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КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННОСТІ В ІСТОРИКО-ЖУРНАЛІСТСЬКОМУ ВИМІРІ 
 

Исследуются формы презентации культуры повседневности в историко-журналистском процессе.  
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Form of presentation of culture of daily occurrence are explored in historical and journalistic process. 
Keywords: daily occurrence, coffee shop, оpinion journalism of the Enlightenmen.  
 
Досліджуються форми презентації повсякденної культури в історико-журналістському процесі. 
Ключові слова: повсякденність, кав'ярня, публіцистика Просвітництва. 

 
 

Вступ 
Сучасний формат викладення  історико-журналістських дисциплін  спирається не лише на  усталені класичні 

методичні засади, а й зумовлений неабияким полем тяжінням у просторі методологічного пошуку 
загальноісторичної науки. Остання вже пройшла пік захоплення методиками міждисциплінарного синтезу, які 
бачилися новою антитезою історичному детермінізму і унікальною можливістю об’єднати дослідницькі програми 
гуманітарних, природознавчих та технічних наук. Але у ширшому, соціокультурному контексті, динаміка розвитку 
концепцій історичного пізнання свідчила про швидку зміну дослідницьких орієнтирів та наукових концептів. 
Карколомний процес новітньої історичної самоідентифікації  пов’язувався із поширенням постнекласичних 
концепцій та постмодерністських акцентуацій суб’єктивного в пізнанні.  

Останні десятиріччя свідчать про певну зміну наукової парадигми, предметом історичного аналізу все 
частіше стають феномени приватного життя людини, повсякденність. Російське видавництво НЛО випускає серію 
«Культура повседневности», видавництво «Молодая гвардия» – підбірку «Живая история. Жизнь человечества». 
Історична антропологія, відмовившись від лінійності подання фактів, все більше звертається до нових ідей, 
укорінених герменевтичними та феноменологічними філософськими розвідками (роботи Ж. Бодріяра, П. Бурдьє, Б. 
Вальденфельса, Е. Гофмана, І. Гофмана, Е. Гуссерля, А. Шюца). 

Широке залучення методик соціоантропології та мікроісторії у масмедійний аналіз уточнює розуміння 
повсякденності як об’єкту комунікативних технологій. Нав’язлива «реальність мас-медіа» (Н. Луман) породжує 
нову естетику  сприйняття повсякденності, яке, з одного боку, є предметом аналізу ЗМК, з іншого – постійно 
повторює світ медіатизований. Принципове для класичної філософії протистояння публічного та приватного, як 
різних сфер буття, знімається. Розчахненість, фрагментарність світу конструюється за новими законами 
«симулякризованої» медійної дійсності. Як результат – укорінення в сучасній практиці комунікаційних досліджень 
звернення лише до новітніх систем медіа, формулювання ознак медіатизованого світу технологічною мовою 
виробництва масового інформаційного продукту. Про це свідчать розвідки як зарубіжних, так і вітчизняних 
комунікативістів. Так дослідниця Н. І. Зражевська, послідовно уводячи принципи аналізу повсякденності, 
унаочнює технології її репрезентації  дослідженням принципів енігматичного, ритуалізованого нарративу та 
«великого стилю» у конструюванні сучасних новин [5]. Складність уведення нелінійних методик у історико-
журналістський контекст пов’язана не тільки із дискретністю повсякденних практик, а і з укоріненням 
традиційного підходу у розумінні реалій об’єктивного історико-журналістського процесу, що закріплене у  
роботах з історії зарубіжної преси [4; 9; 13; 17].  

Метою роботи є спроба окреслити засоби втілення нової історичної методології до курсу історії зарубіжної 
журналістики. Завданнями визначимо наступне: проаналізувати методологію культури повсякдення по 
відношенню до історико-журналістського процесу; на прикладі просвітницької публіцистики Великої Британії 
з’ясувати дієвість конструктів повсякденної історії. 

Основна частина 
Вибір предметом дослідження дискурс Нового часу зумовлений появою у цей період нового виміру 

соціального простору. Епоха Просвітництва стала поворотним етапом в історії європейської цивілізації. 
Абсолютистські режими в ХVІІІ ст. почали змінюватися демократичними, феодальні економічні відносини 
поступилися місцем капіталістичним, у науці та філософії  запанував раціоналізм, у політичному й релігійному 
житті – принципи толерантності, укорінилися і одержали юридичне оформлення концепції «природних прав 
людини» і демократії. Ці явища пробивали собі дорогу важко – ХVІІІ ст. стало епохою кривавих революційних 
потрясінь і війн за незалежність. Початок європейського Просвітництва пов’язаний з ідеями англійських деїстів і 
філософів кінця ХVІІ ст. Прийняття в 1689 р. «Білля про права» стало знаменною подією не тільки для Англії, але і 
для всієї Європи. Філософським стрижнем Просвітництва стала доктрина Д. Локка. Висловлене ним положення 
про те, що ми народжуємося вільними, так само, як ми народжуємося і розумними («Про цивільне правління», 
1690), стало гаслом епохи.  
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 Фундаментальні зсуви у структурах сприйняття та оцінки свідчать про зміну «метрики та топіки свідомості» 

[8]. На прикладі становлення принципів відкритості громадянського суспільства та легітимізація дискурсу 
приватного розглянемо досвід культури повсякденності. 

В історії журналістики Просвітництво пов’язане з виникнення громадянської відкритості, що розуміється як 
«сфера згуртованих у публіку приватних осіб» [3, с. 71]. Відкритість резонерства, на думку Ю. Габермаса, 
породжена приватним досвідом, «походить з суб’єктивності родинної інтимної сфери у її віднесенні до публіки» 
[Там само, с. 72], а до громадських інституцій ранньої публіки дослідник включає королівський двір (Франція), 
салон (міська аристократія), застільні та таємні товариства, ложі (Німеччина), концерти, театр, мистецтво. Клубно-
салонна традиція широко представлена в сучасних історичних та культурологічних студіях. Цікавим є наслідки 
такої реабілітації повсякденності у розрізі феміністичної критики. Світ паризького салону, як частини публічної 
сфери та центру вільних дискусій, певною мірою знімає соціальні та гендерні протистояння, стає простором не 
тільки розповсюдження просвітницьких ідей, а й прокладає шлях для ідей рівності, практикує жіноче лідерство та 
жіночу солідарність [16]. Значення клубів та кав’ярень уточнює дослідник Б. В. Марков, об’єднуючи місця 
формування публіки наступними рисами: рівність у спілкуванні, відсутність ієрархії та церемоніалу; відкритість 
дискусії; зміна ролі творця. Втягнутий у ринкові відносини, «він створює культурні цінності, які, завдяки публіці, 
набувають комерційної вартості; публіка конституюється через громадську думку, аргументація набуває 
загальнодоступного та загальновизнаного характеру» [7, с. 125-126]. Разом з тим, на рівні академічних видань ще 
тільки починаються спроби використання досвіду аналізу повсякденності. Так, в узагальненій збірці робіт з питань 
просвітницького руху в Англії традиційно фіксується історіографія проблем політичного розвитку країни, 
докладно аналізується духовне життя суспільства, ґенеза англійського просвітництва [12]. Об’єднує традиційні та 
нові форми аналізу дослідниця Лабутіна Т. Л. [6]. Розглядаючи процес зародження «четвертої влади» в Англії 
початку ХVІІІ ст., вона логічно умотивовує появу преси, просвітницьких журналів перш за все з скасуванням 
закону про цензуру (1695) та гострою політичною полемікою партійної еліти, в яку стали втягуватися все більша 
кількість громадян. Власне цією полемікою, передвиборчими компаніями, бажанням обмежити можливості 
інакомислячих дослідниця пояснює введення економічних засобів тиску на пресу: гербовий («штемпельний» збір 
(1712)), привілеї. Роль неформальних об’єднань у становленні публічності як фактору відкритості лише 
констатується автором. 

Але ж довга історія  існування в Англії таких закладів як кав’ярня (перша  була відкрита вихідцем з Турції 
Паской Розі у 1652 році у Лондоні), їх кількість (у ХVІІІ ст. у Лондоні функціонували більше 3 тисяч)  свідчать про 
певні трансформації у цілях подібних закладів, які одночасно виконували функції побутового спілкування, 
політичного об’єднання та дискусій, навіть професійної спільноти. «Іонафану» та «У Джонатана» відвідували 
комерсанти, «Грецьку кав’ярню» – вчені та юристи, «У Лллойда» – страхові ділки, «У Чайлда» збиралися 
лондонські лікарі, «Кав’ярню Віля» відвідували літератори. Спілкування у торійському «Клуб Братів» 
Болінгброка, Свіфта О. Поупа та Джона Грея виллється у створення кружка «Мартінус Скрибблерус», з якого 
почнеться розвиток англійської сатири [2; 6, с. 36-37]. 

Попри чисельність закладів і високу їх популярність, звернімо увагу на показовий їх розподіл за 
соціальними ознаками відвідувачів (традиція створення закритих клубів та фешенебельних салонів, крім 
підтримання зрозумілої елітарності, спиралася на бажання обмежити клієнтуру і захистити її від кримінального 
елементу) та політичними уподобаннями. У кав’ярнях народилися головні британські партії: віги віддавали 
перевагу закладам «Сент-Джеймс», «Кавовий дім Св. Іакова», торі збиралися у «Дерево какао». За пенні (стільки 
коштувала чашка кави) бажаючі могли не тільки послухати політичні дискусії, а й, за словами Аддісона, 
«потішитися спокійним, буденним життям» (Spectator. – 1711. – №49) [1]. 

Формування публіки, що обговорює, тобто робить фактом публічного власні погляди, є базовою засадою 
процесу розвитку засобів масової комунікації. «Це вже не монологічна мова влади, заснована на розподілі об’єкта 
та суб’єкта, того, хто говорить та того, хто слухає, а комунікація частки та спільного, приватного та публічного» 
[8]. Нові ідеї поширювалися завдяки не тільки традиційним для Європи подорожам, міжнародній книжковій 
торгівлі, перекладацькій діяльності. Усе чіткіше окреслювалися принципи формування й укорінення категорій 
єдиного інформаційного та культурного простору. Оскільки в інформаційній системі Просвітництва був практично 
відсутній факт як такий, власне подія, то особливого значення набували журнальна публіцистика (яка, за Л.Є. 
Пінським, не зображувала, а резонувала), епістолярний жанр, літературні кореспонденції, памфлети, мемуари, 
численні чутки, етикет та мода. 

Епоха Просвітництва визначається як століття журналів. Особливість перших європейських журналів – 
переважно наукова орієнтація, але наукове переписування не могло залучити до комунікації досить велику 
кількість учасників (перший європейський журнал («Журнал учених», 1665–1828) був створений з ініціативи 
французького міністра фінансів Жан-Батіста Кольбера). Тому поява видань, орієнтованих на пересічного читача, 
не дуже глибоко зануреного в тонкощі політичних дискусій, сприймалася як певна культурна революція, а 
затребуваність моральних видань була актуальною протягом століття. Не випадково найбільш вдалі моральні 
тижневики перевидавалися неодноразово: так протягом ХVІІІ ст. «Глядач» (Spectator) витримав 55 перевидань, 
«Базіка» (Tattler) і «Опікун» (Guardian) – по 26. Завдання просвітницької журналістики – повчати розважаючи. 
Тому мова моральних тижневиків  відзначалася простотою і доступністю, а теми, що в них розглядалися, зазвичай 
були актуальні та цікаві пересічному читачеві. Заклик журналу «Глядач» «вивести філософію з кабінетів і 
бібліотек, шкіл і університетів та оселити її в клубах та зібраннях, у кав’ярнях та за читацьким столом» (Spectator. 
– 1711. – №10) ставить не тільки нові завдання популяризації культурних та філософських ідей, а й свідчить про 
впливовість  просвітницької преси, яка, наприклад, в Англії вважалася «четвертим станом», а щорічний тираж 
провідних газет зріс до 10 млн примірників. 
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Історія розповсюдження просвітницьких видань, які у тому числі спиралися й на клубну традицію, 

укорінену публічними закладами, починається з відкриття Джоном Дантоном та Річардом Су газети «Афінський 
меркурій », яка складалася із відповідей на запитання читачів. Примітним є створення однойменного клубу при 
газеті. Зміст тем для обговорень (Чому дурень може задати питання, на яке не відповість розумник? Чи повинен 
чоловік уникати дружби з чужою жінкою? Чи завжди зручно казати правду?) відповідав моральним та культурним 
запитам епохи і, в той же час, виводив діалог із читачем майже на «інтерактивний» рівень. Попри складність 
запропонованих газетою тематичних галузей (політика, тактика, економіка, апокаліптика, математики, софістика), 
до відповідей та запитань ставилися вимоги неординарності та цікавості, дотепності та невибагливості. Отже 
принциповим стає певна реабілітація, оприлюднення закритої сфери приватності та повсякдення. А неабияка 
популярність видання (з 3-го номера виходила газета двічі на тиждень) та неодноразове повернення до вдало 
віднайденої форми (жанр Answers повторюватиметься в англійській пресі  протягом трьох століть) дають 
розуміння типологічності явища. Д. Дефо, який співпрацював з «Афінським меркурієм», використовує досвід 
роботи с Д. Дантоном вже у власному журналі  «Огляд подій у Франції та іншій Європі» (1704–1713 рр.). Розділ 
«Скандальний клуб», з описом сенсаційно гучних світських та  громадських подій, велика кількість «позаштатних» 
кореспондентів, уведення регіональних новин, жанрові новації (репортаж з місця подій тощо) вивели журнал на 
загальнонаціональний рівень. 

Вихід журналу Р. Стиля (з 1710 р. видавничим проектом свого друга зацікавився Дж. Аддісон)  «Базіка 
Ісаака Бікерстафа» поклав початок не тільки англійській, але усій європейській просвітницькій журналістиці. 
Видання починалося зверненням Бікерстафа, який пропонував читачеві «повчальне і водночас цікаве читання», 
«добродійне і необхідне». Основою кожного номера було есе, що відповідало трьом вимогам: відсутність суворих 
канонів, повчання (життєвими прикладами та побутовими сценками) і стислість [14].  Крім есе в кожному номері 
містилися невеликі оголошення й замітки («Базіка» виходив тричі на тиждень). Літературознавці навіть угледіли 
колорит прози рококо у винятковій для класицистичної епохи  стилістиці журналу, в якому увага до приватних 
сфер життя, «сімейна тематика» умотивовується особливою добродушно-іронічною інтонацією та витонченістю 
мініатюрних замальовок [11]. Інтерес до людського «багатоголосся», пошук критеріїв моральної оцінки, намагання 
зблизити соціальні страти суспільства (аристократи та буржуа), унаочнити тезу «повчати  насолоджуючись» (to 
instruct and to delight) змушують Дж. Аддісона та Р. Стиля розширити проблематику нового журналу «Глядач», 
увести нових героїв – членів клубу. Найбільший за тиражем (3 тисячі примірників щоденно), за читацькою 
аудиторією (уся Європа та колонії) і найчисленніший за кількістю перевидань та епігонів (близько трьох десятків), 
«Глядач» проіснував два роки – усього вийшло 555 номерів, в останньому номері було оголошено про несподіване 
одруження одного з персонажів і раптову смерть іншого. Світ повсякденності стрімко уривається у журнальну 
тематику, даючи енциклопедичну картину англійського життя початку ХVІІІ сторіччя очима п’ятьох членів 
удаваного клубу. Не менш значна роль видання у розширенні читацької аудиторії, перш за все жіночої. 
Відреагувавши на формування нового укладу життя жінки у ХVІІІ ст. , просвітники, з їх базовим пріоритетом 
дієвості розуму, не тільки критикують вади сучасної освіти та виховання, а й пропонують поради та рекомендації 
щодо зміни ціннісних орієнтирів, життєвого укладу, побутової поведінки, домашнього господарювання «нових 
англійок» [6, с. 117]. На це ускладнення соціальної структури феномена повсякдення звертає увагу дослідниця І. 
М. Наливайко. Конкретизуючи сентенцію, що вічне живе у повсякденному, вона пише: «вечное дано нам только в 
повседневном, здесь и теперь в мимолетных событиях, мелочах, «паутинках быта», в пространстве дома» [10, с. 
232-233].  Актуалізація свого, родинного через публічне, загальне в епоху Просвітництва породжує незвичайні 
феномени: появу емблематичних фігур авантюриста, чепуруна, філософа; разом із становленням персонального 
журналізму створення проміжного інформаційного пласта у вигляді чуток, конфіденційної інформації, пліток [15]. 
Поляризація цих різноякісних інформаційних просторів у Лондоні набуває навіть топографічних ознак: Граб-стріт 
та Фліт-стріт [17]. У той же час раціоналістична свідомість просвітників базувалася на дослідному типі знання. 
Звідси – чисельні приклади авторських практичних пропозицій (довідник Р. Стиля «Дамська бібліотека» Дж. Локк 
«Досліди про людський розум», О. Поуп «Досвіди про людину», «Дослід про критику», Д. Дефо «Дослід про 
проекти»).  

Висновки 
Розум та Природа, як основа філософських і соціальних суджень епохи Просвітництва, актуалізували ідею 

«природної людини» й зумовили появу нового прогресивного героя, нових наукових, естетичних, моральних та 
інформаційних стандартів. «Розквіт індивідуальності» – визначальна прикмета досліджуваної епохи – змінює 
фокус приватності: буденність позбувається безальтернативних її ознак. Інституціоналізація та реабілітація 
приватності (за Ю. Габермасом) визначаються політикою відкритості Просвітництва, поступовою економічною 
автономією приватних осіб і становленням традицій резонерства та публічних дискусій. Клубна культура, 
кав’ярневі традиції, перші літературні об’єднання та політичні гуртки, просвітницька преса сприяли становленню 
громадянської відкритості, а співіснування різних інформаційних вимірів приватного та публічного актуалізували 
проблему їх співіснування у масовій свідомості, яка потребує подальшого дослідження.  

 
Список використаних джерел 

 
1. Аддисон, Дж. Эссе из журнала «Зритель» [Текст]/Дж. Аддисон; пер. с англ. Н. Трауберг // Англия в памфлете: английская 

публицистическая проза начала XVIII века/ сост. И.Шайтанов. – М.: Прогресс, 1987. – С. 97–184. – ISBN: 5-244-00689-4 / 
5244006894. 

2. Алябьева, Л.А.  Айда со мной в кофейню! [Текст] / Л.А Алябьева // Родина. – 2003. – № 5-6. – С. 162—166.  
3. Габермас, Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство [Текст]/ 

Ю. Габермас. – Л.: Літопис, 2000. – 318 с. – ISBN 966-7007-27-8. 



 56 
4. Жиленко, І.Р. Історія зарубіжної журналістики (від античності до II пол. XVIII ст.) [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Жиленко. – 

Суми : СумДУ, 2010. – 285 с. + Гриф МОН. – ISBN 978-966-657-309-7. 
5. Зражевська Н. І. Комунікаційні технології [Текст]: Лекції/ Н.І. Зражевська. – Черкаси. Брама-Україна, 2010. – 224 с. – ISBN  

978-966-493-104-2 
6. Лабутина, Т.Л. Культура и власть в эпоху Просвещения [Текст] / Т.Л. Лабутина. – М. : Наука, 2005. – 458 с. – ISBN 5-02-

009863-9. 
7. Марков, Б.В. Культура повседневности. Учебное пособие [Текст] / Б.В. Марков. – СПб. : Питер, 2008. – 352 с. – ISBN 978-

5-91180-180-9. 
8. Марков, Б.В. Теория познания и структуры повседневности [Текст] / Б.В. Марков. Философская антропология. Очерки 

истории и теории : учеб. пособие для вузов по гуманит. спец. - Санкт-Петербург : Лань, 1997. – 381 с. – ISBN 5-86617-052-3. 
– С. 241–252. 

9. Мелещенко, О.К. Історія журналістики Великобританії: Конспект лекцій [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
www.journ.univ.kiev.ua/ij/tools/editor/uploads/.../GBr-konsp-lek.doc. 

10. Наливайко, И.М. Повседневность и проблема культурной самоидентификации [Текст] / И.М.Наливайко// В перспективе 
культурологии: повседневность, язык, общество / отв. ред. О.К. Румянцев. – М. : Академический Проект, 2005 . – 525 с. – 
(Технологии культуры ; [Вып. 12] . Постижение культуры). – С. 224-234.– ISBN 5-937190-52-1. 

11. Пахсарьян Н.Т. История зарубежной литературы XVII – XVIII веков: Учебно-методическое пособие. М.: Издательство 
РОУ, 1996 [Электронный ресурс] // Режим доступа:. www.cross-kpk.ru/ims/files/.../books/17-18v.../XVIIIanglais.htm 

12. Просветительское движение в Англии [Текст]/ под ред. Н.М.Мещеряковой. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 445 с. – ISBN 5-211-
01-367-0. 

13. Прутцков, Г.В. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII века [Текст] : учеб.-метод. комплект / 
Г.В. Прутцков ; под ред. Я. Н. Засурского. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2012. – 430, [2] с. – ISBN 978-5-
7567-0650-5. 

14. Рак, В.Д. Сатирико-нравоучительные журналы Аддисона и Стиля и литературная полемика их времени [Текст]: дис. … 
канд. филол. наук / В.Д. Рак. – Л., 1966. – 200 с. 

15. Строев, А. «Те, кто поправляет фортуну». Авантюристы Просвещения [Текст]/ А. Строев. – М.: Новое лит. обозрение, 
1998. – 400 с. – ISBN 0869-6365/ 5-86793-036-Х 

16. Успенская, В. И. Женские салоны в Европе XVII-XVIII века [Электронный ресурс] / Успенская В. И. // Режим доступа : 
http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/articles/uspenskaya-zhenskie-salony.htm) 

17. Blak, J. The English Press in the Eighteenth Century [Text]/ J. Blak. – Croom Helm Ltd, Beckenham. 1987. – ISBN 07099 3924. 
 
 

 
Демченко В.Д. * 

(м. Дніпропетровськ, Україна) 
 

УДК 007 : 304 : 659.3 
 

КРОСС-МЕДІА ТА «ТРАДИЦІЙНА» ПРЕСА: 
ВЗАЄМОДІЯ, СИНТЕЗ ЧИ ЗАПЕРЕЧЕННЯ? 

 
Аналізуються новітні медіа, їх роль і місце у сучасних комунікаційних процесах та особливості їх взаємодії з 

«традиційною» пресою. 
Ключові слова: кросс-медіа, Інтернет, комунікація, преса, типологія. 
 
Анализируются новейшие медиа, их роль и место в современных коммуникационных процессах и особенности их 

взаимодействия с «традиционной» прессой. 
Ключевые слова: кросс-медиа, Интернет, коммуникация, пресса, типология. 
 
New media, their role and the place in the contemporary communicative processes as well as the peculiarities of their interaction 

with «traditional» press are under study in the thesis. 
Key words: cross-media, Internet, communication, press, typology.  

 
Вступ 
З моменту свого зародження у нові часи в Європі преса виконувала вузько утилітарну інформаційну 

функцію, супроводжуючи торгівлю, товарні обміни, повідомляючи про чергові рішення тодішньої влади та 
розміщуючи іншу офіційну інформацію. Знадобились величезні соціальні потрясіння, як то англійська революція 
XVII століття, Велика французька буржуазна революція кінця XVIII ст., війна за незалежність та утворення США і, 
нарешті, прийняття Першої поправки до конституції цієї країни, щоб преса перетворилась на впливовий 
громадянсько-політичний інститут. 

Подальша еволюція суспільних відносин у ХІХ столітті, їх демократизація у переважній більшості країн 
Західної Європи та США поступово створили передумови для перетворення її у «четверту владу», яка не будучи, 
на відміну від перших трьох, легітимною, перебрала на себе контролюючі функції, стала майданчиком для 
оприлюднення всіх наявних у суспільстві думок та ідей, засобом розробки спільної стратегії та тактичних ідей по 
розвитку суспільства. 

Преса стає одним з головних чинників розвитку «громадянського суспільства»,забезпечуючи такі форми 
суспільного дискурсу, коли, на думку німецького філософа та комунікативісти Ю. Габермаса, кожна із сторін, яка 
брала участь у діалозі, могла викласти виважену, аргументовану думку, а всі вони виявлялись здатними до 
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