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ТЕАТРАЛЬНА ПУБЛІЦИСТИКА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ІНМУТАЦІЇ 
СУСПІЛЬСТВА: ТЕМИ, ПРОБЛЕМИ, ХУДОЖНЯ РЕАЛІЗАЦІЯ 

 
У статті розглядаються особливості функціонування сучасної театральної публіцистики України, виходячи з 

положень теорії інмутації суспільства, констатується дисфункція жанрових форм (рецензія, інтерв'ю, кореспонденція) 
театральної журналістики, збіднення вербального оформлення матеріалів.  

Ключові слова: інмутація, глобалізація, естетична парадигма, дисфункція жанру, образ-факт, образ-модель. 
 

В статье рассматриваются особенности функционирования современной театральной публицистики Украины, исходя 
из положений теории инмутации общества, констатируется дисфункция жанровых форм (рецензия, интервью, 
корреспонденция) театральной журналистики, недостаточность вербального оформления материалов. 

Ключевые слова: инмутация, глобализация, эстетическая парадигма, дисфункция жанра, образ-факт, образ-модель.  
 

Present-day theater news coverage within the framework of society’s inmutation theory: topics, ideas as well as their publicistic 
implementation. The article dwells upon particular features of theater news coverage in Ukraine based on provisions of society’s 
inmutation theory. Identified is dysfunction of different genres, impoverishment of aesthetic – artistic components influenced by 
processes of globalization.  

Кey words: inmutation (behavioral changes of society to the worse), globalization, formal dysfunction, factual image, aesthetic 
paradigm. 

 
Постановка проблеми. Активність глобалізаційних процесів у соціокультурному просторі сучасної України 

є явищем закономірним і незворотнім. Театр як мистецька медія набуває ознак інформативності, формування 
громадської думки засобами перформансного впливу на людське єство, стає предметом художньо-аналітичного 
моделювання дійсності і в театральній журналістиці.  

У сучасному бутті театр повинен гармонізувати людську особистість на різних рівнях синергетичної 
взаємодії [7, с. 13]. Сценічне мистецтво сьогодні виступає самодостатнім і малодослідженим видом художньої 
комунікації, а театральна публіцистика – своєрідним «каналом зв'язку» між комунікатором (театральний 
публіцист) і комунікантом (читач, глядач).  

Сучасні комунікативна філософія (Ю. Габермас) виділяє «естетичну» або «терапевтичну критику» [2, с. 109], 
яку доцільно ідентифікувати з театральною критикою. Вона ставить за мету оцінку естетичних феноменів і 
подання суб'єктивних переживань [3, с. 213]. На думку дослідника, комунікативна дія імплікує певні вимоги для 
здійснення міжособистісного спілкування. Такий тип спілкування публіциста з читачем і пропонує  сучасна 
театральна публіцистика.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Театральне мистецтво як виключна комунікативна дія та подія 
уособлює принцип комунікативної раціональності, який охоплює морально-практичну та естетико-експресивну 
сфери [3, с. 108]. Саме в ній існує сьогодні сценічне мистецтво, але під впливом глобалізаційних процесів воно 
зазнає істотних негативних змін, пов’язаних зі зміною “сценаріїв розвитку суспільства” [11, с. 7], які стали 
основою метатеорії маніпуляції суспільства професора О.М. Холода, названої інмутацією. Вчений виділяє в цій 
теорії три види процесів сучасного суспільства: 1) мутаційні (зміна моделі поведінки суспільства на гірше); 2) 
інмутаційні (зміна  моделі поведінки суспільства на гірше;  3) абмутаційні (відсутність будь-яких змін у моделях 
поведінки суспільства) [11, с. 7]. Ці дефініції доцільно застосувати і в аналізі проблемно-тематичного поля 
сучасної театральної публіцистики, яка відображає стан розвитку мистецтва Мельпомени у прагматично-
глобалізованому соціумі незалежної України.  

Варто звернути увагу на те, що театральна журналістика декодує понятійний апарат театрального мистецтва 
в словесну парадигму, презентуючи вербально поняття комунікативної дії та події. Дослідження цієї проблеми 
виявляється актуальним з огляду на складність міждисциплінарного підходу до цього питання, який охоплює 
понятійний апарат філософських, мистецтвознавчих, філологічних і соціальнокомунікативних наук, взаємодію 
типологічного, герменевтичного, індуктивно-дедуктивного методів, контент-аналізу у їх вивченні.  

Сценічне мистецтво у всі часи породжувало естетичну парадигму суспільства, що відтворюється в 
аксіологічних моделях мас-медійної інформації. Це сприяє формуванню світоглядно-змістових характеристик 
кожного покоління. Покликання театру гармонізувати  буття і людську душу сьогодні не зовсім виправдовує 
доцільність використання жанрових форм і художніх засобів публіцистичного відтворення мистецьких реалій. На 
думку Гегеля, театр є «своєрідним прикладом для відтворення драматичної літератури, а видовище виступає 
способом втілення драматичної події». Тому проблема полягає в публіцистично адекватному і 
художньовартісному відтворенні театрального буття України засобами друкованого слова.  

Це й визначає актуальність розгляду під цим кутом зору сучасної театральної публіцистики, яка недостатньо 
інтерпретована дослідниками мас-медій. Її зміст полягає у формуванні окресленої морально-етичної концепції, 
«розмитої» глобалізованим уявленням про нинішній соціокультурний простір держави, в якому театральна 
комунікація, або інтеракція з театральною публікою у визначеному сценічному матеріалі України набуває 
медійних рис, що дозволяє розглядати її як комунікативну систему. Це підкреслює німецький дослідник 
Кристофер Бальме у монографії «Вступ до театрознавства», пояснюючи сценічне мистецтво з погляду теорії гри: 
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«Отже, театр ґрунтується на двох протилежних інтенційних ігрових діях. І актор, і глядач виконують кожен свою 
роль: актор зображає (і презентує), глядач сприймає (й уявляє)» [1,с. 84]. 

Мета статті передбачає дослідження  національної театральної публіцистики в аспекті теорії інмутації 
суспільства, яка є, на нашу думку, доречною в аналізі художньо-публіцистичної комунікації. 

Предметом аналізу є спеціалізовані періодичні видання незалежної України (часописи " Український театр", 
"Кіно-театр"), газета "Дзеркало тижня") за 2007-2012 р.р.  

Заявлена мета роботи спонукає до вирішення наступних завдань: 
1) визначити стан дослідження сучасної театральної публіцистики України соціальнокомунікативною 

наукою; 
2) схарактеризувати цей вид публіцистики в контексті теорії інмутації суспільства, розглянувши її мутаційні, 

інмутаційні форми; 
3) визначити особливості художньої інтерпретації фактів театрального буття України в образах-моделях, 

мутаційні та інмутаційні риси на жанрово-стилістичному рівні. 
Виклад основного матеріалу. Театрально-публіцистичний ракурс сучасної журналістики націлений на 

формування духовно-естетичних позицій  людини кінця ХХ століття. Як і нинішнє прагматичне суспільство, 
театральна публіцистика подекуди знецінює моральні вартості, прагнучи до хибного плюралізму думки, що 
набуває інмутаційного характеру. Такі ознаки спостерігаються в архітектоніці журналістського твору, яка часто не 
враховує засобів асоціативної композиції, що призводить до невідповідності між сюжетом викладу авторської 
думки та естетичним планом матеріалу [6, c. 26].  

Життєва інформація, яку презентує театральний журналіст у жанрі театральної рецензії, кореспонденції, 
перетворюється в образ-факт, що стверджує документальну основу публіцистики. Подібний «рух від факту до 
образу» [10, с. 18], тобто від інформаційного до аналітично-публіцистичного уявлення життя, посилює авторське 
начало в текстах, виражає суб’єктивність думок. Це абмутаційне явище вказує на певну журналістську 
претензійність, правдивість ситуації і проблему вибору духовних цінностей, до якої автор спонукає читача.  

Наприклад, на сторінках часопису «Український театр» критики, публіцисти часто порушують питання про 
художню вартість вистав на сценах українських театрів, проблеми режисури, сценографії, акторської майстерності. 
Ці думки викладаються у модифікованих форматах жанрів кореспонденції-роздуму, рецензії, які демонструють 
суб’єктивну модель театрального буття на основі театральної події. Показовою в цьому плані виступає 
кореспонденція- роздум «Хочеш, отже, можеш». Автор І.Зубченко презентує аналітичний матеріал про відомий у 
театральному просторі України фестиваль сучасного мистецтва «Гогольfest». Концепти «театр»,  «Гоголь», 
«фестиваль» набувають вербальної форми, позначаються промовистими деталями « у вигляді ключових слів, 
метафор» [5, с. 181], створеними за законами типізації: «Гогольfest» зустрічав своїх відвідувачів у порожніх 
заводських цехах на Видубичах… У наш час, коли театр (а якщо брати ширше – мистецтво), як влучно сказав на 
своєму мастер-класі режисер та актор Олег Ліпцин, є небажаною дитиною держави, важливо, що тут живуть і 
працюють небайдужі до цієї «дитини» люди [4, с. 48]. За допомогою подібних риторичних прийомів метонімії, 
ампліфікації думки створюється драматична концепція дійсності в аналітичних жанрах театральної публіцистики. 
Вона здійснюється в певних жанрових формах, які в епоху глобалізації набувають інмутаційного характеру. Це 
призводить до певної жанрової дисфункції, що нерідко виявляється у театральній рецензії. 

Як аналітичний жанр журналістики, рецензія має на меті кваліфіковану  оцінку мистецького явища (у 
даному випадку театрального).  На відміну від рецензії як мистецтвознавчого жанру, вона відзначається глибоко 
особистісним, суб’єктивізованим баченням сценічного дійства, втіленим у специфічних образних засобах. 
Театральні публіцисти сьогодні пропонують інмутаційні образи-моделі театрального буття, які порушують 
розмірену манеру викладу думки зміною емоційного темпоритму [9, с. 73] фрази, таким чином стверджуючи 
інмутаційний характер існуючого театрального простору. Автори для реалізації своєї концепції вдаються до 
створення специфічних образів-моделей, які виступають засобом пізнання та художнього структурування 
дійсності. У театральній журналістиці, яка пробуджує у читачів активність асоціативного мислення, образи-моделі 
дійсності базуються на концептах «пропонованих обставин» системи К.С.Станіславського. Головним підґрунтям  
артистичної професії режисер вважає здатність до процесу  творчого переживання, яке втілюється у специфічних 
обставинах існування ролі: «Треба перетворити театральні факти, обставини в живі, тобто життєдайні; треба 
добути з п’єси матеріали, щоб створити з них живі, правдоподібні пропоновані обставини...» [9, с. 216].  

Образи-моделі, які продукуються в театральних рецензіях (різновид: рецензія-есе) повною мірою 
підкреслюють умовність образно-знакової структури театру, збіднення вербального оформлення, що демонструє 
явище абмутації у свідомості театральних глядачів.  Це підтверджує сама назва матеріалу А.Гайшанець «Войцек-
суперстар» у часописі «Український театр» (№5 за 2012 рік), а також удавана простота у манері формування 
думки, яка дозволяє констатувати дисфункцію жанру рецензії в сучасному соціокультурному просторі: «Попри 
очевидну прихильність режисера до нуару, його роботи аж ніяк не песимістичні. І безвиході, з якою прийнято 
асоціювати цей жанр, у постановках Д.Богомазова не знайти – сценічні образи вибудовуються так майстерно та 
апетитно, що навряд чи глядачем оволодіє туга». 

Цікаво зауважити, що абмутаційні явища в сучасній театральній публіцистиці доби Української 
Незалежності яскраво виявляються у заголовках матеріалів аналітичних жанрів: «Кожному своє пекло», «Амок на 
вашу школу», «Вивести Київ зі стану анабіозу» та ін. Таким чином автори вдаються до епатажності у трактуванні 
теми, знижуючи потребу в духовному вдосконаленні себе та театрального реципієнта (читача). 

На сторінках спеціалізованих театральних часописів незалежної України  в інформаційному жанрі інтерв’ю-
монологу та інтерв’ю-замальовки крізь призму сприйняття сучасних театральних реалій окремою особистістю 
фіксується актуальність творчих пошуків митців. Естетична парадигма сучасного театрального життя цікаво 
позиціонується у формі акторського монологу з притаманною їй сугестивно-медитативною манерою викладу 



 65 
матеріалу, що втілює її мутаційний характер, а саме таку початкову стадію мутації, як додавання. Її демонструє  така 
варіація цього жанрового утворення, як інтерв`ю-замальовка з аналітичною преамбулою, що містить авторську 
оцінку зображуваного. Вона вибудовується як потік авторської свідомості з концентрацією метафоричних елементів, 
які виконують «важливі персуазивні та мислетворчі функції» [8, с. 58]. Різноманітно це простежується в матеріалах 
постійної рубрики «Обличчя» всеукраїнського спеціалізованого часопису «Кіно-театр». Підкреслена морально-
етична позиція в характеристиці театральної реальності, наприклад, присутня в інтерв’ю Лілії Бондарчук «Вистава – 
це дійство, в якому присутній дух»: «Місія актриси – доносити до людей слово. Що є вистава? Це дійство, в якому 
присутній дух творчості. Переживання поетеси поєднується з тим, що усвідомила, готуючи виставу актриса, і в 
результаті з’являється новий світ» [2, с. 58]. Автор матеріалу створює переконливий монологічний наратив за 
допомогою стилістичного засобу повтору, що уособлює жанрову природу інтерв’ю.  

Висновки 
Проаналізувавши окремі жанри сучасної театральної публіцистики в аспекті теорії інмутації суспільства, 

варто зазначити, що цей вид художньо-аналітичної комунікації втілює сьогодні здебільшого мутаційні 
характеристики. Для них притаманні  авторська суб`єктивізація публіцистичної манери, ампліфікативна форма 
побудови, динамічний емоційний темпоритм, інтригованість авторської думки. 

Разом з тим слід констатувати явище абмутації жанру рецензії, обумовлене дисфункцією форми, збідненням 
вербальної презентації авторських ідей, зниженням духовно-естетичних орієнтирів особистості комунікатора 
(театрального публіциста). Це дає підстави переконливо означити творчі проблеми сучасного театру в 
національному медійному просторі. 
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УКРАЇНСЬКА ТАБОРОВА ПРЕСА 
 

Автор досліджує проблемні питання українського пресовидання в умовах еміграції у Чехії та Франції. Окреслює коло 
таборових видань і передумови їх виникнення у 1920-1930 рр. у Чехії. Простежує історію «Українського слова» та громадську 
й редакторську діяльність О. Бойківа у Франції. 

Ключові слова: таборова преса, «Українське Слово», О. Бойків.  
 

Автор исследует проблемные вопросы украинского прессоиздания в условиях эмиграции в Чехии и Франции. Очерчивает 
круг лагерных изданий и предпосылки их возникновения в 1920-1930 гг в Чехии. Прослеживает историю «Украинского Слова» и 
общественную и редакторскую деятельность А. Бойкива во Франции. 

Ключевые слова: лагерная пресса, «Украинское Слово», А. Бойкив. 
 

The author explores the problematic issues of the Ukrainian pressoizdaniya in emigration in the Czech Republic and France. 
Outlines the camp newspapers and conditions of their appearance in 1920-1930 in the Czech Republic. Traces the history of the 
"Ukrainian words" and social and editorial activities A. Boykiva France. 

Keywords: taborova press, "the Ukrainian word" A. Boykiv. 
 

Кінець першої світової війни застав багато українців в таборах військовополонених. Ще більше їх туди 
потрапило по закінченні громадянської війни в Україні. У 1920 р. отримали статус військовополонених і колишні 
січові стрільці − бійці Української Галицької Армії  і петлюрівці − вояки Української Народної Республіки, і бійці 
колишньої австро-угорської армії, яких відправляли воювати в Італію. 
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