
ЛАРИСА КОЗЛОВСЬКА 
НОВЕ ОЦІННЕ СЛОВО В ЖУРНАЛЬНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ 90-Х РОКІВ 

 
Останні три-чотири роки не принесли спокою в різнобарвне життя нашого суспільства. 
Незлагода, «розкиданість», хаос, розбурханість і сум’яття — ось великою мірою чинники 
сьогодення. Ми всі перебуваємо під постійним пресом інформації про сьогоднішній день, 
роздвоюючись між правдою і неправдою про минуле і майбутнє. Всі ці процеси 
відображаються у поліфункціональному дзеркалі сучасної української літературної мови. 
Кожний час формує свої вимоги до слова, висуваючи на перший план той чи інший мовний 
стиль. Події й особистості сьогоднішнього дня знайдуть своє осмислення й оцінку у творах 
художньої літератури, та на все це потрібен час. Але вже тепер існує необхідність у новому 
слові — достатньо інформативному, глибоко аналітичному, експресивному. Для такого слова 
немає часопросторових меж: всепроникність і оперативність — це також його ознаки. 

Рівень інформативної обізнаності є категорією динамічною. А рівень такої обізнаності 
сучасного читача преси — надзвичайно високий. Ми прагнемо знати про все і всіх, не 
задовольняючись поверховою розповіддю чи скупим інформаційним рядком. Сучасний 
читач прагне до аналізу й розуміння, вимагає пояснень, розкриття зовнішніх і прихованих 
причин. За єдиним колись питанням — що трапилося? – постають інші: чому так трапилося? 
кому і що робити? Читацький попит (за всіма законами ринку) породжує пропозицію, 
інформаційний простір постійно поповнюється новими виданнями, які починають публічне 
життя. Вони співіснують із газетно-журнальними монстрами, які залишаються на 
випробуваних часом і аудиторією позиціях чи набувають нових відтінків. Простежуємо 
певну закономірність: стратегічні орієнтири сьогодення — економічний, політичний і, на 
жаль, меншою мірою духовний розвиток суспільства викликають появу газет і журналів, які 
присвячують свої публікації відповідним проблемам. Серед журналів, які з’явилися в 
інтелектуальному просторі останніх років — «Розбудова держави» (журнал державницької 
думки) (далі — Розб. держ.) та «Віче» (теоретичний і громадсько-політичний журнал). 

Специфіка журналу на перший план серед основних функцій, які виконує мова в 
газетно-журнальних публікаціях, висуває аналітичну. Точніше, найбільш регулярні й типові 
взаємодії виявів інформативної й аналітичної функцій створюють той єдиний комплекс, який 
можемо назвати мовою журнальної публікації. Спробуємо простежити характерні її ознаки у 
зв’язку з процесами суспільного життя. 

Кухня політичного життя... Ось найзагальніший символ сьогодення. Звернімося до 
заголовків журнальних статей та есе, оскільки вони — це перше, що впадає в око читачеві. 
Заголовок є першим мовним знаком, в якому закладено інформацію і певне експресивне 
начало, своєрідним містком між відправником-автором і одержувачем-читачем до 
наступного тексту. 

Усі вони досить характеристичні, основна їхня ознака — проблемність. Одні готують 
читача до серйозних роздумів («Правова система України — стан та перспективи розвитку», 
«Екологічна безпека Україні сьогодні і завтра», «Український націоналізм як політичний 
рух»), другі — настроюють на співпереживання («Покарання. Але не приниження», «Віра 
Надія. Любов»), треті — активізують дійовість читача («Будьмо вільними», «Щодня 
запалювати по одній свічці»). Погляньмо, якими мовними засобами досягаються подібні 
емоції у сприйнятті тексту читачем. Перш за все це, звичайно, лексична, семантика, зміст 
якої виражається у формі іменниково-прикметникових словосполучень типу «Багатоликий 
синдром», «Садовий щит від радіації» чи іменниково-дієслівних словосполучень типу 
«Розірвати порочне коло», «Сприйнявши серцем, осягнувши розумом», «Жінка 
повертається?» та ін. Взагалі помічаємо, що переважають останні — семантика «дієвості» 
має неабияке значення для авторів. Як один із засобів творення такої семантики — дієслова 
узагальнено-особової форми у вокативних реченнях типу: «Облишмо «шапку», візьмімось за 
діло», «Бережімо наші святині!» та ін. Метафоричність заголовку завжди була надійним 
засобом досягнення відповідної мети публікації. Сучасні назви статей та есе більш жорсткі й 



прагматичні, хоча почасти використовуються традиційні образно-символічні вирази: 
«Бродить привид більшовизму?», «Спочатку треба сказати «А», «Не творити прокрустових 
лож», «А ти, всевидящеє око...», «Російський клин у дії» та ін. Не менш цікавою є форма, у 
яку вкладено автором зміст заголовку. Тут помічаємо велику стилістичну різноманітність, 
виразне прагнення до індивідуалізації. Розповідне чи питальне речення використано з цією 
метою — важить багато, оскільки в розповідному відбувається або констатація певної думки, 
або нейтральне номінування проблеми — автори досить категоричні у своїх поглядах і не 
залишають сумнівів у читача, навіть використовуючи три крапки в кінці речення. 

Життя ставить перед нами кожної хвилини безліч питань. Можливо, тому речення із 
семантикою запитання найчастіші серед заголовків. Однак відтінок категоричності є 
обов’язковим елементом у семантико-синтаксичній структурі назв. Знак питання лише 
підкреслює логіку авторських роздумів: «Похорон слов’янства?!», «Чи ощасливить Україну 
федералізація?», «Солодка ноша чи гіркий хрест?», «Наш «кооперативний ідеал» чи наше 
«хуторянство»?» Зберігаючи у собі основну ідею-проблему, заголовок дає змогу означити 
текст, номінувати його, стає своєрідною програмою для читача. 

Пройшовши містком заголовку, читач поринає в інформаційне море публікації. 
Двоєдиність процесу спілкування полягає в тому, що результат, який досягається за 
реалізації мети, оцінюється одним із учасників цього процесу — читачем. Отож, суттєвою 
особливістю такого процесу взаєморозуміння між ним і автором є усвідомлене ставлення 
останнього до вибору й створення такої інформативно-образної системи, яка б у цілому 
відповідала творчому задуму, сприяла б досягненню бажаного ефекту. Роками практики 
вироблено основні критерії інформаційної мови — лаконізм, змістова й лінгвістична 
стислість, відповідна композиція, інтонування. Звичайно, на широку аудиторію творці цієї 
мови виходять засобами всіх стилів загальної літературної мови, але із специфікою стилю 
масової інформації. Додамо, що кожен час і кожен автор урізноманітнюють його палітру 
своїми фарбами. Різноманітність стилів і справді надзвичайна. Ось приклад тексту наукового 
стилю: «Першим кроком у цьому напрямі повинно бути створення власної української 
економічної доктрини, або — як дехто вважає — парадигми, яка б обіймала програми і 
сценарії перебудови народного господарства України» (Розб. держ., №6, 1993). Сувора 
логічність і ясність викладу, загостреність пізнавального елементу семантики досягається 
деякою категоричністю інтонування (смисловий наголос на сегменті «повинно бути 
створення... доктрини») і відповідним слововживанням (семантика складеного іменного 
присудка). Наявна висока термінологічна компетентність: власне економічний термін 
економічна доктрина і використання загальнонаукового (в останні роки) терміна парадигма. 
До речі, таке явище набуття терміном нового семантичного відтінку у відповідному 
контексті досить поширене у сучасній публіцистиці. Ось ще приклад «новизни» семантики 
власне політологічного терміна диктатура: «Еволюція нашого посткомуністичного 
суспільства трансформує термін диктатура в нове його застосування — диктатура цін» 
(Розб. держ., №3, 1994). Таким чином, відбувається своєрідна інтерференція термінів, 
виявляється їхня поліфункціональність і в межах публіцистичного стилю. 

На досить нейтральному фоні рафінованих масивів наукових текстів по-іншому 
сприймаються статті та есе, в яких автори застосовують весь спектр наявних мовних засобів: 
від термінів до експресем художнього стилю. Автор неминуче звертається до останніх, якщо 
прагне не лише інформувати читача, а й викликати у нього певні почуття: «Засіяли мізками і 
працею — ба, більше — нашим генофондом — півсвіту» (Розб. держ., №5, 1993). 
Інформативність цього тексту відступає на другий план, а використана метафора стає 
засобом творення художнього образу, в якому відбито суспільні процеси інтелектуального і 
фізичного виродження України протягом років і століть. Або ще приклад: «Кожен талант — 
великий він чи малий — тому й талант, що має своє неповторне обличчя. І з цим треба 
рахуватись як за життя, так і після смерті митця. Господи, хто з письменників потайки не 
мріє, щоб його не забули після смерті?! І певно ж, кожному хочеться, щоб пом’янули його 
незлим тихим словом» (Віче, №2, 1994). У цьому мікротексті експресивні одиниці мають не 



лише емоційне, а й певне інформативне значення. Власне, лише на тлі інформаційно-
аналітичного стандарту ми можемо говорити про наявність експресивної лексичної та 
синтаксичної семантики. Автором використано як експресему відомі слова Шевченка 
«пом’янути незлим тихим словом». Однак через поширене вживання у текстах, навіть деякий 
автоматизм цього вживання, експресивна за своєю природою одиниця мовлення 
перетворилася на своєрідний стандартний вислів. Помічене явище стосується не лише 
класичного «крилатого» фонду української літературної мови; цю тенденцію можна 
простежити протягом останніх років. Деякі народжені творчою фантазією авторів 
експресивно-емоційні вирази, переходячи із публікації в публікацію, стають уже 
журнальним штампом: ерозія державної влади (Розб. держ., №7, 12, 1993), паперовий 
суверенітет (Розб. держ., №6, 1993; Віче, №3, 1994), тоталітарний механізм володарювання 
(Віче, №1, 1994, Розб. держв, №3, 1994). Однак, виявляється, і без них не можна обійтися, 
оскільки у чергуванні інформативних та експресивних одиниць (компонентів) витворюється 
мова журнальної публікації. 

Демократизація нашого суспільства та зміни, які вона породжує у всіх сферах життя, 
викликають відповідні процеси і в мові публіцистики. Вона швидко фіксує нові явища, 
надаючи їм мовного оформлення, чи інтенсивно використовує лексику, вже існуючу в інших 
соціосистемах, для номінування тих чи інших понять. У мові журнальних публікацій 
(меншою мірою, ніж у газеті чи на радіо) відбувається процес своєрідного відбору, 
закріплення чи відторгнення нових слів-понять, своєрідних неологізмів доби, збагачення й 
розширення стилістично-виразових можливостей літературної мови. Мова сучасної 
публіцистики більш гнучка і позбавлена великої кількості змістових, композиційних, 
стилістичних штампів (у негативному розумінні), які в ідеологічних шорах недавнього 
минулого були обов’язковими. Маємо на увазі саме ті, що рясніли на сторінках преси, 
сформовані розумом нашої епохи і формуючі застиглий механізм мислення радянського 
народу. 

Одним із найпоказовіших мовних процесів, помічених при читанні журнальних статей, 
є розбудова синонімічних рядів на позначення суспільно-громадських реалій. Вже відомі 
загально-мовні синонімічні ряди поповнюються новими членами за рахунок власне 
української чи лексики іншомовного походження. Серед таких рядів переважають 
іменникові: почуття меншовартості — комплекс неповноцінності — комплекс 
вторинності; розбудова Збройних Сил — розбудова держави; самовизначення — 
національно-культурна самобутність — непідлеглість — власновладність; спільнота — 
суспільство чи прикметникові: традиції — демократичні, народоправські; спільнота 
(суспільство) — українська, власнонародна. 

А ось приклади, які демонструють наповнення смислового поля «інформація» (що 
цікаво в аспекті нашої мовознавчої подорожі сторінками журналів): «вихід України в 
міжнародний інтелектуальний і культурний простір» (Розб. держ., №6, 1993); «процес 
створення єдиного вільного україномовного інформаційного простору» (Віче, №1, 1994); 
«система інформаційної безпеки і оперативного реагування на інформаційно-інтелектуальні 
форми агресії» (Розб. держ., №8, 1993); «сучасні (нові) інформаційні технології» (Розб. 
держ., №8, 1993). Тут точно зафіксовані семантичні зсуви у новоутворених 
словосполученнях типу інформаційний — інтелектуальний простір, інформаційна безпека, 
інформаційна технологія, інформаційно-інтелектуальні форми агресії завдяки 
неординарному поєднанню лексем. Так виникають марковані часом слова чи 
словосполучення (інформаційно-експресивні стилеми), однак не лише вказаним шляхом. 
Цікаві процеси, що відбуваються у галузі українського словотвору, витворюють в результаті 
оригінальні, відповідно стилістично марковані експресеми. Надмірний обсяг інформації 
примушує використовувати мовні засоби економного викладу, тому переважає осново- і 
словоскладання (іменникове, прикметникове, дієслівне): політикотворення, імперія 
комунобрехні, біжучі потреби мас, конфліктогенні зовнішні чинники та ін. Серед найбільш 
продуктивних для утворення номінативних сполучень (моделей) компонентів відзначаємо ті, 



за Допомогою яких номінуються важливі поняття із стратегічних сфер життя суспільства, як-
от економічна, політична, національно-культурна: «Україна була сьомою промисловою 
потугою світу» (Розб. держ., №12, 1994), система економічних інновацій (Розб. держ., №6, 
1993), державний інтервенціоналізм (Розб. держ., №6, 1993), соціальний суверенітет 
особистості (Розб. держ., №7, 1993). 

І ще один цікавий, але не абсолютний у своїй цінності для якісного та функціонального 
рівнів сучасної української літературної мови процес. Йдеться про широке входження 
іншомовної лексики, інколи надмірне, на шкоду виразовим можливостям рідного слова: «У 
цих умовах завіз іноземних засобів масової інформації і мас-медіа стає нерентабельним для 
зовнішніх продуцентів» (Розб. держ., №6, 1993). Важко сказати, чому автор не використав 
знайомі всім слова, які б надали поданому уривку семантичної ясності та логічної 
виструнченості. «Репрезентантам думки» (це також цитата) потрібно не забувати, що вони не 
лише інформують читача, а й певною мірою виконують роль пропагандиста національного 
мовного багатства, привертаючи людей до цілющих джерел мови калинової. Коли у мові 
журналів і газет, радіо й телебачення органічно з’єднаються інформативно-пізнавальний та 
імперативний (модальний) аспекти слововживання, витворивши семантико-синтаксичну 
єдність, можна буде твердити: ще один, нехай не великий, крок до омріяного 
етнополітичного ренесансу в Україні зроблено. 

 
 


