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УКРАЇНСЬКА ПИСЬМЕННИЦЬКА ПУБЛІЦИСТИКА 40-80-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ:  
ДЕМОКРАТИЗАЦІЙНО-ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

(ВСТУП) 
 

Стаття пропонує дослідження історично закономірних та ідеологічно деструктивнїх тенденцій існування офіційної 
та опозиційної письменницької публіцистики в замкнутій тоталітарній державі у контексті потенційного поглиблення у ній 
демократичних свобод, виходу на глобальні загальнолюдські проблеми. 
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Статья предлагает исследование исторически закономерных, идеологически деструктивных тенденций существования 

официальной и оппозиционной писательской публицистики в замкнутой тоталитарном государстве в контексте 
потенциального углубления в ней демократических свобод, выхода на глобальные общечеловеческие проблемы. 
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The article offers a study of historical patterns, ideologically destructive tendencies of the existence of formal and literary 

journalism opposition in a closed totalitarian state in the context of the potential deepening of democratic freedoms in it, access to the 
global human problems. 
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Публіцистика (від латинського publicus – суспільний), як відомо, – окремий рід художньої літератури, твори 
якого присвячені актуальним явищам і проблемам поточного життя суспільства, які містять фактичні дані про різні 
його прояви, емоційні оцінки з точки зору соціально-політичних ідеалів автора, а також уявлення про методи і 
засоби досягнення цих ідеалів. Сприяє формуванню громадської думки, ідеологічної атмосфери у суспільстві, 
впливаючи на діяльність його інститутів вербальними методами агітації і пропаганди, будучи окремим способом 
організації і передачі соціально заангажованої інформації, а також служить засобом ідейної боротьби із зовнішніми 
ворогами суспільної системи, особливо у час війни, стихійних лих, катастроф тощо. Тобто публіцистика – це дієва 
література, «література факту». 

Творча суспільність може бути виражена в різних формах: словесній (письмовій та усній), графічно 
образотворчій (плакат, карикатура), фото- і кінематографічній (документальне кіно, телебачення), театрально-
драматичній, словесно-музичній тощо.  

Початки публіцистики зауважуємо в ораторському мистецтві античності: діалоги Цицерона, промови 
Демосфена, сатири Аристофана, Ювенала, Лукіана, історичні розвідки Геродота, «порівняльні життєписи» 
Плутарха. Ораторські форми публіцистики (проповіді) розвинулися в релігійному і церковно-політичному, 
особливо в періоди патристики і Реформації (Лютер, Мюнцер), а з винаходом книгодрукування в епоху 
Відродження (XVII ст.) публіцистика стає важливим чинником-знаряддям політичної боротьби на всій планеті, 
діставши додаткові повноваження із виникненням і розвитком радіо, телебачення, Інтернету, мобільного зв’язку. 

«Можна стверджувати, що письменницька публіцистика настільки ж органічна для кожної з сучасних 
літератур, як і будь-який із її основних жанрів – прозових, поетичних чи драматургійних. Визначення ж «феномен» 
виправдане стосовно тієї літератури, в якій письменницька публіцистика набуває такого розвитку, що виходить на 
одне з чільних місць з-поміж інших її родово-жанрових модифікацій. Тобто якщо в більшості літератур 
письменницька публіцистика перебуває, можна сказати, на периферії літературного процесу (незважаючи на те, 
що, як підрахував А. Карпентьєр), по десять томів віддано журналістській творчості в 60-томнику В. Гюго та 35-
томнику Е Золя, або на те, що публіцистиці відведено чотири томи в такого митця, як А. Франс, який вважав себе 
«чистим художником», або й на те, що до журналістики звертався й один із найвидатніших творців модерної прози 
«потоку свідомості», автор семитомного роману «У пошуках втраченого часу» М. Пруст), то в суспільно-
культурній ситуації на взір української вона впродовж віків набуває актуалізації, перманентна непослаблюваність 
якої й виводить цей пласт на рівень розпізнавальних, визначальних прикмет української літератури на тлі інших 
літератур. 

Не в тому або іншому оціночному потрактуванні, а саме як даність, супроти якої «нема ради», належить 
сприймати те, що, як сконстатував О. Білецький, «українській літературі не доводилося бути тільки «мистецтвом 
слова», вона була ще в більшій мірі, ніж література російська, одразу всім: політичною трибуною, публіцистикою, 
філософією, криком, плачем, стогоном поневоленої народної маси» [13, 45-52]. 

При вивченні ж публіцистики (літератури факту) України не можливо не враховувати, звичайно, і той 
історичний факт, що різні етнічні частини її перебували під владою різних, часто ворогуючих між собою, держав.  

У контексті вивчення історії літератури того чи іншого періоду буття суспільства варто розрізняти поняття 
публіцистики як власне окремого роду літератури (стаття, нарис, памфлет, фейлетон, репортаж тощо) і елементів 
публіцистичності стилю інших видів, родів та жанрів «красного письменства» (публіцистична поезія, 
публіцистична проза, публіцистична драма, літературознавча критика, окремі публіцистичні пасажі навіть у 
наукових творах) – ще від соціального патосу «Слова о полку Ігоревім», публіцистичних за духом середньовічних 
полемічних творів, серед авторів яких були І. Вишенський, С. Зизаній, С. Оріховський, М. Смотрицький. 
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«Із пристрасним бажанням «зробити із мужиків народ» входить українська література у ХХ ст., і 

провісниками духу нової доби належить назвати такі зразки письменницької публіцистики останніх десятиріч 
періоду «народницького дискурсу», як численні статті І. Франка, «Зазивний лист до української інтелігенції» 
П. Куліша, «Сьогочасне літературне прямування» та «Українство на літературних позвах з Московщиною» 
І. Нечуя-Левицького, «Листи з України наддніпрянської» Б. Грінченка і «Листи на Україну наддніпрянську» 
М.Драгоманова, «Молода Україна» Т.Зіньківського та ін. А вже в добу “дискурсу модернізму” маємо справжнє 
різнобарв’я творців письменницької публіцистики – від виступів Лесі Українки до «Думок проти течії» і «Камо 
грядеши?» – книжок памфлетів М. Хвильового, який привернув увагу до того, що ми називаємо сьогодні 
європейськими орієнтирами нашого розвитку» [13, c. 45–52].  

Предмет і об’єкт української публіцистики 1940-1980-х років, яка найвиразніше серед літературно-
журналістських жанрів ілюструє канон соціалістичного реалізму і яка стала суттєвою складовою творчого доробку 
провідних українських митців («таж публіцистика аж ніяк не від бажання художника, а від неволі» (В. Астаф’єв) – 
О. Довженка, У. Самчука, Я. Галана, О. Гончара, І. Багряного, В. Стуса, Б. Олійника, Д. Павличка, 
П. Загребельного, Ю. Мушкетика, С. Плачинди, Р. Іваничука, В. Яворівського та інших, а також критиків-
літературознавців – І. Дзюби, Є. Сверстюка, М. Жулинського, громадсько-політичних діячів: В. Чорновола, Ірини 
Калинець, Б. Гориня та інших, якраз і охоплює ідейно-тематично цілий спектр суспільно-політичних, техногенних 
та природних катаклізмів і революційних потрясінь, серед яких Друга світова війна, розвінчування культу особи, 
політ людини у космос, «будівництво розвинутого соціалізму», катастрофа у Чорнобилі, період так званої 
Перебудови, початок розпаду Радянського Союзу і проголошення у 1991 році незалежності України. 

При цьому усю публіцистику, творену українською мовою, із точки зору національної адекватності та 
заангажованості варто поділити на: україномовну – як таку, що так чи інакше відстоює національну ідентичність, 
українську державність, і українськомовну – тобто ту, приналежність якої до українськості обмежена лише мовною 
ознакою, але яка разом із тим захищає інтереси інших держав, ідеологій, як-от друковані українською мовою 
колаборантські (пронімецькі) періодичні видання 1939-1944 років та, відповідно, художньо-публіцистичні твори, 
вміщені у них, українсько-, але не україномовні, шовіністичні російські чи, наприклад, американські 
українськомовні експансивні публіцистичні тексти, покликані розширювати свій ідеологічний вплив за рахунок 
художньо-інформаційного простору інших держав, України в тому числі. 

Для боротьби із такою, ворожою, публіцистикою стихійно чи організовано твориться питомо українська 
контрпубліцистика, яка, не зважаючи на приналежність її авторів до різних соціально-політичних груп, партій 
(українська офіційна комуністична публіцистика, публіцистика ОУН-УПА, діаспорна публіцистика, самвидав), 
сприяє формуванню, збереженню держави Україна з усіма її державницькими атрибутами – територією, мовою, 
культурою, традиціями, – а також допомагає самоіндентифікації, реалізації кожного окремого члена спільноти із 
репрезентантами нацменшин включно. 

Будучи тісно пов’язаною з актуальними явними і латентними подіями і проблемами поточного життя 
суспільства, публіцистика того чи іншого періоду тісно пов’язана з історією загалом та історією літератури 
зокрема. Тому українську публіцистику 1940-1980-х років доречно вивчати у контексті як літературних явищ, так і 
основних історичних подій, періодів, описаних, скажімо, такими істориками, як А. Жуковський, О. Субтельний [3, 
с. 116-157], В. Сергійчук [17], теоретиками та істориками журналістики, серед яких В. Здоровега [5], С. Кость [6, 
140-143], І. Михайлин [7], А. Москаленко [8], М. Нечиталюк [9, 19-20], В. Рубан [16], Н. Сидоренко [19, 337-353], 
Й. Цьох [21], Ю. Шаповал [22], В. Шкляр [23], істориками та теоретиками літератури – Л. Бойком [1, 101-116], 
Т. Гундоревою [284], М. Жулинським [4], Н. Николишин [10], Л. Новиченком [11], А. Погрібним [13, 45-52], 
Г. Сивоконем [18, 5-6] та іншими, враховуючи і власні дослідження з теорії та історії комунікації у 
літературознавчому контексті [12] і розглядаючи публіцистику як феномен існування національного дієвого слова 
(«слово також є діло» (за В. Здоровегою) в умовах окупації географічно різних частин України тоталітарними 
режимами та діаспорної публіцистики в контексті її зв’язків із материковою Україною та світом. 

Праці радянських учених звичайно більш ідеологічно заангажовані, концептуально замкнуті на офіціозних 
догматах. Тим самим вони набирають якості не стільки методологічного джерела, скільки об’єкта дослідження. 
Разом із тим у спадщині колишніх радянських шкіл (особливо за період 1986-1990 рр.) можна виділити частину, 
яка базується на методах і фактах універсального, позаідеологічного знання і, отже, заслуговує уваги при створенні 
новітніх феноменологій публіцистики. Зокрема, важливі підсумкові закономірності існування, а іноді 
взаємоіснування цих суспільних чинників розглянуті у монографіях Б. Потятиника [14], Г. Почепцова [15], 
М. Скуленка [20]. 

Їх праці корисні ще з тих міркувань, що розглядають питання, проблеми «слова і діла» у контексті світових 
тенденцій, але в основному на місцевому матеріалі, із врахуванням геополітичних та геокультурних орієнтирів, 
особливостей України та її найближчих сусідів по колишньому Союзу. Це робить їх джерельно-методологічною, 
теоретичною базою в тих ділянках дослідження, де загальносвітові нюанси розвитку Систем об’єктивно потрібно 
розглядати через специфічно локальні, характерні для того чи іншого виду суспільних утворень і характеру 
комунікативних, мистецьких та владних зв’язків у них. 

Історичне, «альтернативне» значення на противагу колишньому «основоположному» («Партійна організація 
і партійна література» В Леніна), мають у сьогоднішньому плюралістично-ідеологічному та полікультурному 
контексті програми з питань літератури, зокрема публіцистики, авторами яких є теоретики соціалізму: «Література 
та естетика» Г. Плеханова, «Анти-Дюринг» Ф. Енгельса, «Естетичне відношення мистецтва до дійсності» 
М. Чернишевського. 

Протилежні за висновками щодо аспектів національно-державницьких та у питаннях тактично-
організаційних науково-публіцистичні проспекти деяких українських діаспорних теоретиків із питань 
взаємостосунків літератури і держави – Д. Грабовича, Ю. Шереха, з якими, у свою чергу, політичне контрастують 
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гуманітарні праці Є. Маланюка, Ю. Липи. Окремою групою виділяються науково-практичні дослідження пізніших 
українських дисидентів-шістдесятників, емігрантів «зовнішніх» та «внутрішніх» – Б. Гаврилишина, І. Дзюби, 
В. Мороза, Є. Сверстюка, теоретичні статті Ліни Костенко, В. Стуса. 

Незважаючи на значну кількість наукової літератури, пов’язаної з проблемами розвитку і функціонування 
публіцистики у тоталітарному та посттоталітарному суспільствах, ретроспективно-прогностичний аналіз її 
існування, як правило, не сукупний, занадто загально-глобальний або вузько-конкретний, екстраполяційний: 
розглядаються двоєдині пари – «Засоби масової інформації (ЗМІ) – публіцистика», «ЗМІ-Держава», або кожен із 
суб’єктів (політична влада, ЗМІ, література) – окремо. Тема ж двоєдиності стосунків письменника-публіциста і 
ЗМІ залишається відкритою як на рівні збору і систематизації фактичного матеріалу, так і на рівні створення 
теоретико-практичних узагальнюючих моделей. 

А конкретніше, проведемо історико- та жанрово-типологічний аналіз української публіцистики наступних 
історичних періодів, враховуючи, звичайно, той факт, що публіцистика як рід художньої літератури також зазнала 
впливу процесу стильово-напрямкової еволюції, якому була піддана поезія, проза, драматургія радянського часу: 
від офіційного «соцреалізму» – до модернізму, постмодернізму, неоромантизму тощо. 

1. 1939-1941 рр. – початок Другої світової війни, період становлення західноукраїнської публіцистики після 
возз’єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській державі – до початку Великої 
Вітчизняної війни.  

2. 1941-1945 – Друга світова та Велика Вітчизняна війни, праця письменників у фронтовій пресі, 
публіцистичність прози, поезії, драматургії воєнних років. Колаборантська українськомовна публіцистика. 

3. 1946-1947 рр. – закінчення Другої світової війни, відбудова народного господарства, колективізація, 
вибори, висвітлення повоєнних імпульсів із Заходу, української діаспори, придушення лібералізму, націоналізму в 
ім’я диктатури пролетаріату, соціалістичної демократії.  

4. 1956-1958 рр. – лібералізація політичного та інтелектуального клімату після смерті Сталіна, ХХ і XXII 
з’ їздів КПРС (1956, 1961 рр.), встановлення відносної господарської автономії України, з’ява політичної опозиції. 
«Відлига» в духовному та літературно-культурному житті. 

5. 1963-1965 рр. – прихід Шелеста до влади, відхід Хрущова (1964), реформа Ю. Даденкова, автономізація 
політики України, протести проти русифікації. Боротьба авангардної літератури з догматичною методологією; 
феномен «шістдесятництва». Розвиток демократичної української критики і публіцистики в УРСР і ; розвиток 
діаспорної публіцистики і пошуки зв’язків із нею літераторами-дисидентами. 

6. 1972-1974, 1976 рр. – відхід П. Шелеста від влади, великі погроми опозиції – дисидентів, атаки на свободу 
слова, друку, арешти членів Гельсінської спілки, політика «брежнєвсько-щербицького застою». Зміцнення 
партійно-ортодоксальних засад у літературно-мистецькому житті. Боротьба системи із творчими 
індивідуальностями. Прислужницька публіцистика. 

7. 1979-1981 рр. – відносне послаблення партійно-цензурного тиску на мистецтво, науку, літературу після 
відходу В. Маланчука, прийняття оголошення ухвали про дальше покращення політико-виховної роботи у справі 
побудови соціалізму та формуванні нової спільності – радянський народ. Стилі і жанри публіцистики 70-х – 
початку 80-х років. 

8. 1986-1991 рр. – проголошення курсу на перебудову та демократизацію. Відродження Української 
Держави. Політичне значення Чорнобиля для України, проблеми корекції московського централізму та 
республіканської і локальної демократизації, автономії, референдум у справі незалежності, перші парламентарні 
вибори. Розвінчання догм «соціалістичного реалізму» в літературі, ліквідація «білих плям» в історії української 
літератури, відродження критеріїв повноцінної художності письма, його ідеологічної незалежності. Бурхливий 
розвиток письменницької публіцистики. Посилення інтересу до української діаспорної публіцистики в Україні і 
загалом до української літератури в сучасному світі. Прогностичні тенденції подальшого розвитку української 
публіцистики. 

Ще раз наголосимо, що при аналізі української публіцистики 40-80-х років ХХ століття розрізнятимемо 
об’єкт нашого дослідження як окремий рід літератури і особливо виразні, прикметні публіцистичні мотиви в інших 
літературних жанрах: поезії, прозі, драматургії. Тобто публіцистичність –знакова риса соціально ангажованого 
(дієвого) метатексту в умовах глобалізації художньо-інформаційних процесів. 
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СОЦІАЛЬНА КОНЦЕПТОСФЕРА В УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА: ОЗНАЧНИКИ 
СТРАТИФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ І СИМВОЛИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

 
У статті досліджено лінгвістичні засоби репрезентації соціального конфлікту у мас-медіа, проаналізовано зміни в 

соціальних сценаріях упродовж епохи незалежності, а також номінативні елементи, назви соціальних груп і категорій, які 
відтворюють особливості стратифікаційних процесів у період становлення ринкової економіки. 

Ключові слова: соціальні концепти, хронофакти, неологізми, стратифікаційні процеси,, бізнес-еліта, критичні і 
легітимаційні стратегії дискурсу 

 

В статье рассмотрены лингвистические средства репрезентации социального конфликта в масс-медиа, 
проанализированы изменения в социальных сценариях на протяжении эпохи независимости, а также номинативные 
элементы, названия социальных групп и категорий, которые отражают особенности стратификационных процессов в 
период формирования рыночной экономики. 

Ключевые слова: социальные концепты, хронофакты, неологизмы, стратификационные процессы, рыночные 
отношения, бизнес-элита, критические и легитимационные стратегии дискурса 

 

The article analyses linguistic means of representation of social conflict in mass media, examines changes in social scenarios 
during the period of independence, and also nominative elements, names of groups and categories, which reflect specifics of 
stratification processes in the conditions of market economy.  

Key words: social sphere, conceptual sphere, chronological symbols, neologisms, stratification processes, business elite, critical 
and legitimating strategies of discourse. 
 

Упродовж усього періоду незалежності українські медіа сумлінно провадили моніторинг соціального 
добробуту громадян й економічної життєздатності суспільства. Терміни соціосфера, соціальна журналістика, 
соціальний дискурс віддзеркалюють значущість, а для деяких напрямів інформаційної роботи – пріоритетність 
соціальної проблематики. 

Соціальний дискурс ранньої пострадянської пори, насичений емотивно драматичними означниками нових 
ролей, процесів і стосунків власності, фіксував спрямованість і динаміку змін на початках епохи капіталізації. 
Постання нового зразка соціально-економічних відносин у перше десятиліття незалежності означили слова 
приватизація, роздержавлення, ринок, власники, буржуазія, нові українці, бізнес-еліта. Ці лексеми і 
словосполучення – типові хронофакти, тобто слова-символи, за якими упізнають епоху чи історичний період [15].  

Слово капіталізм в офіційних дискурсах пострадянського періоду не поспішали вживати у доктринальному, 
програмовому сенсі. Воно не належало до експліцитно артикульованих концептів-стратегем. Позитивні значення 
усього, що асоціювалося з капіталістичним порядком, реалізовували через евфемізм “ ринкова економіка”.  А 
негативні – чекали свого часу, щоб вийти на поверхню у парі з експресивними знаками пейоративної оцінки, на 
зразок “ дикий капіталізм” .  
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