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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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Одним із таких таборових центрів була Чехія (4 тисячі військовополонених розміщувалися в таборах міст 

Ліберці, Йозефів). Усі вони були чужі в радянській Україні, в Польщі, тому й шукали якусь нейтральну державу, 
яка б їх прийняла на проживання і на роботу. Такою державою стала Чехія. 

У 1920-1923 рр. у цих таборах було засновано кілька цікавих газет, чи не єдиним виданням української 
таборової преси в Чехії була газета “Український скиталець”. Спочатку вона виходила як щомісячна газета, а потім 
як двотижневик. А з 1924 р., після закриття таборів, стала виходити під назвою “Об'єднання”. За змістом це був 
таборовий щоденник. Одна з постійних рубрик − “З життя-буття в таборі в Йозефові”. Коли редактором став Петро 
Будз, газета почала виходити за межі табору і розвинулася до значної події культурного життя цілої української 
діаспори. Почали виходити спогади про славні військові походи українських січових стрільців Галицької армії. На 
сторінки газети прийшла військова мемуаристика, що відразу привернуло до неї увагу. Наклад газети зріс від 300 
до 1000 примірників (на 4 тис. полонених). Газету почали видавати й обмінюватися з іншими осередками 
української діаспори (США, Франція, Італія, Німеччина, Австрія). Газета підтримувала основи дитячої школи. 
Однак рівень її оформлення був достатньо низьким,  вона «брала» своєю наближеністю до життя і відвертістю. 

Після Другої світової війни українська журналістика зазнала нової хвилі таборової преси. У цілковито інших 
історичних умовах, однак, повторювалося дещо суттєве в створенні, діяльності осередків цієї преси. Аналіз цих 
процесів дозволив простежити певні закономірності і в розвитку вітчизняних ЗМІ, і в українському менталітеті 
загалом. 

Маса українських військовополонених в останні місяці війни в Європі та в перші роки після Другої світової 
війни була представлена трьома категоріями: 1) українські вояки з Війська Польського, які потрапили в німецький 
полон ще в 1939 р., або з польської армії В. Андерса, створеної на території СРСР після подій вересня 1939 р., які, 
за рішенням емігрантського уряду Польщі, відмовилися воювати на радянсько-германському фронті та майже 
мільйонною кількістю були випущені Й. Сталіним разом зі зброєю через Близький Схід на північну Африку. Вони 
хоробро билися з фашистами під Ель-Аламейном, під Монте-Кассіно та брали участь у вирішальних битвах 
“другого фронту”. Після закінчення війни вони з різних причин відмовилися від репатріації до радянської України 
та залишилися в Європі; 2) “дивізійники” − це рештки української дивізії “Галичина”, яка була розбита Червоною 
армією.  Приблизно 8 тисяч їх відступили на захід, здалися в полон британцям, які вивезли частину їх на острови 
до таборів військовополонених; 3) цивільні особи, колишні “остарбайтери”, та в’язні німецьких концтаборів, які 
були визволені союзниками та потрапили до англійської, французької чи американської зон окупації. 

Таким чином, як зазначає Н. Сидоренко у ґрунтовному дослідженні, вміщеному в збірнику «Українська 
журналістика: історія і сучасність», на Британських островах у 1947 р. опинилося приблизно 35 тисяч колишніх 
військовополонених українців. За юридичним статусом вони були європейськими добровільними робітниками і 
мусили відпрацювати три роки під керівництвом державних британських установ. 

У Великій Британії виходило 7 часописів українською мовою, три з них − латиницею, тому що в друкарнях 
не було кирилиці. Головним чином займалися цією справою лише дивізійники. Наклад цих часописів дуже малий 
− від 20 до 100 примірників. Серед них − “Відгук”, “Другий етап”, “Мета”, “Наші будні, “Нове життя”, 
“Скиталець”.  

У Великій Британії лишилося приблизно 60% від усіх українських військовополонених. У цей час у Великої 
Британії виходила не таборова українська газета “Наш клич”, сатирична газета “Оса”. 

Серед основних тем таборових газет: життя табору, життя діаспори, збереження національної пам’яті, 
сатира, гумор, політичні і культурні події в Україні і Європі. Таборова преса нової хвилі була більш войовничою, 
налаштованою антикомуністично. 

Українська громада Франції, що складалася на 90% з галицьких і волинських селян, що після 1923-го року 
прибували сюди на заробітки і тут залишалися, і на 10%  − з колишніх вояків армії УНР, що прибували до Франції 
з таборів інтернованих із Польщі і з Чехословаччини, перебувала на найнижчому щаблі французької суспільно-
соціальної піраміди. 

Українська еміграційна маса, що в 1930 р. нараховувала 36.000 осіб, була під постійним обстрілом 
зовнішніх наступів. Без налаштованої до 1932 р. рідної релігійної і соціальної опіки і фактично без громадського 
проводу − вона стала об'єктом, а то й жертвою, посиленої акції організованих кіл польської еміграції і 
більшовистських задумів. Обезголовлені українські сільськогосподарські робітники опинялися в польських 
релігійних і робітничих товариствах або потрапляли в орбіту впливу совєтофільського «Союзу Українських 
Громадян у Франції» (1925-1932) та його пресових видань «Українські вісті» та «Вісник СУГФ» (1926-1930). 

Незважаючи на існування декількох громадських організацій у Парижі, українська еміграція у Франції на 
переломі 30-их років була організована тільки частково. Діючі тоді організації − Союз Українських Громадян у 
Франції, Союз Українських Еміграційних Організацій у Франції, Українська Громада у Франції, «Просвіта» − 
нараховували 4.500-5.000 членів, тобто приблизно лише чверть українців Франції. Основною причиною такого 
стану неорганізованості до 1930 р. була політично зумовлена пасивність керівних чинників в Парижі по 
відношенню до еміграційного загалу і ще свіжі наслідки провалу визвольних змагань 1917-1920-их років. До 1930-
го року український політичний світ був поділений не лише по магістралях політичних партій, а й по лінії Збруча. 
Наслідки т.зв. Варшавського договору уряду УНР з польським керівництвом викопали не лише політичну, але й 
психологічну прірву між «наддніпрянцями» і «галичанами». У Франції це провалля знайшло своє віддзеркалення в 
тому, що проуенерівська громадська централя «Союз Еміграційних Організацій у Франції», що в 1930 р. 
нараховувала 2000 членів, принципово не цікавилася долею західноукраїнської заробітчанської еміграції.  

Політичне життя української Франції було розбите на кілька таборів. Табір прихильників концепції УНР (т. 
зв. уенерівський табір), що складався з інтелігентських кіл діячів і урядовців різних урядів УНР та колишніх вояків 
армії УНР, які перебували в Парижі від 1920-го року, і зовнішню візитівку мали в тижневику «Тризуб» (1925-
1940), а громадську централю в Головній Раді Союзу Українських Еміграційних Організацій Франції (1925-1940) − 
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гуртував перш за все наддніпрянську частину еміграції. По політичній лінії притримувався прихильних Польщі 
позицій. Просовєтський «Союз Українських Громадян у Франції» (1925-1932), використовуючи політичну 
незорієнтованість української робітничої маси, в перших п'ятьох роках свого існування зумів охопити своїм 
впливом частину робітництва, але по 1930-му році дедалі більше втрачав на популярності і в 1932 р. 
самозліквідувався. Найактивнішим був табір радикальних есерів з громадським речником «Українська Громада у 
Франції» (1924-1976), котра спочатку займала помірковані позиції, а за головування Миколи Шаповала (1929-1948) 
перейшла на платформу безоглядного поборювання своїх ідеологічних суперників, зокрема з націоналістичного 
табору. Четвертий табір, щодо кількості членів найслабший, табір національно-свідомих колишніх вояків з 
Української Галицької Армії, мав декілька організацій у французькій провінції, але без громадського центру. 

Щодо чисельности − велику групу української еміґрації у Франції творили т.зв. політичні «малороси» з 
центральних і східних українських земель, що перебували в рядах білої російської еміграції. Слід підкреслити, що 
в повоєнні роки біла російська еміграція на чолі з відомим ворогом української державності П. Мілюковим і його 
пресовим органом «Последние новости», була надзвичайно активна і впливова, а залежність від російської 
політичної думки і культури серед значної частини нашої наддніпрянської еміграції була ще дуже сильна. 

Таким чином, цілісність українського життя у Франції на переломі 1930-их років була розбита: за 
політичною ознакою − на табори зовнішньополітичних орієнтацій за лінією партійної приналежності, за 
регіональним походженням і за релігійною приналежністю. Не можна заперечити того, що деякі з таборів 
(наприклад, уенерівський на форумі Ліги Націй) вживали численних заходів на правову оборону української 
еміграції як такої і провадили корисну національно-просвітницьку й культурну діяльність (організування шкіл, 
театрів, хорів тощо) серед свого членства, але внутрішньоукраїнські розбіжності та антагонізми були настільки 
великі, що вони виключали будь-яку ширшу консолідаційну акцію. 

Становище на внутрішньополітичній сцені і на громадському відтинку почало мінятися в 1929 р. Історія 
газети «Українське Слово» показала, що це була не «авантюра», а піонерська відвага, ризик, що спирався на 
відданість і жертовність читача, передплатника, широкого загалу членства громадської організації. Ризик, у якому 
поєднується ідейність й жертовність усіх складників появи газети: редакційних, адміністративних і друкарських, 
ризик і відданість, які стають чи не найвпливовішими «оформлювачами» еміграційних газет взагалі. 

Перший і найважчий період появи «Українського Слова» літографським способом до переходу на друк  був 
найбільш оригінальний і промовистий. Це був період редагування «Українського Слова» О. Бойківим від травня 
1933 до жовтня 1934. У 1934-1939 рр. редакцію очолює В. Марганець. О. Бойків залишається членом редакції й 
опрацьовує деякі сталі рубрики «Українського Слова». Перехід «Українського Слова» з літографованої на 
друковану газету становив лише один бік росту тижневика. Іншим, не менш важливим питанням, було заснування 
власної друкарні. Від липня 1934 до січня 1938 газета друкувалася в чужій друкарні. Це вимагало значних коштів, 
що в свою чергу ускладнювало фінансову базу газети. Принцип обережного господарювання громадськими 
грошима диктував необхідність шукати інших, дешевших шляхів фінансування газети. «З 1938 р. починаємо 
видавати наш часопис у власній друкарні... Незалежну друкарню з лінотипом і всіма друкарськими машинами 
уфундувала власними грішми українська еміграція... Думка заложення друкарні, ініціятива в її переведенні та й 
саме технічне переведення її належить О. Бойкову, який з новим роком вийшов зі складу редакції «Українського 
Слова», щоб в цілості присвятити себе друкарні». За таким скромним підкресленням ролі О. Бойківа при 
організуванню й розвитку друкарні ховався не лише підготовчий період, безмежне листування при шуканні 
меценатів-жертводавців і мозолиста праця при організації збору фінансів для друкарні, але й юридичне 
оформлення друкарні й інші формальності перед французькими чинниками. Друкарню як власну поліграфічну 
базу оформлено у французькому торговельному суді як спілку з обмеженою порукою під назвою Перша 
Українська Друкарня у Франції. Очолив Спілку як її управитель Любомир Гузар, найближчий співробітник О. 
Бойківа й «консул» Українського Народного Союзу перед французьким урядом. Фінансову базу друкарні не могли 
забезпечити ні ОУН, ні УНС. Тому довелося шукати запевнення фінансового ґрунту для друкарні випробуваним в 
еміграційних умовах методом пошуку меценатів. Серед тих людей, що сприяли розвитку не лише газети, але й 
друкарні, у довоєнні роки треба назвати Леся Киселицю, Надію Сороко, Тамару Косач, Мирослава Небелюка і 
Теодора Цвікулу. Завдяки їм Перша Українська Друкарня у Франції стала одним із центрів українського 
еміграційного видавничого руху. 

Завдяки ініціативності й енергії О. Бойківа Париж, місце виходу «Українського Слова» і розміщення Першої 
друкарні, став 1933-1939 рр. відомим українським видавничим центром, а «Українське Слово», завдяки його 
редакторам і співробітникам, − найповажнішим тижневиком, що виходив за межами українських земель, на який 
орієнтувалися читацькі маси. Для українських старожилів Франції, через послаблення позицій іншого паризького 
тижневика «Тризуб», «Українське Слово» стало тим маяком, котрий присвічував українцям Франції у важкі роках 
перед Другою світовою війною. 

Незважаючи на те, що друкарня була невелика і  за технічним рівнем скромна, вона за короткий час 
довоєнного існування могла похвалитися − крім друкованого «Українського Слова» − виданням двох збірників 
української прози («Чотири шаблі», «Ненависть»), збірника про полковника Є. Коновальця і декількох альманахів. 
У серпні 1944 після відходу німців з Парижа друкарню силоміць захопили українські комуністи, при чому 
захоплені архіви передано до совєтських рук. Боротьба за повернення друкарні перед французьким судом тривала 
три з половиною років. Судовий процес за повернення друкарні розпочався зразу же після відходу німців з 
Парижа. Проводив процес Любомир Гузар як управитель власника друкарні. Процес було виграно,  тому що Л. 
Гузар доказав на підставі документів, що він є легальним заступником Спілки. У лютому 1948 р. рішенням суду 
друкарню повернено, але в надзвичайно занедбаному стані. Та вже у червні 1949 р. побачило світ перше друковане 
повоєнне число «Українського Слова» у власній друкарні. Ініціатива О. Бойківа в 1938 р. в повоєнному 
двадцятилітті досягла свого піку − Париж став одним із видавничих осередків української еміграції. 
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Як досвідчений журналіст і громадський діяч, Бойків знав, яку вагу для пересічного члена УНСоюзу має 

рідне друковане слово. У 1945-1947 рр., коли поява «Українського Слова» була ще мрією, Бойків не залишає 
членів УНСоюзу без друкованого слова. Як постійний кореспондент «Нового Шляху» в Канаді він домовляється з 
редакцією цього ідеологічно спорідненого тижневика про те, що до Франції надходять сотні примірників «Нового 
Шляху». Водночас у «Новому Шляху» і в «Бюлетені УНО» в Монреалі Бойків вміщує низку статей і оглядів 
(«Український націоналізм у Франції», «Московське розуміння самовизначення народів», «Наслідки московського 
колоніялізму в Україні», «Джерела нашої сили», тощо). Крім того, він постачає матеріали для календарів − 
альманахів «Нового Шляху», «Нашого Кличу» в Аргентині і «Хлібороба» у Бразилії («Новий Шлях у Франції», 
«Келія 936», низка статей мемуарного характеру) та до календарів «Українського Слова» (1961 р. «Початки 
Українського Слова»), а від 1955 р. як референт преси і пропаганди ПУН − він поповнює шпальти згаданих 
південноамериканських тижневиків. В процесі відновлення «Українського Слова» роль О. Бойківа в порівнянні з 
довоєнними роками, вже скромніша. Щоправда, в змаганні за друкарню і в заходах щодо відновлення газети слово 
Бойківа було ще вагоме. Він свідомий того, що його кандидатура як редактора «Українського Слова» для 
французьких чинників несприйнятлива і тому погоджується з тим, що за повоєнних обставин у Франції 
редактором тижневика може бути людина з явним антинімецьким минулим.  

В жовтні 1948 р. виходить перше число повоєнного «Українського Слова» за редакцією О. Штуля. Матриці 
до нього б'є... Бойків. Підготовчий циклостилевий період триває від жовтня 1948 до червня 1949. Він визначений 
появою 34- ох чисел. 12 червня 1949 побачило світ перше друковане повоєнне число «Українського Слова» у 
власній відвойованій і відновленій друкарні. Але не всі задуми О. Бойківа були доведені до успішного закінчення 
через перевантаження організаційною, громадською і журналістичною роботою. Ім'я Бойківа стає широко відоме 
на двох континентах. До його слів прислухаються, за його друкованим словом слідкують. Не тільки приятелі, але й 
комуністична мафія. Від неї отримує Бойків низку листів з погрозами, а в 1958 р. вирок смерті.  

Як досвідчений журналіст, який мав широкі приватні й організаційні зв'язки з такими відомими особами, як 
Микола Сціборський, Володимир Мар тинець, Євген Онацький чи Євген Маланюк, без яких годі собі уявити 
розвиток передвоєнної, воєнної чи повоєнної української журналістики, О. Бойків мав критичні, але ділові 
зауваження до наголошуваної тематики повоєнної української преси. Бойків як людина, що добре була 
зорієнтована у франкомовній політичній літературі, не міг погодитися з полемічною однобічністю 
внутрішньополітичної тематики нашої преси й ігноруванням зовнішньополітичних тем зокрема тому, що саме 
фізичне перебування серед чужого середовища диктувало глибше зацікавлення проблемами того 
чужонаціонального оточення, у якому судилося культурній людині перебувати довгий час. Бойків вбачав одну з 
головних причин неуспіху наших визвольних прагнень не в «несприятливих зовнішніх обставинах», а у 
відсутності обдуманої визвольної концепції. При тому він мав на увазі в основному її зовнішньополітичний аспект. 
Такі зауваження до характеру і тематики української повоєнної журналістики й публіцистики не були 
вишукуванням штучних проблем, а були вони пов'язані з практичною постановкою зовнішньополітичної 
визвольної акції, яку довелося О.Бойківу особисто здійснювати на французькому терені.  
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СТУДЕНТСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІО В УКРАЇНІ: 
ФОРМУВАННЯ НОВОГО МЕДІАРИНКУ 

 
У статті йдеться про особливості організації студентського телерадіомовлення України, специфіку програмування 

студентських радіостанцій і телестудій.  
Ключові слова: студентське радіомовлення і телебачення, ефір онлайн, цільова аудиторія, спеціалізація, формат, 

медіаринок. 
 
Материал посвящен обзору студенческого телерадиовещания Украины, особенностям программирования студенческих 

радиостанций и телестудий. 
Ключевые слова: студенческое радиовещание и телевидение, онлайн эфир, целевая аудитория, специализация, формат, 

медиарынок. 
 
This article describes Ukrainian student broadcasting formation, special features of student radio and television studios 

programming.  
Keywords: students radio and TV broadcasting, online, target audience, specialization, format, media market. 

 
Студентське телерадіомовлення можна сміливо розглядати як окремий різновид масової комунікації, 

зорієнтований на молодіжну, студентську аудиторію, своєрідний канал обміну та поширення інформації в межах 
одного чи й багатьох вищих навчальних закладів, творчий майданчик для всіх, хто має бажання експериментувати 
в аудіовізуальній мас-медійній сфері. 
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