео
і

Джульєтти»,

зберіг

усі

значущі

сцени

і

діалоги

шекспірівської п'єси, але перетворив усі складні для
розуміння моменти в динамічну дію, оформивши їх безліччю
пояснювальних реплік і сцен. У цій історії режисер побачив
паралель із життям нинішньої молоді, із сучасною дійсністю,
де щире прагнення молодих людей жити і любити
приноситься в жертву застарілим цінностям старшого
покоління [26].
Ця третя кіноверсія, знята Дзеффіреллі, не була його
первісною спробою поставити цю п'єсу. Він створив
суперечливу і надто успішну постановку для лондонського
театру Олд Вік, яка пізніше перетнула Атлантику й отримала
в Америці настільки ж позитивні відгуки. Двічі він ставив
італійські версії п'єси, які гралися на сценах Парижа, Відня і
Москви.
У своєму фільмі Дзеффіреллі зобразив членів сім'ї
Монтеккі

набагато

освіченішими,

вишуканішими

і
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миролюбними, ніж нуворишів Капулетті, які показані
нелагідними, зарозумілими і нелюдимими. Тому, коли він
шукав акторів на ролі протиборчих родин, то найняв
доглянутих,

схожих

на

патриціїв

студентів

Римської

драматичної академії на ролі Монтеккі. А для набору акторів
на ролі Капулетті він розмістив одне оголошення в місцевій
газеті двома мовами – італійською та англійською. На
оголошення відгукнулися довговолосі хіпі, більшість із яких
були іноземцями, і просто шукали підробітку [26].
Оскільки Верона, де розігрується трагічна історія
Ромео і Джульєтти, нині стала галасливим торговим містом,
Дзеффіреллі переніс зйомки вуличних сцен у передмістя
Тоскани і Рима – місця, які майже не змінилися від середини
XV століття.
Музику, написану композитором Ніно Рота до цього
фільму, справді можна поставити в один ряд із шедеврами
класичної музики. Тема кохання з цього фільму – музична
візитівка «Ромео і Джульєтти». У рік виходу фільму на
екрани пісня з текстом Юджина Валтера «Whatis a Youth» у
виконанні

Глена

Вестона

посіла

перше

місце

серед

найпопулярніших, витіснивши навіть хіти Бітлз.
Ґрунтуючись на визначенні музичної драматургії «...як
художнього втілення ідейної концепції твору через процес
послідування подій (ситуацій) і розвитку образів (характерів)
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засобами музичної мови» [6, 15] і переносячи це визначення
на драматургію кінематографічних творів, проаналізуємо
тематизм, його розвиток і драматургічні функції у фільмі Ф.
Дзеффіреллі «Ромео і Джульєтта».
Музичний тематизм фільму складається переважно з
лейттем, як статичних, так і динамічних, назви яких дані
відповідно до сюжетної ситуації, у момент якої з'являються
ці теми.
У фільмі можна виділити такі статичні теми:
Лейттема любові – виразна, захоплююча своїм
ліризмом мелодія, вперше з'являється у сцені освідчення
Ромео і Джульєтти на балу в палаці Капулетті (00:29:29).
Лейттема смерті – репрезентована функцією тембру
(дзвін), звучить в епізодах, де герой гине або передчуває
смерть (00:04:22).
Лейттема Джульєтти – уперше розгорнуто і закінчено
звучить під час танцю Джульєтти на балу у Капулетті. Тема
стилізована під музику епохи Відродження (00:23:16).
Тема герцога – з'являється на початку і в кінці фільму,
супроводжуючи приїзд і від'їзд герцога (00:05:45).
Тема матері Джульєтти – гліссандо у скрипки
(надривний вигук) і швидкий перебір струн лютні (00:11:15).
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Тема прогулянки натовпу Монтеккі – звуковий хаос,
де звучання барабана, дудочки і лютні дає відчуття стилізації
(00:16:17).
Церковна музика – звучання органа і церковний спів
пов'язаний з образом панотця Лоренцо (00:52:37).
Усі перераховані теми звучать майже без зміни і
характеризують персонажів, психологічні стани, абстрактні
поняття. Поява тем підпорядкована сценічній ситуації. Теми
звучать за кадром і всередині нього. Елемент стилізації,
наявний у них і переданий через інструментарій, необхідний
режисеру й композитору для показу епохи, у якій жили
Ромео і Джульєтта.
Лейттему юності Джульєтти і лейтмотив року можна
зараахувати до динамічних музичних тем. Так, інтонаційний і
тембровий розвиток лейттеми юності приводить до її
образної

трансформації

і

смислової

модуляції.

Тема

Джульєтти перетворюється в лейтмотив року, який, у свою
чергу, теж піддається розвитку.
Лейттема кохання у фільмі «Ромео і Джульєтта» є
головною і ключовою темою, через яку музичними засобами
виражаються тема та ідея фільму: любов перемагає смерть. З
цієї головної теми з'являються лейттема юності Джульєтти і
лейттема року. Простежується інтонаційний зв'язок з іншими
музичними темами. Лейттема любові – це інтонаційне зерно
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для багатьох тем фільму. Тема юності – радісна, грайлива
мелодія, яка характеризує веселу, безпосередню дівчинудитину (00:10:55). Але не завжди ця тема буде звучати
швидко і весело. Наприклад, тема юності набуває іншого
характеру, коли її співає дитячий голос у супроводі органу в
помірному темпі (Ромео і Джульєтта в церкві 1:06:29). Інший
характер набуває тема юності, коли її співають діти в унісон,
потім багатоголосо (Джульєтту несуть у сімейний склеп
1:50:45). Тема юності ніжно звучить у струнних, коли Ромео
цілує

Джульєтту

в

склепі

(1:59:44).

Приглушено,

у

повільному темпі звучить тема юності, коли ми чуємо слова
від автора в кінці фільму.
Лейтмотив

року

вперше

з'являється

і

звучить

утаємнено, крадькома в сцені пояснення Ромео і Джульєтти
на маскараді у Капулетті (00:33:35 Джульєтта бере келих і п'є
воду. Відбувається передбачення подій: Ромео потім випиває
отруту з келиха). Далі люто, у рухомому темпі, у всього
оркестру звучить лейтмотив року в точці перетину. Це
драматична кульмінація (Ромео дізнається від Бальтазара про
смерть Джульєтти. «Зірки, прийміть виклик мій!») Мелодія
лейтмотиву року проходить і отримує секвентний розвиток
(1:53:17).
Головні музичні кульмінації у фільмі пов'язані з
лейттемою любові, лейтмотивом року і лейттембром дзвонів.

Лірична

кульмінація

(кульмінація-джерело)
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–

лейттема любові. Перша зустріч Ромео і Джульєтти на
маскараді в Капулетті (00:29:29).
Лірична кульмінація – лейттема любові. Освідчення і
клятва в любові на балконі в Джульєтти (00:45:40).
Лірико-драматична кульмінація – лейттема любові.
Ромео випиває отруту (2:00:24).
Лірико-драматична кульмінація – лейттема любові.
Джульєтта вбиває себе ножем (2:06:26).
Драматична кульмінація в точці золотого перетину –
лейтмотив року (1:53:17).
Лірична кульмінація-епілог – лейттема любові і
лейттема юності створюють знову тричастинну форму.
Звучить балада (без слів) на чорному тлі. Титрів уже немає, а
балада продовжує звучати: любов безсмертна, вона перемагає
смерть (2:11:51).
Музична драматургія побудована на інтонаційному
розвитку основної теми. Тут можна говорити про реалізацію
принципу монотематизму. Усі теми пов'язані інтонаційно,
взаємовпливають одна на одну. Цей інтонаційний зв'язок
обумовлений

ідеєю

закономірностями
драматургію

цілого.

(драматургію

твору,
«Саме

драматургічними
через

інтонацій)

лейтмотивну
розкривається
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основний конфлікт твору, простежується розвиток образів»
[6, с.123].
У фільмі «Ромео і Джульєтта» тема любові перемагає.
У кінці фільму вона звучить ствердно в усього оркестру.
Здійснивши аналіз музичного тематизму у фільмі «Ромео і
Джульєтта», можна дій такого висновку: музикавідіграє
важливу роль у становленні драматургії всього фільму.
Висновки.

Конкретизація

в

кіноверсії

місць

недоокреслення літературного твору може породжувати
значеннєві девіації як у зверненні до реалій, маркованих
масовою культурою, так і в «надлишковому» перенесенні
культурних кодів елітарних виявів мистецтва. Відтак на
прикладі візуального інтерпретування художнього світу В.
Шекспіра у роботі окреслено ті літературознавчі проблеми,
які

ставить

інтерсеміотичний

переклад.

Перспективою

подальших наукових досліджень бачиться поглиблений
аналіз

у

інтермедіальних

проекціях

кіновідчитань

літературного твору, зокрема у співвіднесенні контекстів
екранізації художніх текстів.
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Інна Вікторівна Дубіліна,
магістрант ІІ курсу
Навчально-наукового Інституту
телебачення, кіно і театру КиМУ
МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМИ
ПОЛЬСЬКИХ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
У статті аналізуються провідні засоби формування
мовностилістичної картини світу в рекламних кампаніях
польських

операторів

дослідження

виділено

мобільного
основні

зв’язку.
механізми

Під

час

творення

аудіовізуального образу рекламованого товару. Узагальнено
відомості

про

шляхи

впливу

рекламної

кампанії

на

потенційних споживачів послуг мобільних операторів.
Ключові слова: реклама, рекламний текст, образ,
мовностилістичні засоби, картина світу.
Актуальність дослідження. Рекламний бізнес отримав
могутній

імпульс

пострадянському

з
та

розвитком

ринкових

постсоціалістичному

відносин

у

просторі

насамперед наприкінці XX століття і до тепер. У міру того,
як тисячі нових рекламних агентств, що з'явилися на теренах
колишніх країн Організації Варшавського договору, щодня
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з`ясовували питання просування тих чи інших товарів на
ринок, співробітники творчих (чи як зараз прийнято говорити
– креативних) відділів уже нагромадили необхідний досвід у
розробці окремих складників рекламної кампанії.
При всій численності робіт, присвячених рекламі,
рекламній

діяльності,

створення

ефективних

практичним
рекламних

рекомендаціям
текстів

тощо

зі

(О.Е.

Анісімова, Г.В. Баєва, Л.Ю. Гермогенова, І.В. Грошев, В.Л.
Музикант, Д. Огілві, Р. Ривз, М.В. Томська та ін.),
лінгвістичних досліджень, орієнтованих на особливості
мовної організації рекламних текстів компаній мобільного
зв’язку

на

польському

ринку,

здійснено

не

було.

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю
систематизації й опису як структурних, так і семантичних
особливостей рекламних текстів компаній мобільного зв’язку
на польському ринку, у контексті ментальності сучасного
споживача.
Огляд джерел. За ці роки було написано багато
монографій
(А.Д.

з

Васильєв,

різних
О.

аспектів

рекламної

Єгорова-Гантман,

діяльності

В.В.

Зірка,

В.В. Кеворков, І. Морозова, В.Л. Музикант, К. Плешаков,
І.-Я.

Рожков,

С.М.

Росщупкін,

Н.Б. Фільчикова, Б.М. Фірсов).

M.I.

Тимофєєв,

Мета

дослідження

–
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визначення

основних

структурно-семантичних особливостей рекламних текстів
компаній мобільного зв’язку на польському ринку.
Об’єктом дослідження є рекламні тексти компаній
мобільного зв’язку на польському ринку.
Предметом дослідження є лінгвістичні особливості
рекламних

текстів

компаній

мобільного

зв’язку

на

польському ринку.
Відповідно до поставленої мети у роботі ставимо такі
завдання:
- подати лінгвістичне визначення рекламного тексту;
- виділити принципи комбінаторики слогану і бренду;
- виявити картину світу реклами кінця XX – початку
XXI століття, створювану лексичними засобами рекламного
тексту;
- проаналізувати типи речень, що використовуються в
рекламних текстах;
- описати комунікативно-прагматичну спрямованість
реклами операторів мобільного зв’язку;
- схарактеризувати екстралінгвальні, національнокультурні фактори, що впливають на специфіку загальної
прагматичної настанови, що має в собі рекламний текст.
Методи дослідження. Завдання роботи обумовили
методи дослідження. Аналіз рекламного тексту проведено в
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напрямі від змісту до форми. У роботі використано метод
контекстуального інтерпретаційного аналізу, а також метод
безпосереднього спостереження над матеріалом з наступним
узагальненням отриманих результатів.
Виклад основних положень дослідження. За останні
роки інтерес лінгвістів до вивчення реклами значно зріс. Цей
факт обумовлений не тільки економічними чинниками, але й
явищем самої реклами як елемента масової культури, її
значним впливом на мову завдяки креативності та смисловій
наповненості. Інтенсивно вивчаються культурологічні [1; 6],
когнітивні, прагматичні й стилістичні аспекти рекламного
тексту [9] і дискурсу, зокрема, фреймова організація [8],
гендерні особливості [4], особливості імпліцитного впливу
[5; 7; 10]. Проте актуальним залишається з’ясування
взаємозв’язку та взаємовпливу окремих лінгвальних аспектів
реклами, що спроможне пояснити її впливовість на розвиток
мови й мовлення.
Під рекламним дискурсом розуміємо мисленнєвомовленнєвий феномен, що охоплює два складники –
комунікативну

взаємодію

у

сфері

масової

реклами,

спрямовану на просування товару або послуги на ринку
мовними засобами за відсутності контакту комунікантів, з
одного боку, і рекламний текст – з другого. В основі такого

розуміння

рекламного

дискурсу

лежить
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процесуально-

результативне лінгвістичне визначення дискурсу [11, 17].
У центрі будь-якого дискурсу перебуває комунікація.
Складники вербальної комунікації сформулював Гарольд Д.
Лассвелл у вербальній моделі «Хто кому що як чому навіщо
коли і де говорить» . У дискурсі говорить (хто?) мовець або
автор письмового тексту (адресант, продуцент) (кому?)
слухачеві або читачеві (адресату, реципієнту). У процесі
комунікації

вони

продукують

(що?)

текст

(змістову

сукупність висловлень) (як?) через мовний канал, за
допомогою природної мови.
Адресант спілкується з адресатом (чому? навіщо?),
щоб вплинути на адресата певним чином залежно від смислу
висловлення. Вони спілкуються (коли? де?) у певній ситуації.
Специфіка впливу рекламних текстів полягає в
управлінні групою людей за допомогою мовних засобів. У
зв’язку з цим великого значення набувають прагматичні
властивості рекламних текстів,що досліджуються с позицій
теорії мовленнєвих актів і теорії імплікатур з урахуванням
стилістичних аспектів.
Отже,
виокремлюється

прагматика

рекламного

дискурсу

реалізацією у ньому мовленнєвих актів

різних іллокутивних типів, актуалізацією імплікатур і
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використанням у рекламному тексті прагмастилістичних
засобів.
На польському ринку послуг мобільного зв’язку зараз

існують чотири великі гравці – Orange, місцевий філіал TMobileHeyah, Play, VirginMobile та Plus. Кожна з цих
компаній веде боротьбу за потенційного споживача своїх
послуг, у чому чималу роль відіграють і рекламні кампанії.
Нами були розглянуті рекламні матеріали кожної з цих
компаній, що надають послуги мобільного та інтернетзв’язку.
Зовнішня реклама польського оператора мобільного
зв’язку Нeyah є особливим різновидом креолізованого тексту,
у якому центральне місце у структурі інформаційного
повідомлення
зокрема,

посідають

зображення.

візуальні

При

цьому

засоби

виразності,

рекламний

слоган

розміщений, якщо не на периферії простору рекламування, то
в

його

боковій

частині,

що

створює

враження

ненав’язливості, своєрідної «закладки», зробленої для того,
щоб не забути про певну інформацію, виділити в ній головне.
Так,

візуалізація

інформаційного

повідомлення

реалізована, наприклад, у рекламній листівці польського
оператора мобільного зв’язку Нeyah, що стверджує слоган:
«Rozmowy bez limitu do wszystkich» (Безлімітні розмови для
всіх). У центрі рекламного оголошення – композиція з
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п’ятьох людей, кожен із яких чимось відрізняється від
іншого,

виявляє

певну несхожість.

Так,

на картинці

представлені хлопці й дівчата, що належать до різних рас.
Зокрема, на світлині зображена дівчина із яскраво вираженою
азійською зовнішністю, наявні також окремі ексцентричні
вияви – наприклад, хлопець у масці коня, що стоїть праворуч.
Така «буквальна» ілюстрація рекламного слогану «Rozmowy
bez limitu do wszystkich» дає змогу авторам рекламного
повідомлення акцентувати увагу на високій доступності
послуг оператора мобільного зв’язку, довести потенційному
покупцеві, що зазначений тарифний пакет підійде, серед
інших, і йому. У зазначеному випадку спостерігаємо
імплікований директив (за Серлем), що висловлює приховане
спонукання до певної дії, тобто асертивність. Такий
комунікативний
спонукання

хід

дозволяє

потенційного

за

рахунок

споживача

до

непрямого
придбання

стартового пакета здійснити провідну функцію рекламного
повідомлення. Так, автори реклами, безперечно, акцентували
на тому, що кожна людина суто інстинктивно не захоче
виділятись із кола «всіх», для яких призначений цей
тарифний пакет, тому і поглибили увагу до цього моменту.
Рекламний ролик польського оператора мобільного
зв’язку Playорієнтований на українську аудиторію. Поява
такої орієнтації зумовлена значною кількістю українців, які
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постійно проживають на території Польщі чи тимчасово там
працюють.

Для українського населення Польщі Play розробив
спеціальний тариф, який дозволяє здійснювати дзвінки до
України значно дешевше, ніж в аналогічних тарифних
пакетах

інших

операторів

мобільного

зв’язку.

Для

привернення уваги цільової аудиторії використовується така
стратегія, як подання тексту рекламного повідомлення
паралельно українською та польською мовою, причому
польський варіант майже до самого завершення рекламного
ролика застосовується у функції підрядкового перекладу,
перебираючи лідерство лише тоді, коли слід повідомити про
якісні показники нового тарифу. Натомість, коли, як
представники оператора говорять польською мовою, внизу
йде український підрядковий переклад.
Особливий

хід

рекламного

ролика

мобільного

оператора Play є – запрошення для участі в рекламі нового
тарифного пакета лідера культового українського рок-гурту
«Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, який є відомою та
впізнаваною особою в середовищі українських емігрантів,
має серед них неабиякий авторитет.
Ролик починається із зображення молодих людей,
хлопця та дівчини, які щиро радіють участі «Океана Ельзи» в
рекламній кампанії. Використання образів молоді є успішним
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рекламним ходом, оскільки молодість асоціюється в людей з
певною надією на успіх, із загальною успішністю.
На початку ролика після
молодими

поляками

подається

завершення блоку з
зображення

Святослава

Вакарчука, який українською мовою каже: «Привіт!» Таке
звертання відразу налаштовує на дружній лад, викликає в
потенційного

покупця

стартового

пакета

зазначеного

мобільного оператора довіру, адже саме цей різновид
звертання є максимально демократичним.
Як

музичне

оформлення

ролика

використано

композицію гурту «Океан Ельзи» «Там, де нас нема», яку
Вакарчук співає протягом 80 % тривання рекламного відео.
Такий вибір композиції зумовлений, найрадше, обставинами
перебування більшості українців у Польщі, спричиненого
трудовою міграцією. До того ж, ця пісня є однією зі
своєрідних візитівок гурту «Океан Ельзи», знаною та
улюбленою для кількох поколінь українців, тобто ризик
схибити з цільовою аудиторією, яка в цьому випадку є
максимально широкою, є мінімальним.
Ролик завершується україномовним повідомленням:
«Play – мережа, яку найчастіше вибирають у Польщі». У
цьому випадку ситуація директива (за класифікацією Серля)
реалізується імпліцитно, за допомогою асертива. Це означає,
що потенційний споживач не напряму спонукається до
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вибору відповідного продукту, а має самостійно прийти до
цього рішення внаслідок отримання певної інформації, як,
наприклад у зазначеному випадку. Споживач ставиться перед
фактом, що Play найчастіше стає вибором більшості людей,
чим його свідомість заздалегідь програмується на одвічну
людську властивість до бажання бути з більшістю, з
успішними людьми, які обирають послуги саме цього
мобільного оператора. Орієнтація на українського споживача
підкріплюється оформленням фінальної фази рекламного
ролика із застосуванням українського прапора, зображення
якого розміщується поруч із зображенням стартового пакета
оператора мобільного зв’язку Play.
Слід

зауважити,

проаналізованих

нами

що

це

єдиний

рекламних

текстів

з-поміж
зразок

маркетингового ходу польського мобільного оператора, який
орієнтований на окрему етнічну групу. Серед інших
польських мобільних операторів такої орієнтації немає. Play
активно працює в напрямку набуття авторитету серед
української

етнічної

маркетологи

цієї

меншини,
компанії

оскільки,
стільникового

очевидно,
зв’язку

орієнтуються в сучасних тенденціях польського суспільства,
які

характеризуються

збільшенням

кількості

трудових

мігрантів з України. Із цим і пов’язані такі лінгвістичні
особливості рекламного тексту, як використання української
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мови в повідомленні, залучення до рекламної кампанії
відомих

українців,

зокрема,

гурту

«Океан

Ельзи»,

використання української символіки в оформленні продукції.
Утім, запрошення відомих виконавців популярної
музики не є якимось новим ходом для оператора мобільного
зв’язку Play. Так, учасником ще одного рекламного ролика
цієї фірми стала знана польська виконавиця Єва Фарна.
Лейтмотивом рекламного тексту стала її пісня Ewakuacja,
зміст

якої

спричинив

візуальне

оформлення

ролика,

присвяченого новим тарифам, – він подається у вогняній
кольоровій гамі. Це викликано семантикою, що передається
текстом зазначеної пісні. Вогняна колористика поєднується із
фірмовими фіолетовими кольорами компанії Play.
Так, у зазначеній композиції, яка займає приблизно
80% загального часу рекламного відео, міститься заклик
побороти власні страхи й дати волю вогню, що палає
всередині

ліричного героя:

«Pragnęprzeżyćkażdydzień/

I

dokońcawyśnićnoce / Mamtysiącewłasnychspraw / Ale w
oczachstrach / Nagle w głowiealarmdzwoni / Pędzitłum, biegnę w
drugąstronę / Niewchodźtu, ratujsiebiesam / Wiemcorobię, spójrz
/ Tomójwłasnyogień / Tojasamapłonę».
Співачка радить потенційному споживачеві послуг
мобільного зв’язку компанії Play позбутися пересторог,
зосередитися на самовдосконалення, випустити назовні той
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вогонь (читай – талант), який містить душа кожної людини.
Такий підхід до організації рекламного повідомлення дає
змогу здійснити припущення, що основною цільовою
аудиторією мобільного оператора Play є молодь, яка готова
до всього нового, до змін у власному житті, яких вона не
боїться і прагне. Власне, вибір композиції у стилі поп-рок,
представницею якого є Єва Фарна, також свідчить про
орієнтацію на молодіжну аудиторію, представники якої
переважно формують армію поціновувачів цього музичного
напряму.
У

цьому

випадку

ситуація

директива

(за

класифікацією Серля) реалізується імпліцитно, за допомогою
асертива. Це означає, що потенційний споживач не отримує
прямого спонукання до вибору відповідного продукту, а має
самостійно прийти до цього рішення внаслідок отримання
певної інформації, зокрема, як у зазначеному випадку.
Споживач

ставиться

перед

фактом,

що

Play

найчастіше обирає молодь, прогресивна, модна, сильна,
успішна, що сприяє бажанню більшості людей ототожнювати
себе з авангардними силами суспільства, які заздалегідь
постають ідеалом успішності.
Оператор мобільних та інтернет-послуг VirginMobile у
своїй рекламній кампанії головний наголос робить на добре
впізнавану з боку суспільства героїню, якою є Gigababcia
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(Гігабабця). Таке своєрідне ім’я для обличчя проекту
створено за допомогою злиття основ слів babcia (бабця) та
giga (гіга), серед яких друге слово містить очевидну алюзіювідсилку до безлімітного Інтернету, який надає зазначена
компанія.
Таке

поєднання

нібито

непоєднуваних

сенсів,

своєрідного минулого та майбутнього, безперечно, привертає
увагу потенційних покупців, тому результат цієї семантичної
гри з образом Гігабабці можна вважати успішним.
Образ Гігабабці об’єднує низку рекламних матеріалів,
що містять у тому чи іншому вигляді інформацію про
оновлені тарифи VirginMobile. Центральним персонажем у
композиції рекламного оголошення постає фігура Гігабабці,
яка

представлена

у

зовсім

незвичних

для

типової

стереотипної бабусі умовах – вона то стрибає з тарзанкою з
мосту, то постає в костюмі пілота Формули-1.
Над чи під зображенням Гігабабці постійно міститься
слоган, що ілюструє подробиці того чи іншого тарифного
плану. Так, наприклад, рекламний слоган може містити
апеляції

до

екстремального

M?wimyprostozmostu,

що

поєднується

способу
із

життя:

зображенням

Гігабабці на тарзанці, яка стрибає з мосту, аби досягнути
відповідного рівня адреналіну. Зазначений слоган також
складає риму, тому він постає легким для запам’ятовування

потенційних

покупців

стартових

пакетів
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зазначеного

оператора.
Цікавим

є

рекламний

матеріал

із

новорічною

пропозицією від VirginMobile. Ключовою фразою в ньому є
така: «Gigababcia zwariowała! Startery rozdaje!» («Гігабабця
з’їхала з глузду! Роздає стартові пакети!»). У даному випадку
акцент зроблено на унікальних умовах отримання стартового
пакета зазначеного мобільного оператора, які, дійсно,
наближаються до безкоштовності – усього три злотих за один
стартовий пакет. Інформація про таку нечувану щедрість
подається із м’яким гумором, спрямованим на те, щоб
довести споживачеві, що таких умов годі й шукати в інших
операторів.
Іронія та гумор використані творцями Гігабабці і в
іншому рекламному оголошенні. Так, вона стверджує, що
новий стартовий пакет є «wyczesanyna maxa» (максимально
вичесаний), тобто постає гранично очищеним від усього
зайвого. Поєднання просторічного слова wyczesany із
загальною тональністю рекламного оголошення створює
відповідний ефект наближення до цільової аудиторії
Окремо слід звернути увагу на ще один аспект
використання

образу

Гігабабці

в

рекламі

оператора

мобільних та інтернет-послуг VirginMobile. Так, один із
рекламних матеріалів зазначеної компанії містить такий

текст:
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«Dodatkowe

giganetu

dla

eczniegrzecznych

Gigawnuczk?w»

Інтернету

відданих

для

і

wierny

chiniekon

(«Додаткові
надзвичайно

i

гігабайти
ввічливих

Гігавнученяток»).
Спостерігаємо тут появу нового віртуального образу –
Гігавнученяток, які супроводжують Гігабабцю в її блуканнях
простором ринку послуг комунікації. Уведення образу
Гігавнученяток із обов’язковим уживанням цього конструкту
в множині, свідчить про бажання оператора мобільного
зв’язку орієнтуватися на найширшу аудиторію споживачів,
адже будь-який покупець стартового пакета зазначеної
компанії має, на думку авторів рекламної кампанії, своїм
прикладом привести до лав потенційних споживачів своїх
друзів і близьких людей.
Зазначений випадок також є реалізацією директивної
ситуації в асертивній формі, тобто імпліцитно, приховано.
Образ

Гігабабці

незвичайним,

він

є

до

певної

привертає

до

міри

ексцентричним,

себе

увагу,

змушує

наслідувати, оскільки люди люблять усе незвичайне й
намагаються за можливості його відтворювати. Потенційний
споживач послуг VirginMobile – людина, яка не боїться
посміятися над собою, застарілими стереотипами. Йому
притаманна іронічність, а ще – потреба у швидкісному
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Інтернеті, який у значних обсягах надає саме цей мобільний
оператор.

Оже, можна дійти висновку, що рекламний текст у
кампаніях польських операторів мобільного зв’язку постає
креолізованим утворенням, важливу роль у структурі якого
відіграють як візуальні образи, так і власне текстове їх
наповнення. У рекламних текстах реалізується переважно
асертивна комунікативна стратегія, що дозволяє у прихованій
формі вплинути на потенційного покупця, спонукавши його
до придбання рекламованої продукції. Незважаючи на те, що
провідною комунікативною стратегією рекламного тексту є
директив, польські оператори мобільного зв’язку майже не
вдаються

до

його

використання,

надаючи

перевагу

прихованим засобам впливу на цільову аудиторію.
Цільова

аудиторія

рекламних

текстів

польських

операторів мобільного зв’язку є максимально широкою.
Однак з огляду на проаналізовані тексти рекламних
повідомлень можна окреслити певні диференційні риси, що
притаманні своєрідному «ідеальному» покупцеві тарифного
пакета

середньостатистичного

польського

мобільного

оператора. Це – успішна молода людина, яка цікавиться всім
новим, не боїться змінювати власне життя й рухатись уперед
до експериментів, одним із яких у рекламній стратегії постає
придбання стартового пакета. Рекламні кампанії польських
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мобільних операторів з лінгвістичного боку розраховані саме
на такий тип людини, із чим пов’язана активна поява в їх
структурі

таких

елементів,

як

пряме

звертання

до

потенційного покупця, розмовна лексика, засоби гумору, або,
як у випадку з рекламним роликом Play за участі рок-зірки
Агнешки Хилінської, вдавання до елементів ненормативної
лексики. Мобільні оператори прагнуть до максимального
зниження дистанції між собою та клієнтами, тому їх рекламні
тексти відрізняє креативність, нестандартність підходу, що
зумовлює оригінальність повідомлення.
Висновки. Рекламний текст у кампаніях польських
операторів

мобільного

зв’язку

постає

креолізованим

утворенням, важливу роль у структурі якого відіграють як
візуальні образи, так і власне текстове їх наповнення. У
рекламних

текстах

реалізується

переважно

асертивна

комунікативна стратегія, що дозволяє у прихованій формі
вплинути на потенційного покупця, спонукавши його до
придбання рекламованої продукції.
Незважаючи на те, що провідною комунікативною
стратегією рекламного тексту є директив, польські оператори
мобільного зв’язку майже не вдаються до його використання,
надаючи перевагу прихованим засобам впливу на цільову
аудиторію.
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