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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Після зникнення біполярного світу 

відбулося переформатування світового інформаційного простору. 

Внаслідок нової глобальної конфігурації почали відбуватися природні 

процеси взаємопроникнення, взаємовпливу та взаємозалежності світових 

шкіл журналістики – насамперед острівної (США, Великобританія, 

Австралія та їхні географічно-журналістські сателити), континентальної 

(держави Європи поза “залізною завісою”) і так званої пострадянської (у 

тому числі Україна). 

Однак за сьогоднішньої тенденції демасифікації масової інформації 

власники засобів масової інформації і комунікації разом зі своїми бізнес- і 

політичними партнерами – рекламодавцями, ПР- і держслужбами – пішли 

на змову, вирішивши фактично багаторазово посилити названий світовий 

тренд. Ось що пише з цього приводу О. Мелещенко: 

«Зібраний у різних країнах різними фахівцями фактологічний матеріал 

дає підстави його узагальнити і зробити такі висновки: виявлено три 

основні вороги журналістики – медіавласники, представники піар-структур 

і рекламодавці, які проводять узгоджену та цілеспрямовану політику, що 

вимагає скорочення кореспондентських мереж і пришвидшення подачі 

новин на шкоду дотримання загальновизнаних фахових стандартів. 

Вороги журналістики виправдовуються тим, що в умовах 

перманентної світової кризи необхідно заощаджувати якомога більшу 

кількість ресурсів. Насправді заощадження йде за рахунок журналістики як 

соціального інституту, що означає її уповільнену смерть. Фактично 

відбираються владні повноваження в редакцій, які разом з їхніми 

працівниками перетворюються на знаряддя маніпуляції громадською 

думкою. Паралельно з цим процесом відбувається зниження 

інтелектуального потенціалу масової аудиторії ЗМІ за рахунок витиснення 

глибоких інформаційних, аналітичних і публіцистичних текстів. А це 
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означає фактичне обмеження права сучасної людини на гарантоване 

отримання об’єктивної, точної і суспільно вагомої інформації» [149, c. 56]. 

Відомо, що наша країна взяла на озброєння американську модель 

журналістики з акцентом на подачу новин. Важкий стан національної 

економіки спричинив оприлюднення редакціями в основному негативу 

(так званих “новин катастроф”). Водночас сильні сторони вітчизняної 

журналістики – аналітика та публіцистика, які навіть за імперської цензури 

виживали й користувалися читацьким попитом упродовж майже двохсот 

років, в умовах сучасного правового безладу, а також диктату 

медіавласників і рекламодавців перетворились на малочисельні прояви 

мужньої громадянської позиції, гідної відзнаки на рівні Національної 

спілки журналістів України. 

У той же час деякі журналістикознавці, редакційні працівники і 

представники суміжних із журналістикою наукових дисциплін, котрі 

цікавляться проблемами й тенденціями розвитку мас-медіа, почали 

активно вводити в науковий і публіцистичний дискурс поняття й терміни, 

за якими стоять явища, які притаманні теорії і практиці зарубіжних 

редакцій та які не мали раніше аналогів на наших теренах. Так серед 

українських редакційних професіоналізмів з’явилися “адветоріал”, 

“фічерс”, “лайф сторі”,  “ток-шоу”, “колумніст”, “колумністика”, 

“гонзожурналістика”, “інфотейнмент”, “ед’ютейнмент” тощо. Бажання 

кожного небайдужого висловитись дуже швидко призвело до того, що 

відбулося або бездумне, або легковажне змішування жанрів і форм 

журналістської творчості, викладачі та студенти журналістських 

підрозділів вищих навчальних закладів почали плутатись у функціях, 

принципах і навіть самій місії журналістики в суспільстві. 

На нашу думку, настав час розчищати теоретичні “завали”, 

розпочавши цей процес із колумністики як сукупності колонок 

публіцистів. Авторська колонка колумніста сьогодні ледь не усіма 

дослідниками журналістики розглядається винятково в жанрологічній 
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традиції, що, на думку дисертантки, можна пояснити нечітким 

методологічним підходом до розкриття суті категорій і понять 

журналістики. 

Віднесення колонки не до жанру як форми окремого публіцистичного 

твору, а до форми представлення відібраного, обробленого та осмисленого 

фактажу в готовому публіцистичному творі, стане тим методологічним 

підґрунтям, яке допоможе усунути наявну сьогодні плутанину в 

журналістикознавчих дефініціях. 

Крім цього, розгляд специфіки та потенціалу колумністики зайвий раз 

приверне увагу до справжньої, а не імітованої публіцистики, націленої на 

служіння суспільству та його ідеалам. 

Таким чином, заявлена тема дисертаційної роботи лежить у річищі 

історико-теоретичних і методолого-прикладних засад функціонування 

журналістики в суспільстві й тому завжди викликатиме законний інтерес з 

боку науковців, практиків мас-медійної галузі та громадськості. 

Стан вивчення та ступінь наукової розробленості теми. Проблеми 

вивчення концептуальних засад функціонування колумністики як 

феномена персоналізованої журналістики досі заносилися науковцями до 

системи журналістської генерики і у зв’язку з цим предмет дисертаційного 

дослідження ніколи не знаходив цілісного відображення у наукових 

розробках. 

Джерельна база дисертації умовно поділяється на ряд груп. 

Так, перший розділ дослідження, що стосується персональної 

журналістики та її попередніх форм, вивчали С. Беглов [5; 6; 7], А. 

Беспалова [96],  С.  Гуревич  [54;   55],   О.   Кирилова   [113],    Є.    

Корнилов     [96],   О.   Короченський   [96], Ю. Лучинський [96], О. 

Станько [96], Д. Урнов [229] та ін. 

Генезу колумністики та її трансформацію винятково у жанрологічній 

традиції вивчали науковці із США М. Бреден [268], В. Джайлс [313], Е. 

Емері [310], М. Емері [310],  К. Майєр [143],  Дж. Райлі [320; 321],  Н. 
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Робертс [310],  С.  Тумі  [325],  Дж.  Флоріан  [311],  У.  Хехтен  [314],  з  

Німеччини В. Шнайдер [323], з Іспанії М. І. Касальс Карро [269], з Австрії 

Р. Вейнер [326], з Великобританії С. Вінкворт [327], з Мексики К. Марін 

[319], з Ірану [190],  з  Росії  Н.  Александров  [2],  Ю.  Гордеєв  [48],  Я.  

Засурський [79], Л. Кройчик [123], С. Михайлов [160; 162; 163], Т. 

Можаєва [165], С. Савчук [193], О. Тертичний [223; 224; 225; 226], Н. 

Фесянова [236], С. Чупринін [244], М. Шостак [257; 258], С.  Ярцева  

(Успенська)  [230;  231;  262;  263;  264],  з  України  І.  Гаврилюк  [32],   В.   

Галич   [35;   36],   О.   Голік   [43], Л. Звелідовська  [80; 81; 82; 83],  І.  

Михайлин  [158],  О.  Морозова  [166],  Ю.   Нестеренко   [169],   Н.   

Стеблина   [213;   214],   С.   Шебеліст    [247], Є. Шидловська [249], А. 

Шоріна [255; 256] та ін. 

Окремо  в  цьому  ж  річищі  маємо  доробок  А.  Бондаря,  В. Жежери, 

С. Пиркало та М. Рябчука [1]. 

Сучасні різновиди колумністики вивчали Т. Вулф [31] у вигляді нової 

журналістики, Х. Томпсон, Л. Бенгс, Дж. Плімптон [46; 47] у вигляді 

гонзожурналістики, А. Ніколаєва [170] у вигляді треш-журналістики. 

Другий розділ дисертації побудований на працях, присвячених 

чотирьом теоріям: 

– теорію  журналістики  вивчали  науковці   із   США   Е.   Денніс   

[59], Дж.  Мерріл  [59],  Т.  Пітерсон  [197],  Д.  Рендалл  [192],  Ф.  Сіберт  

[197], В. Шрамм [197], з Росії Ю. Я. Засурський [12; 70; 156; 173], Є. 

Прохоров [189], Л. Світич [195], Буданцев [11],  Ю. Власов  [25],  В. 

Ворошилов  [28], С. Корконосенко [120], С.  Михайлов  [161],  з  України  

Д.   Григораш   [51],   В.   Здоровега   [84; 88], А. Москаленко  [167; 168; 

208;  219],  В.  Шкляр  [252; 19], Г. Вартанов [19], В. Владимиров [23], О. 

Глушко [41], В. Іванов   [101],  Т.  Лильо  [138], І. Михайлин [157; 159], М. 

Скуленко [200] та ін.; 

– журналістську генерику вивчали науковці з Франції М. Вуароль 

[30], з Білорусі  Б.  Стрельцов  [215],  з  Росії  В.  Ученова  [233],  М.  



7 

 

Черепахов [65], Є. Худяков [64],  О. Мішуріс  [164],  В.  Пельт  [176;  177],  

Л.  Кройчик  [123], О. Тертичний [225], О. Журбіна [69], М. Ємельянов 

[63],  А. Бучинська [16], Л.  Глєбова [34],  О. Казначеєва [104],  М. Колесов 

[114], В. Конторович [119], В.  Третьяков  [228],   з   України   В.   Качкан  

[106],  А.  Чічановський  [243], М. Балаклицький [3], В. Буряк [13], М. 

Василенко [20; 21], В. Карпенко [105], М.  Воронова  [27],  О.  Голік  [43],  

А.  Іващук  [103],  Л.   Логвиненко   [141], М. Подолян [182], С. Шебеліст 

[248] та ін.; 

– теорію  публіцистику  вивчали  науковці   з   Росії   В.   Ученова   

[232], М. Черепахов [241],  М. Горохов [50],  О. Тертичний [227],  О. 

Єльникова [62], Л.   Кудінова   [125],   М.  Куроєдова  [161],  О.  

Щелкунова  [261],  з  України М. Шлемкевич [254], В. Здоровега  [85; 86; 

87; 89; 92],  В.  Качкан  [107;  108], О. Кузнецова [126], Н. М. Сидоренко 

(Шудря)  [259;  260],  В. Галич  [37;  38], М.   Бутиріна   [15],   Т.   

Кузнецова   [128],   Й.   Лось  [142],  О.  Глушко  [42],  Р.  Слободянюк  

[205],  О.  Барчан  [4],   А.   Борець   [10], Л. Власова  [26],  І.  Гаврилюк  

[33],  А.  Дринь  [58],  Н. Желіховська  [66], Ю. Залізняк  [72], В. Іваненко  

[93], О. Лебедєва-Гулей [135; 136], О. Левкова [137], Л. Лисенко [139], Л. 

Масімова [145], С. Мельник [151], С. Романюк [191], М. Свалова [194],  Г. 

Синичич [198], О. Теребус [222], Н. Шаповаленко [246] та ін.; 

– теорію і методику журналістської творчості вивчали науковці з 

Болгарії Д. Георгієв [39], з Росії В. Ученова [234], М. Горохов [49; 146; 

153], Й. Дзялошинський [57], Г. Колосов [116], Г. Солганік [209], Є. 

Пронін [187; 210], М. Стюфляєва [216; 217; 218], Г. Лазутіна [133; 134], С. 

Корконосенко [174],  Г. Мельник  [150;  221],  Г. Жирков [67], Б. 

Місонжников [152;  155], В. Олешко [171], М. Кім [111; 112],  О. 

Черникова  [242],  О. Проніна  [188], Б. Корман [121], Д. Ошанін [175], А. 

Фаустов [235], О. Фрейденберг [238], з України Д. Прилюк [184; 185; 186], 

В. Здоровега [90; 91], В. Качкан [109; 110; 220], В. Шкляр [52; 250; 251; 

253],  Ю. Шаповал [245],  О. Кузнецова  [127], В. Буряк [14], В. 
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Владимиров [24], О. Гриценко [52], Р. Слободянюк [201; 202; 203;  204;  

206],  Т.  Старченко  [212],  Г.  Кривошея  [52],  М.  Подолян  [181], М. 

Дяченко [60], В. Косенко [122], Л. Фіть [237] та ін. 

Третій розділ дисертації спирається  на  праці  російських  

британистів С. Беглова [5; 6; 7], В. Голубєва [45], К. Гудкової [45], 

українських науковців  С. Блавацького [8], Н. Варех [17], В. Жугая [68], О. 

Колісник [115], С. Кулик [129], О. Кучерової [132], К. Сіріньок-

Долгарьової [199] та ін. 

Для вивчення творчого доробку британського колумніста В. Н. 

Коннора використовувалися його публікації в іменній колонці «Кассандра 

пророкує» («Cassandra says») [270 – 305], його книга «Англія у війні» [308], 

збірник його найкращих публікацій у рамках авторської колонки [267], 

книги про нього [307; 309], стаття про нього [318], а також комплект 

номерів лондонської щоденної газети «Daily mirror» за період 1935 – 1967 

рр. [329]. 

Ще одну групу становить науково-дослідницька допоміжна 

література: ретроспективний бібліографічний підручник [77], надруковані 

фахові довідники [9], [18], [73 – 76], [78], [95], [178], [196], [211], он-лайн-

довідники [317], [322], [323], [324], [328], статті в енциклопедичних 

словниках [140], [179], [180]. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, проблемами, темами. 

Тема дисертації узгоджена з науковою проблематикою кафедри історії 

журналістики, а також безпосередньо пов’язана з комплексними 

програмами науково-дослідної роботи Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка “Системи масової 

комунікації та світовий інформаційний простір” (номер державної 

реєстрації № 01БФ045-01) та “Дослідження в галузі українського 

журналістикознавства: методологія, термінологія і стандарти” (номер 

державної реєстрації № 06БФ045-01) та «Український медійний контент у 

соціальному вимірі» (номер державної реєстрації № 11БФ045-01). 
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Мета дослідження полягає в історико-теоретичному та методолого-

прикладному обґрунтуванні приналежності колумністики як сукупності 

авторських колонок до форми представлення журналістами своїх 

публіцистичних творів на прикладі авторської колонки британського 

колумніста В. Н. Коннора «Кассандра пророкує» («Cassandra says») в 

лондонській щоденній газеті «Daily Mirror» (1935 – 1967 рр.). 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання наступних 

завдань: 

– переосмислити еволюцію персональної журналістики та її 

попередніх форм; 

– визначити колумністику як результат диверсифікації масової 

інформації; 

– окреслити журналістикознавче вивчення авторської колонки в 

жанрологічній традиції; 

– впорядкувати форми журналістики, виокремивши: 

а) форми видів журналістики в цілому; 

б) форми окремих видів журналістики; 

в) форми публіцистичного твору; 

г) форми збирання журналістами фактажу майбутнього твору; 

д) форми представлення відібраного, обробленого та осмисленого 

фактажу в готовому публіцистичному творі. 

– встановити ідейно-публіцистичне спрямування та проблемно-

тематичний контент авторської колонки В. Н. Коннора «Кассандра 

пророкує» в лондонській щоденній газеті «Daily Mirror» (1935 – 1967 рр.). 

Об’єкт дослідження – колонка В. Н. Коннора «Кассандра пророкує» 

(«Cassandra says») в лондонській щоденній газеті «Daily Mirror» (1935 – 

1967 рр.). 

Предмет дослідження – традиції та новаторство колумністики у 

вигляді сукупності колонок як форми представлення журналістами своїх 

публіцистичних творів. 
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Методи дослідження. Специфікою об’єкта та предмета дослідження 

визначається й необхідність методологічного застосування принципів 

історизму, об’єктивності, комплексності та достовірності. Використано 

методи культурно-історичний, історико-типологічний, системний, 

спостереження, індукції, дедукції, аналогій, порівняння, коментування, 

зіставлення, протиставлення, аналізу, синтезу, класифікації, 

бібліографічно-описовий. 

Наукова новизна роботи випливає із самої постановки наукових 

завдань та суті отриманих внаслідок проведеного аналізу результатів. 

Наукову новизну розкрито в таких положеннях: 

уперше: 

– переосмислено еволюцію персональної журналістики та її 

попередніх форм; 

– визначено колумністику як результат диверсифікації масової 

інформації; 

– впорядковано форми журналістики; 

– виокремлено форми збирання журналістами фактажу майбутнього 

твору та його представлення в готовому публіцистичному творі; 

– встановлено ідейно-публіцистичне спрямування та проблемно-

тематичний контент авторської колонки В. Н. Коннора «Кассандра 

пророкує» в лондонській щоденній газеті «Daily mirror» (1935 – 1967 рр.). 

удосконалено: 

– форми видів журналістики в цілому; 

– форми окремих видів журналістики. 

набули подальшого розвитку: 

– дослідження форм публіцистичного твору. 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертаційному дослідженні теоретичні положення 

можуть бути використані: 
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– у загальній теорії журналістики – для подальших розробок розділів 

«Структура основних понять журналістики» та «Журналістика як галузь 

творчої діяльності»; 

– у теорії і методиці журналістської творчості – для подальших 

розробок розділу «Форми творчої діяльності журналіста»; 

– у теорії публіцистики та журналістській генериці – для відмови 

трактування авторської колонки як нового або гібридного жанру та як 

процесу дифузії журналістських жанрів. 

Це дисертаційне дослідження допоможе ясніше й чіткіше усвідомити 

традиції та новаторство авторського виміру журналістики. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в показі 

концептуальних засад функціонування колумністики як феномена 

персоналізованої журналістики. 

Результати дослідження можуть бути запроваджені: 

– у практику роботи редакцій усіх видів ЗМІ і ЗМК; 

– у навчальний процес при викладанні курсів “Вступ до 

спеціальності”, “Основи журналістики”, “Теорія журналістики”, “Теорія 

масової комунікації”, “Теорія і методика журналістської творчості”, 

“Міжнародна журналістика”, “Історія зарубіжної журналістики”, а також 

спецкурсів, присвячених дослідженню британської періодики, авторської 

журналістики тощо. 

Особистий внесок здобувача. Дисертацію, автореферат, публікації, в 

яких викладено основні положення роботи, дисертантка виконала 

самостійно. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження відбувалася під 

час виголошення доповідей на ІІ Міжнародному симпозиумі «Світ 

соціальних комунікацій» (Київ, березень 2012 року), на Міжнародних 

науково-практичних конференціях «СМИ в современном мире. 

Петербургские чтения» (Санкт-Петербург, квітень 2012 року), «Проблемы    

массовой    коммуникации» (Воронеж, травень 2012 року), «Сучасна 
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новинна журналістика: тенденції розвитку, форми подання, суспільний 

резонанс» (Львів, жовтень 2012 року). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у  

12 одноосібних публікаціях (із них 7 у наукових фахових виданнях, 2 в 

інших наукових виданнях, 2 – матеріали конференцій, 1 – публікація в 

закордонному науковому фаховому виданні). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів з вісьмома підрозділами і висновками до кожного з 

розділів, загальних висновків і списку використаних джерел (329 позиції). 

Загальний обсяг дисертації – 186 сторінок, основний текст дисертації – 153 

сторінки, список використаних джерел поданий на 33 сторінках. 
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Розділ 1 

Авторський вимір журналістики 

Середньовіччя, Нового та Новітнього часів 

 

1.1. Персональна журналістика та її попередні форми 

Практично всі дослідники погоджуються, що еволюцію автора (митця, 

творця) неможливо розглядати у відриві від еволюції усвідомлення 

людиною власного «я». Цей процес розпочинається з того моменту, як 

людина починає (спочатку неусвідомлено, стихійно, інтуїтивно, а потім 

свідомо) творити свою другу природу – культуру. Як справедливо 

зауважив О. Мелещенко, інструментом створення штучного світу, 

найвищою формою прояву культури стали технології, розвиток яких 

відбувався по двох напрямках: у вигляді технологій матеріальних виробів 

(так званої «зовнішньої історії» людства) і у вигляді інформаційних 

технологій (так званої «внутрішньої історії» людства). 

Інша річ, що наскельний живописець, винахідник сонячного чи 

місячного календарів, виробник знарядь риболовлі, полювання чи обробки 

шкір вбитих тварин, розробник першої абетки не доросли до авторства як 

згустку власних відчуттів та емоцій, як концентрату передового на той час 

досвіду, що давало б змогу уникнути анонімності, публічно заявити про 

створення нового твору й засвідчити його своїм іменем. 

Ось що з цього приводу пише науковець І. Кон: 

«Індивідуалізація, тобто процес, завдяки якому організм 

диференціюється, стає відмінним від усіх інших, – загальна властивість 

біологічної еволюції. Найдавнішою формою диференціації індивидів, від 

якої походить і їхня самосвідомість, були, звісно, природні відмінності. 

Вони визначають розподіл функцій і ієрархічне становище особі в череді 

тварин, від них же залежить і місце індивіда у первісній людській 

спільноті. 
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Проте ставлення давнього суспільства до індивідуальності було 

суперечливим. З одного боку, первісне суспільство було консервативним, 

воно жило традицією і не шкодувало сил для підтримання одноманітності 

своїх членів, суворо засуджуючи та караючи будь-які порушення звичаїв і 

ритуалів. З іншого боку, потребуючи лідерів і людей, які б прокладали нові 

шляхи, первісне суспільство виділяло та заохочувало сміливого воїна, 

гарного працівника… Давнє суспільство не знало родового поняття 

«людина»; людина – лише одноплемінник, тому й власне «Я» уявлялось 

індивіду просто сумою якостей, що мають значення тільки в контексті 

групової діяльності. Індивід був інтегрований у громаді не як її 

автономний член, а як частка органічного цілого, немислима окремо від 

нього. Ця включеність була водночас і синхронічною – доля людини 

невіддільна від долі його земляків, одноплемінників, товаришів по віковій 

групі, в якій вона виховувалась, і діахронічною – вона частка багатьох 

поколінь предків, починаючи з батьків і закінчуючи міфічними 

родоначальниками племені» [117, c. 56 – 57]. 

Як зауважує С. Ярцева (Успенська), і надалі, після ери первісних 

суспільств, не помітно прогресу в поглядах на своє «я» у людини 

античності: «Характерно, що класична грецька скульптура, ретельно 

пророблена майстром у кожному вигині ідеального тіла, кожній складці 

одягу, навіть не претендує на те, щоб утілити індивідуальність, розкрити 

характер, засвідчуючи таким чином, що людина античності бачила себе у 

першу чергу в сукупності фізичних характеристик» [264, c. 15 – 16]. З цим 

можна посперечатись: навіть відкинувши скульптури богів і героїв 

(напівбогів), виконані Праксителем і Фідієм, навіть відкинувши 

«Дискобола» Мирона, можна згадати широко відому скульптурну 

композицію роботи Агесандра Родоського, Полідора та Афінодора, яка 

показує драматичну боротьбу за своє життя жерця храму Аполлона в Трої 

Лаокоона та його синів. Ці люди (не боги та не герої-напівбоги з їхніми 

надлюдськими можливостями, а звичайні смертні) не просто інстинктивно 
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борються за життя – вони відважно дивляться в очі смерті в особі двох 

величезних зміїв-месників, насланих богами на противників затягування в 

місто Троянського коня. А це вже показ окремих рис характеру людини! 

Питання в іншому: чим зображення антилоп чи бізонів на 

доісторичних валунах відрізняються від зображень людей в античних 

скульптурах з точки зору авторства? Якщо ми зрозуміємо, що автор у 

кінцевому підсумку прагне звертатися до широкої, масової, 

розосередженої аудиторії, то усвідомемо, що практично нічим. Ані в 

первісних суспільствах, ані в античну епоху ще не існувало таких 

численних глядачів, слухачів і читачів. 

Те ж саме стосувалося суспільства раннього Середньовіччя, доки 

винахід друкарського верстату Й. Гутенбергом не створив передумов для 

масової освіти (у XVIII сторіччі початкової, у ХІХ сторіччі – повної 

середньої, у ХХ сторіччі – вищої) – а, значить, і масової аудиторії. 

Зростання інтересу до внутрішнього «я» людини намічається в 

середньовічному жанрі портрета: 

1) в карнавальній стихії (портрети-маски короля та королеви з народу, 

суддів з простолюдинів і т. д.); 

2) у театральних виставах (портрети-маски героїв постановок); 

3) у живопису (наприклад, портрети «Сліпих» П. Брейгеля); 

4) в літературі  (оповідання про пересічних людей італійських 

письменників Дж. Боккаччо, Ф. Саккетті, Т. Мазуччо, Дж. Чінтіо та ін., 

французьких письменників А. де ла Саля, Н. де Труа, Н. де Файля, Г. Буше 

та ін.); 

5) у передісторії журналістики (введення в оповідання тодішніх хронік 

і квазіхронік італійцями сером Джованні «Флорентійцем», М. Банделло та 

ін., французами Б. Депер’є, Маргаритою Наварською та ін.). Напевно, 

можна стверджувати, що ці італійські та французькі автори 

використовували реальну або удавану «злобу дня» для створення того, що 

сьогодні ми називаємо «письменницькою публіцистикою», хоча остання й 
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не була головною метою їхньої творчості. При цьому, безперечно, вони до 

кінця не усвідомлювали свою публіцистичність як активну життєву 

позицію, свідомий громадянський пафос, сумлінне служіння суспільним 

інтересам. 

Ця теза підтверджується свідченням медієвіста А. Гуревича, який 

відзначає: «Відловити» індивіда у минулому виявляється вищою мірою 

важким завданням. Навіть у тих випадках, коли перед нами видатна 

особистість – монарх, законодавець, мислитель, поет чи письменник, 

відомий служитель церкви – у текстах, досліджуваних медієвістом, 

характеристика цієї особи вміщена зазвичай у риторичні формули та 

кліше… Справа в тому, що середньовічні автори прагнули не стільки до 

відтворення неповторного обличчя свого героя, скільки до того, аби 

підвести його під деякий тип, канон; індивідуальне, приватне відступає 

перед узагальненим і традиційно прийнятним… Це не означає, що 

індивідуальність в ту епоху була відсутня – вона не привертала до себе 

пильної уваги та не знаходила адекватного виразу в текстах, які є в 

розпорядженні істориків. Більше того, у Середні віки вона нерідко 

викликала підозри» [53, c. 18 – 19]. 

Тим не менше одним з перших, хто звернув не лише свою увагу, а й 

увагу своєї аудиторії на авторитетність авторського висловлювання в 

публіцистичному тексті, був італійський поет П. Аретіно на прізвисько 

«батіг королів». Створивши розгалужену мережу таємних інформаторів, 

він одержував від них подробиці закулісного життя європейських 

монархів, що й оприлюднював у численних памфлетах, листах, посланнях, 

пародіях. Його твори переписувались і ходили в списках, а сам П. Аретіно 

час від час збирав свої тексти у збірники та друкував. Не гребував цей 

прототип журналіста і компроматом на знатних осіб, зібраним і надісланим 

їхніми недругами. 

Інший діяч Середньовіччя – Філіп Меланхтон – створив на 

Європейському континенті не менш розгалужену мережу отримання та 
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поширення некоментованої та коментованої інформації і став 

«прабатьком» експедиції, збуту пресових накладів і – в широкому смислі – 

навіть «творцем своєрідних «баз даних» і тогочасного рукописного 

«Інтернету», перетворившись тим самим з ретранслятора відомостей, 

переписувача напівдостовірних подій на авторитетного суб’єкта 

висловлювання, утримувача та поширювача вагомої інформації, який 

своїми комунікаційними діями викликав довіру в широкому колі 

споживачів його інформаційної продукції. Те ж саме можна говорити про 

банкірів братів Фуггерів, які випускали рукописну газету бізнесового 

спрямування (її так і називали «Фуггер-цайтунг»), але могли на замовлення 

постачати вузькоспеціалізовану ділову інформацію – наприклад, тільки 

фінанси або тільки біржові «котировки». У такий спосіб авторський бізнес 

диктував появу авторської інформації. 

Схожі тенденції спостерігаємо в літературі Київської Русі, де, за 

свідченням дослідниці О. Єльникової, Нестор-літописець, піп Василь, 

ігумен Данило, Володимир Мономах виявляють перші прояви 

особистісного стилю, усвідомлюючи значущість написаних ними текстів. 

Максимально розкриваючись у своїх публіцистичних творах як суб’єкти 

висловлювання, ці автори та їхні послідовники сприяли появі 

біографічного автора, котрий усвідомлює важливість та унікальність своїх 

вражень, спостережень і переживань [62, c. 17]. 

Епоха Відродження принесла авторам (митцям, творцям) 

усвідомлення цінності людського «я», епоха Реформації спонукала до 

інтенсивних роздумів щодо переосмислення авторської самосвідомості. Ці 

напружені інтелектуальні пошуки досягли своєї кульмінації в Новий час, 

коли було сформульовано парадигму антропоцентризму. Саме тоді, у XVII 

– XVIII сторіччях, літературні та публіцистичні твори буквально 

пронизуються значущістю особистісної авторської основи, 

індивідуальними авторськими особливостями. Автори починають 
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посилено працювати над власним літературним стилем, винаходячи та 

застосовуючи унікальні форми творчої діяльності. 

Ці зміни найбільш чітко фіксуються науковцями, котрі працюють з 

прийомами консервації інформації, – архівістами, бібліотекарями, 

мовознавцями тощо. Фахова бібліотечна література, профільні архівні 

фонди, спеціальні лінгвістичні дослідження, етимологічні словники 

можуть дати ясну картину руху лексичних систем тих чи інших 

національних мов. Так, англійський філолог О. Берфілд у своєму 

дослідженні давньоанглійської мови винайшов менше десятка слів з 

префіксом self- (сам-/само-). Натомість подібні слова на кшталт 

«самовиховання», «самодисципліна», «самозадоволення» помітно 

поповнюють лексичний запас англійської мови після Реформації [265, p. 

171 – 174]. 

Свої  роздуми  над  феноменом  антропоцентризму  Нового часу  

пропонує М. Заковоротна, коли говорить про таку форму фіксації процесу 

мислення, якою є лист як епістолярний жанр: «Для того щоб написати 

листа, потрібно вже мати внутрішню культуру – потрібно вміти 

висловлювати свої сердечні почуття, описувати їх, вміти дивитися на них 

наче з боку. Лист і книга стають важливими навичками для оволодіння 

рефлексією, забезпечуючи не лише спілкування зі світом, а й із самим 

собою. Приватні бібліотеки, вдумливе читання про себе стають пересічним 

явищем» [71]. 

Узагальнюючи пошуки науковців, С. Ярцева (Успенська) відзначає: 

«У XVIII сторіччі ці нові категорії – самоздійснення, самопізнання – 

починають осмислюватися теоретично. Уперше відчувши себе не 

частиною свого тісного маленького світу, а самостійним індивідом посеред 

Всесвіту, людина зосереджується на пошуках свого місця в ньому. 

Особливого значення у процесі цих пошуків набуває внутрішній діалог і 

різноманітні форми його фіксації. У XVIII сторіччі уперше з’являються 
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інтимний щоденник та автобіографічна література, предметом якої стає 

внутрішнє «Я» автора. <…> 

Характерно, що для цього періоду творче буття стає життєвою 

моделлю. Поет, письменник, художник, дослідник стає героєм свого часу – 

причому, на відміну від митців минулого, він уже не просто провідник 

божественної волі, що творить винятково завдяки осяянню з неба, а носій 

власного багатого внутрішнього світу, в якому він і черпає творчі сили та 

ідеї своїх творів. Різноманітні форми творчості – живопис і рисунок, 

щоденники, віршування, музика, різні види рукоділля та ін. – міцно 

входять у повсякденне життя представників вищих станів. Саме Новий час 

породжує таке явище, як «персональний журналізм», коли людина 

фактично починає усвідомлювати, що результати її розумової й творчої 

діяльності можуть бути цікаві іншим людям, а значить, гідні втілення у 

матеріальній (літерній, друкованій) формі та поширення» [264, c. 21 – 22]. 

Ще не прийшли часи кооперації та спеціалізації, розподілу праці в 

трудовому колективі, а це означає, за виразом В. Ученової, патріархальні 

часи журналістського фаху за формою організації газетно-журнального 

виробництва. Персональний журналізм або персональна журналістика – це 

уособлення типового редакційного колективу традиційної газети або 

традиційного журналу в особі однієї людини, яка водночас виконує 

обов’язки: 

1) репортера – як новинника-публіциста, 

2) коментатора, оглядача, рецензента, критика, прогнозиста – як 

аналітика-публіциста, 

3) нарисовця, есеїста, памфлетиста, фейлетоніста – як художнього 

публіциста, 

4) коректора, 

5) літературного редактора, 

6) художнього редактора, 

7) макетувальника, 
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8) відповідального секретаря, 

9) головного редактора, 

10) поширювача, 

у разі наявності власного друкарського верстату – ще й 

11) випускового редактора, а також 

12) метранпажа, 

13) друкаря та представника інших друкарських спеціальностей. 

Будь-який автор часто створював власне видання для пропаганди 

власних поглядів. Первісні комунікаційні канали у вигляді «новин», 

«листів новин», «балад новин», «книг новин», рукописних видань, 

гібридних видань (рукописна та друкована частини у пропорції 50х50) 

поступово злилися в журнальний формат, концептуалітика якого 

передбачала поширення просвітницьких ідей на широкий (поки не 

масовий) читацький загал. 

 

1.2. Колумністика як результат диверсифікації масової інформації 

З початку 1800-х років в Європі та США розпочалася перша 

індустріальна (інакше – промислова) революція. Гіперіндустріалізація 

призвела до перекосів у пропорціях зайнятості сільських і міських 

робітників та спровокувала гіперурбанізацію. Поглибилися конфлікти між 

працею та капіталом, між індивідом і суспільством, перманентно почали 

з’являтися нові теорії переоблаштування соціуму. 

За цих умов усвідомлене людиною внутрішнє «я» починає терзатися 

рядом нових питань – про нове місце людини в світі, про нові відносини 

людини з її оточенням, про трансформацію багатьох соціальних інститутів. 

Поглиблені інтелектуальні пошуки, розвиток людської індивідуальності 

відобразились у розмаїтті явищ культури, літературних напрямків, 

наукових шкіл, які розробляли нові форми соціальних відносин як 

«зовнішньої історії людства» та невідомі раніше форми ідентифікації і 

самоідентифікації як «внутрішньої історії людства». 
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ХХ сторіччя майже від самого початку стало сторіччям «бінарних 

опозицій»: 

науково-технічний прогрес – втручання в Божий промисел, 

світові війни – глобальна безпека, 

атомні бомби – атомна енергетика, 

підвищена комфортність життєвого простору – суспільство 

споживання, 

спільноти вдумливого читання – спільноти поверхового перегляду та 

прослуховування інформаційної продукції. 

Стандартизація способу життя, стереотипізація мислення призвели до 

витіснення особистості масою, до перетворення людини як «гомо сапієнс» 

на споживача, що шукає з довкілля підказок власної поведінки. Відбувся 

розрив між творцями та споживачами духовних цінностей, що й було 

зафіксовано в численних працях представників різних наукових шкіл. 

Найбільш фундаментальними серед них є книги француза Г. Лебона 

«Психологія народів і мас» (1895),  росіянина  Д.  Мережковського 

«Прийдешній хам» (1906),  німця   О.   Шпенглера   «Занепад   Європи»   

(1918-1922),   іспанця Х. Ортегі-і-Гассета «Повстання мас» (1929-1930). 

Тут можна погодитися з думкою С. Ярцевої (Успенської), що в 

Новітній час відбувається надлом ціннісної системи Нового часу, 

ключовими поняттями якої були віра в людину, в її розум і в те, що її дії 

ведуть до прогресу та процвітання. Людство виявило, що внаслідок 

накопичення неймовірної кількості знань, часто-густо небезпечних, земна 

цивілізація не стала кращою і не знайшла універсальний шлях до 

морального зростання. Це породило в другій половині XX сторіччя 

філософію постмодернізму як реакцію на так звану смерть суперпідмурків: 

Бога в концепції Ніцше, автора в концепції Барта, людини в концепції 

гуманітарної наукової школи. У цьому смислі постмодернізм – це епоха, 

що прийшла на зміну європейському Новому часові, і змінила   

європоцентристську   картину   світу  на  глобальний  поліцентризм (X. 
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Кюнг, В. Вельш), а віру в розум – на інтерпретативне мислення [264, c. 24 

– 25]. 

Разом з тим на місце релігійно-філософського та соціально-

політичного вакууму постмодернізм висуває особистість, а значить 

персоналізований і персоніфікований текст як інструмент довірливої та 

ефективної взаємодії з аудиторією. В авторському тексті автор-публіцист 

збігається з біографічним автором і відіграє активну роль в організації 

оповіді на документальній основі. Справжнім феноменом персоналізованої 

журналістики стає колумністика як сукупність колонок публіцистів. На 

сьогодні це вершинне досягнення особливої форми авторського 

висловлювання, зафіксоване з початку другої половини ХХ сторіччя. 

Однак, як ми бачили вище, авторський вимір журналістики існував ще 

в епоху Середньовіччя, пізніше в Новий час. У зв’язку з цим актуальним 

видається простежити ґенезу авторської колонки та її подвійну роль як 

складника контенту друкованого видання та як елементу газетно-

журнального оформлення. 

Як справедливо зауважує С. Ярцева (Успенська), первісно колонка 

виникла як елемент оформлення. Починаючи із середини XVII сторіччя, в 

Європі для того, щоб газети виправдовували свою високу по тих часах 

ціну, в більшості з них застосовувався дрібний шрифт (до 4,5 пункту в 

окремих місцях). Текст, надрукований так дрібно, легше було прочитати, 

якщо він поділявся на кілька колонок. Останні, таким чином, 

використовувались для полегшення читання (курсив С. Ярцевої 

(Успенської). – Авт.) і не виконували функції організації матеріалу: текст 

друкувався в підбір, заповнюючи колонки одну за одною без будь-якої 

системи, і, якщо було потрібно, переносився на наступну сторінку без 

жодних виносок. 

Найбільш важливі новини друкувалися першими, далі йшли інші 

матеріали – це був єдиний прийом впорядкування матеріалу в перших 

газетах. Особливих правил, як розташовувати матеріал, не існувало, так що 
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друкар складав сторінку з гранок, як виходило. Газета виростала з 

інформації, яка, на думку редактора, була б цікавою читачу, і вже залежно 

від наявного змісту складалася форма   [313, p. 48]. 

Удосконалення використання колонки у бік сталого композиційного 

та графічного прийому можна спостерігати в журналі Д. Дефо «Review of 

the Affairs of France and of all Europe» (1704 – 1713). Але водночас, 

винайшовши жанр передової статті [229, c. 52], «батько персональної 

журналістики» зробив рішучий крок і в коментуванні інформації – у 

вигляді «звернення  редактора» (до первинної, реальної та потенційної 

аудиторії) як форми представлення автором на друкованій полосі власного 

журналістського/публіцистичного твору. 

Наслідування новаторства  Д.  Дефо  в частині внутрішньої та 

зовнішньої форми з  боку  Р.  Стіла,  Дж. Еддісона, Г.  Сент-Джона,  

пізніше  Г. Філдінга, Дж. Уілкса, Т. Смоллетта, У. Стеда,  У. Вудфола,  Дж. 

Белла,  Дж. Перрі, Д. Стюарта, Дж. Хілла – у Великобританії, Н. Уебстера 

– у США, привело до того, що кoлoнкa, і в цьому можна погодитись із С. 

Ярцевою (Успенською), пoчинaє функцioнувaти як рубрикa. (Хоча тут не 

треба плутати рубрику як форму  реалізації  інформаційної  політики  

редакції  ЗМІ   із рубрикою, яку С. Ярцева (Успенська) та багато інших 

дослідників, згаданих в історіографії заявленої теми, а також у підрозділі 

1.3. цієї дисертації, трактують або як певний жанр, або як неминучий 

перехід до певної жанрової форми.) Остання обіймає або звернення 

редaктoрa, або вислoвлювaння вiдoмих aвтoрiв як 

першополосні/іншополосні публікації свіжого нoмерa. Але авторитетне 

коментування оприлюднюваної інформації, до якого б дослуховувалася 

читацька аудиторія, до певного часу ще не стало масовим явищем – 

принаймні, до середини ХХ сторіччя. Це підтверджує, скажімо, 

американський дослідник журналістики Дж. Флоріан, коли показує, що 

типова колонка в газетах XVIII – першої половини ХХ сторіччя складалася 
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з кількох інформаційних повідомлень, які відділялися одне від одного 

абзацами [311]. 

Чому сталося так, що форма розвинулась, а зміст – ні? Відповідь 

очевидна: у тодішніх газетах і журналах читачі шукали насамперед 

некоментовану та коментовану інформацію для орієнтації в соціумі та 

розваги. Тому й не було потреби надавати публікаціям oсoбистiснoгo 

хaрaктеру. За традицією, закладеною ще з часів Середньовіччя, 

володарями думок читачів, пророками духу тієї чи іншої нації у Новітній 

час виступали спочатку просвітники та філософи Ш. Монтеск’є, П. де 

Маріво, А. Прево,  Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, Г. Лессінг, Дж. 

Вашингтон, Т. Джефферсон,  О. Гамільтон, Дж. Медісон, Б. Франклін та 

ін., потім класики художньої  літератури: Й. В. Гете, Ф. Шиллер, Г. Гейне, 

В. Гюго, А. Франс, Е. Золя,  Марк Твен, Е. Сінклер, А. Конан Дойл, В. 

Короленко та ін. – до І Світової війни, А. Барбюс, С. Цвейг, Дж. Б. Шоу, Г. 

Уеллс, Р. Роллан, Е. М. Ремарк,  Л. Фейхтвангер, Е. Хемінгуей, І. Еренбург 

та ін. – до ІІ Світової  війни. 

Одначе після 1945 року ситуація в світі різко змінилась. 

Сформувалася потужна масова аудиторія з представників масового 

споживацького суспільства. Гостру конкуренцію періодичній пресі склали 

радіомовлення, телебачення й світові інформаційні агентства, а також 

певною мірою – кінематограф, театр, шоу-бізнес, плакат (у тому числі 

графічний), гігантська скульптура та архітектура тощо. По суті, відбулася 

потужна диверсифікація масової інформації, в якій традиційні майстри 

красного письменства, авторитетні для традиційної читацької аудиторії, 

втратили монополію на думку як керівництво до дії. І чим ближче людство 

підступалося до епохи постмодернізму, тим очевиднішою виявлялася 

тенденція «нішевого» отримання інформації. Для збереження статус-кво, а 

також продовження конкуренції з іншими засобами масової інформації та 

комунікації періодична преса як соціальний інститут неминуче мала 
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прийти до колумністики – своєрідної форми вираження суб’єктивних 

поглядів автора, об’єктивованих його громадянською позицією. 

Роздуми над соціальними гараздами та негараздами, рефлексія з 

приводу внутрішніх і міжнародних подій, синтез аналізу, оцінки, 

коментаря та прогнозу – з одного боку, філіппіки, пафосу, гумору, іронії, 

самоіронії й сарказму – з іншого, зробили колумністику невід’ємним 

компонентом якісної та масово-якісної преси. 

Прихід до колумністики представників різних літературних і наукових 

шкіл, свобода творчого плюралізму привели до виникнення її різновидів – 

наприклад, так званого «нового журналізму» [31], «гонзожурналістики» і 

«треш-журналістики». Розглянемо коротко ці явища в контексті 

персоналізованої журналістики. 

Новий журналізм або нова журналістика – це тексти творів, в яких 

було допущено відступ від стандартних вимог створення журналістських 

публікацій, виконаних в одному, певному жанрі з трьох (на Заході – двох) 

існуючих груп. 

Фактично в текстах творів цього напрямку колумністики переплелися 

жанри журналістики та художньої літератури завдяки суміші використаних 

методів відображення злободенних питань і гострих соціальних проблем: 

опрацювання документів, спостереження, бесіди, філософського знання, 

знання про людину, суспільство та його галузі з точки зору інтересу фаху, 

аналізу, констатації, репортажного та реконструктивного описів, оповіді, 

характеристики, пояснення, міркування, типізації, словесної інкрустації, 

цитування, посилання (апелювання), викладу, переосмислення, 

аргументування, переконування, вільного потоку свідомості, реалістичних 

деталей-символів, сценоописів, часто використовуваних діалогів героїв, 

наявності розмовної мови, чітко позначеної особистої точки зору автора, 

вживання займенника «я», інтерпретації описуваних подій з погляду 

конкретних персонажів, літературної реєстрації щоденних деталей 
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поведінки героїв, детальної фіксації соціального становища діючих осіб 

тощо. 

Як свідчить Вікіпедія, термін «нова журналістика» вперше згаданий у 

1973 році американським журналістом і письменником Т. Вулфом і 

стосується як його власних творів, так і публікацій його колег по цеху Т. 

Капоте, Н. Мейлера, Г. Талезе, Дж. Дідіон, які писали для видань «The New 

Yorker», «New York Magazine», «The Atlantic Monthly», «Rolling Stone», 

«Esquire», «CoEvolution Quarterly», «Scanlan’s Monthly». Предметом 

їхнього дослідження стають міжнародні конфлікти, політичні скандали, 

расові протистояння, насильство, молодіжні субкультури, сучасна мораль, 

медіатизація суспільства. У кожної соціальної страти, яка потрапила до 

поля зору «нових журналістів», є своя життєва філософія, власний стиль 

життя. Можна сказати, що нова журналістика знайшла і зайняла свою 

інформаційну «нішу» та служить надійним «навігатором» аудиторії, яка 

прагне знати невідомі їй соціальні групи, нові прояви культури або 

антигуманізму [266]. 

Гонзожурналістика, за свідченням Вікіпедії, – це напрямок у 

колумністиці, що являє собою глибоко суб’єктивний стиль оповіді від 

першої особи, в якому автор виступає в ролі головного учасника 

описуваних подій і використовує власний досвід та емоції, щоб 

підкреслити основний смисл того, що відбувається. Іншими словами, 

погляд автора подається як єдино можливий. Тим не менше суб’єктивізм 

авторської оповіді за своєю суттю відображає загальну думку аудиторії. 

Для ідейної конструкції тексту найбільшого значення набуває не подія 

як така, а реакція автора на подію. Хоча остання служить лише тлом, але 

без неї як зафіксованої документальної основи автору неможливо було б 

показати власну душевну еволюцію. Головною стилістичною та 

лінгвістичною особливістю тексту є крайня емоційність. Це виявляється у 

використанні яскраво емоційно забарвленої лексики, часто ненормативної, 

а також питальних і окличних конструкцій, цитат, сарказму, гумору, 
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перебільшення – незалежно від жанру, в якому написано текст. Текстова 

структура також не має зв’язку із жанром тексту: вона нестабільна, 

непостійна, фактично ніяк не регламентована. «Гонзотекст», створений без 

урахування будь-якої редактури, а тим більше цензури, є іноді 

безграмотним, з уривочними та інколи беззв’язними фразами, скріпленими 

тим не менше головною думкою твору  [46]. 

Уперше термін «гонзо» у 1970 році вжив головний редактор  

американського журналу «The Boston Globe» У. Кардозо після прочитання 

невідредагованих нотаток репортера Х. С. Томпсона, які й вирішив 

оприлюднити без правки. За версією У. Кардозо, цим словом в ірландських 

колах південної околиці Бостона називають людину, яка останньою 

втримається на ногах у компанії п’яничок. Згідно з іншою версією, цей 

термін може походити від іспанського gonzagas, що означає «я тебе 

надурив», «нісенітниця». Звідси стає зрозумілою характеристика 

«гонзотекстів» як нелінійних та еклектичних. 

Однодумцями основоположника гонзожурналістики Х. С. Томпсона 

вважають    американських    письменників    і    журналістів    Л.   Бенгса, 

Дж.  Плімптона, Дж. Кобоса, У. Гудвіна, М. Тайббі, А. Кабала [47]. 

Ще один різновид колумністики називається «треш», що в перекладі з 

англійської означає: 

1) погана літературна чи художня робота; халтура; дурниця; 

нісенітниця; 

2) хлам, сміття, макулатура. 

Прирощення нових смислів відбувається за рахунок інтеграції в 

одному тексті розмовної, термінологічної лексики, багатожанровості, а 

також існування різних форм реалізації інформації тощо. Головне в 

«трештексті» – «оцінка, яка завжди оформляється як думка приватної 

особи, носить демонстративно особистісний характер. Як правило, це 

вкрай безапеляційне та категоричне судження, що не допускає жодних 

умовних способів. Мета автора (стратегія) не більше і не менше, ніж 
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змінити картину світу читача, змусити його прийняти авторський, у цьому 

випадку завжди неординарний погляд на світ» [170, c. 75 – 76]. 

Автор «трештексту» може переслідувати мету акцентування 

особистісного «я». У такому разі він може використовувати розмовну 

лексику, експресивний синтаксис, розгорнуті авторські метафори тощо. В 

останньому випадкові автор навіть може взяти чужу метафору, але вкласти 

в неї абсолютно інше значення – тим самим уособити її та перенести на 

цілком конкретних персонажів «трештексту». Можна погодитися з А. 

Ніколаєвою, що такий прийом дає змогу колумністові зробити глобальне 

узагальнення, спираючись на цілком реальну приватну картинку. Крім 

цього, посиленню метафори служить і її винесення в заголовок 

«трештексту», а також її інтертекстуальні зв’язки. У «трештекстах» 

внутрішнє «я» автора може комунікувати з образом читача, який не 

обов’язково, але ймовірно може бути присутній у різних формах (разовий 

конкретний співрозмовник, постійний співбесідник, уявний кореспондент 

через листування і т. д.). 

«Трешжурналістика» не тотожна «жовтій» журналістиці завдяки 

широкому проблемно-тематичному діапазонові, достовірній фактологічній 

основі, емотивній лексиці, фразеологізмам, експресивному синтаксисові і, 

головне, підпорядкуванню усієї інформації авторській інтерпретації [170, 

c. 76 – 77]. 

 

1.3. Журналістикознавче вивчення авторської колонки в 

жанрологічній традиції 

Згадувана вище С. Ярцева (Успенська) справедливо зауважує, що в 

середині ХХ сторіччя помітними загальними ознаками авторських колонок 

стає їхня яскраво виражена особистісна орієнтованість, біографізм і 

діалогічні інтонації. І свідомий, і інтуїтивний автоматизм накладання 

названих вище (а також деяких інших) загальних ознак авторської колонки 

як журналістського/публіцистичного твору на його жанрову форму, що в 
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принципі є природним і навіть інстинктивним, призвів до панівної 

практично в усьому світі думки, що колонка є жанром. 

Електронна енциклопедія Колумбійського університету визначає 

колумніста як автора есе, що регулярно з’являються у періодиці, зазвичай 

під сталим заголовком [306]. 

Aмерикaнськa енциклoпедiя письменникa визнaчaє кoлoнку як 

кoрoткий гaзетний aбo журнaльний матеріал обсягом 350-500 слів, 

присвячений якoмусь вузькoму кoлу iнтересiв aбo oбстaвинaм в ширoкoму 

сенсi слoвa, нaписaний яснo i лаконічно і який з’являється регулярнo 

(щoдня, щoтижня i т. д.) з oбoв’язкoвим зaзнaченням iменi aвтoрa [158; 

263, c. 109 – 110]. 

У нiмецькiй журнaлiстицi пiд кoлoнкoю рoзумiється «кoрoтке 

вирaження думки, яке не зaймaє бiльше oднiєї гaзетнoї кoлoнки. Тaкi 

кoлoнки в бiльшoстi свoїй з’являються регулярнo нa oднoму i тoму ж мiсцi 

з oднaкoвoю нaзвoю aбo як iменнi кoлoнки oднoгo aвтoрa. Кoлoнкa схoжa 

нa реплiку тa кoментaр» [317; 263, c. 109 – 110]. 

Іспанський професор М. І. Касальс Карро визначає кoлoнку як «жaнр 

журнaлiстики думoк, в якoму з кiлькoх причин (завдяки регулярному 

контактові з читaчем, його історичному та літературному корінням i 

влaстивим йoму aнaлiтичнoстi тa спoвiдaльнoстi) більш виразно 

вирaжaється aвтoрське «Я» [269; 263, c. 109 – 110]. 

У латиноамериканському науковому середовищі мексиканський 

журнaлiстикознавець К. Марін також вважає авторську колонку жанром, в 

якому забезпечується зв’язок  «між автором та читачем завдяки відвертості 

й частоті, з якими пишуться ці коментарі» [319, p. 56]. 

У сучасному російському журналістикознавстві під колонкою 

розуміють або жанр, до якого тяжіє той чи інший текст, або базовий жанр, 

збагачений прийомами, методами й стилістичними засобами інших жанрів. 

Істотною ознакою колумністики є те, що автор входить у тканину тексту 

не лише як організатор оповіді, але й як один з його героїв. Як 
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організатору оповіді колумністу дозволено не просто вибудувати текст, не 

просто скласти для читача факти та зробити (чи допомогти зробити) 

висновки, а й виражати прямі оцінки, часто доволі різкі [262, c. 226 – 228.; 

264, c. 127 – 128]. 

Слід навести ряд думок інших російських журналістикознавців: 

Л. Кройчик: колонка – це «монолог публіциста, котрий пропонує в 

образно-емоційній формі свою оцінку фактів і явищ дійсності» [123, c. 

153]. 

С. Чупринін: виступаючи на злободенні (і не лише) теми, володіючи 

або достатніми знаннями у певній галузі, або дотепним стилем, або 

широким інтелектом, автор колонки ніби робить своєрідний зріз 

сьогодення, і на цей зріз цікаво дивитись і сьогодні, і завтра [244]. 

М. Шостак: «Оперативну колонку називають «реплікою, що 

розрослася»; завдання тут, проте, інші: цікавий не представлений у світлі 

репліки факт – на перший план висуваються авторські враженння від 

нього, авторські асоціації. Триває осмислення власного емоційного пориву 

– чому така й саме в таких тонах реакція на нього? В оперативній колонці 

новина-думка дещо відтісняє новину-подію» [257]. 

У сучасному українському журналістикознавстві ситуація аналогічна. 

Зa слoвaми професора I. Михaйлинa, сутнiсть кoлумністики пoлягaє у 

синтезi есе, мемуaрiв, щoденникa, прoблемнoї стaттi. Вiн тaкoж зaзнaчaє, 

щo у aвтoрських кoлoнкaх журнaлiст aпелює дo влaснoгo дoсвiду, oсoбистo 

пережитoгo aбo хoчa б пoбaченoгo [158]. 

Думка професора В. Галич: «Розгляд жанру колонки в системі 

модифікованих форм передової статті дав нам змогу з’ясувати його 

специфічні ознаки та функції. Інтегрувальним фактором оптимізації 

внутрішніх і зовнішніх характеристик колонки виступає їхній 

публіцистичний смисл. Авторська колонка письменника виділяється з усіх 

інших складним переплетінням жанрових форм, афористичністю 

мовлення, повчальним характером, іронічним змістом, парадоксальністю 
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оцінок фактів, інтертекстуальністю, ускладненим проявом авторського «я» 

і форм нарративу. Ораторський пафос і пропагандистський смисл 

передової статті в авторській колонці змінилися довірливим тоном пастора 

та проповідника» [36, c. 233]. 

Точка зору на колумністику Л. Звелідовської: «Колумністи часто 

використовують елементи таких жанрів, як замітка, репортаж, огляд, 

бесіда, коментар, рецензія, стаття, журналістське розслідування, прогноз, 

версія, експеримент, лист, сповідь, порада, природно вплітають риси 

художньо-публіцистичних: нарису, фейлетону, памфлету, пародії, сатири, 

сатиричного коментаря, життєвої історії, легенди, анекдоту, жарту. 

…Отже, можна сказати, що колумністика має свої жанрові ознаки, але не 

має жанрових меж, оскільки в ній можуть використовуватись елементи 

будь-яких інших журналістських жанрів. Колумністика як жанр 

визначається через необхідні елементи: авторське «я», сталу рубрику, 

оповідь від першої особи, наявність оціночних суджень» [83, c. 9 – 10]. 

Думка О. Морозової: «Авторські колонки характеризуються 

невеликим обсягом, емоційно забарвленим стилем подання матеріалу та 

суб’єктивізмом. Головне – позиція автора, його бачення ситуації чи 

проблеми» [166, c. 193]. 

Ю. Нестеренко вважає, що авторська колонка тяжіє до розлогих 

роздумів, суб’єктивних думок окремої людини зі своїм світоглядом [169, c. 

180]. 

І. Гаврилюк вважає, що кoлумнiстикa – це жaнр aвтoрських виступiв 

нa злoбoденнi теми чи питaння, якi з’являються з певнoю регулярнiстю в 

oднoму i тoму ж видaннi i рoзмiщуються нa oднoму й тoму сaмoму мiсцi, 

пiд певнoю рубрикою. Для колонки характерні власний стиль, позиція й 

монофонічна точка зору [32, c. 117 – 121]. 

З точки зору Є. Шидловської, авторська колонка є одним з різновидів 

есею, жанротвірним елементом якої є яскрава та активна авторська 
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рефлексія [249, c. 182, 188], фактично йдучи в цьому твердженні за О. 

Голік [43, c. 10, 12]. 

Н. Стеблина: «Письменницьку публіцистику варто розглядати як 

специфічний феномен, що втілює особливий тип мислення та демонструє 

своєрідні принципи організації мовлення. У журналістикознавчій науці цей 

об’єкт поставав як утілення синтезу художнього та публіцистичного, а у 

сфері соціальних комунікацій почала окреслюватися світоглядна складова 

публіцистичних виступів майстрів слова. Виокремлюючи особливості 

публіцистичних виступів письменників, дослідники завжди звертають 

увагу на те, що комунікаційна поведінка автора, героя та читача має свої 

особливості, виявляючись… на рівні жанру, образу автора тощо» [214, c. 

12]. 

О. Кирилова погоджується з висловленими вище поглядами, тільки 

робить це  з точки зору персонального журналізму. Згідно з О. Кириловою, 

виникнення  та  розвиток цього явища можна поділити на такі етапи: 

1. «Один автор-власник = одне видання = одна думка». 

2. «Один автор-власник = одне видання = багато авторів = одна 

думка». 

3. «Один автор-власник газетного ланцюга = багато видань = багато 

авторів = одна думка». 

4. «Один автор = багато власників = багато видань = одна думка», 

трансформуючись у формулу «один автор = одна думка» [113, c. 8]. 

І. Растегар: «Визначальними чинниками, що впливають на якість 

редакційного матеріалу є: правила етики, особиста точка зору журналіста; 

літературний стиль; емоційний стан журналіста; уміння зібрати факти, 

деталі; спосіб переконання, володіння матеріалом. …Зміст шпальти 

редактора в широкому розумінні включає в себе як критику, аналіз, 

доказовість, так і вираження теоретичної позиції» [190, c. 11, 13]. 

С. Шебеліст: «Авторська колонка – це журналістський твір художньо-

публіцистичного жанру, невеликий за обсягом (від 1600-1800 до 4500 і 
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більше друкованих символів), довільної композиції, в якому головна увага 

зосереджена на регулярному вираженні суб’єктивних думок автора з 

приводу суспільно важливих чи особисто значущих явищ і подій» [247, c. 

345 –  351]. 

Висновки до розділу 1 

У первісних суспільствах, а також в античну епоху ще не була 

сформована широка аудиторія, для якої міг би працювати автор (митець, 

творець), задовольняючи власними унікальними творчими знахідками свої 

та чужі духовні, ментальні, матеріальні та інформаційні запити, інтереси й 

потреби. 

Винахід у Середньовіччі Й. Гутенбергом друкарського верстату 

створив передумови для масової освіти (у XVIII сторіччі початкової, у ХІХ 

сторіччі – повної середньої, у ХХ сторіччі – вищої) – а, значить, і масової 

аудиторії. Зростання інтересу до внутрішнього «я» людини спочатку 

намічається в середньовічному жанрі портрета. Одними з перших на 

Європейському континенті авторитетними суб’єктами висловлювань, 

утримувачами та поширювачами вагомої інформації стали українці 

літописець Нестор, піп Василь, ігумен Данило, князь Володимир Мономах, 

італійський поет і публіцист П. Аретіно, голландський організатор і 

продавець інформаційної продукції Ф. Меланхтон, німецькі бізнесові 

журналісти брати Фуггери. 

Інтенсивні роздуми щодо переосмислення авторської самосвідомості, 

поглиблені в епохи Відродження та Реформації, досягли своєї кульмінації 

в Новий час формулюванням парадигми антропоцентризму. Літературні та 

публіцистичні твори XVII – XVIII століть буквально пронизуються 

індивідуальними авторськими особливостями. Автор (митець, творець) з 

провідника волі з неба перетворюється на носія власного багатого 

внутрішнього світу, в якому він і черпає творчі сили та ідеї своїх творів. 

Саме тоді народжується явище «персонального журналізму», коли 

результати творчої діяльності автора стають цікавими його аудиторії. 
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Поглиблення численних конфліктів унаслідок першої індустріальної 

революції з початку ХІХ сторіччя породило нові форми соціальних 

відносин, ідентифікації націй і самоідентифікації людей. Стандартизація 

способу життя, стереотипізація мислення призвели до витіснення творчої 

особистості безликою масою. Надлом ціннісної системи Нового часу 

призвів до появи постмодернізму, який висунув на перший план 

особистість з її персоналізованим і персоніфікованим текстом. Феноменом 

цієї журналістики стає колумністика як сукупність колонок публіцистів. 

На сьогодні це вершинне досягнення особливої форми авторського 

висловлювання, зафіксоване з початку другої половини ХХ сторіччя. 

Колонка відіграє подвійну роль як складник контенту друкованого 

видання та як елемент газетно-журнального оформлення. В епоху 

Середньовіччя, пізніше в Новий час колонка виникла як елемент 

оформлення – для полегшення читання спочатку рукописного, пізніше 

друкованого тексту. Водночас «батько персональної журналістики» Д. 

Дефо застосував колонку як елемент організації матеріалу на полосі 

друкованого видання у вигляді «звернення  редактора» (до 

первинної/вторинної та реальної/потенційної аудиторій) як форми 

представлення автором власного публіцистичного твору. Звідтоді кoлoнкa 

пoчинaє функцioнувaти як рубрикa. 

Але авторитетне коментування оприлюднюваної інформації, до якого 

б дослуховувалася читацька аудиторія, до певного часу ще не стало 

масовим явищем – принаймні, до середини ХХ сторіччя. Розвиток форми 

на шкоду змісту пояснюється тим, що в тодішніх періодичних виданнях 

читачі шукали інформацію для орієнтації в соціумі та розваги. Тому й не 

було потреби надавати публікаціям oсoбистiснoгo хaрaктеру. Водночас 

володарями думок читачів, пророками духу тієї чи іншої нації виступали 

класики художньої літератури: Вольтер, В. Гюго, Е. Золя, Марк Твен, Е. 

Сінклер, А. Конан Дойл, В. Короленко та ін. – до І Світової війни, А. 
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Барбюс,  С. Цвейг,  Г. Уеллс,  Дж. Б. Шоу, Р. Роллан, Е. М. Ремарк, Е. 

Хемінгуей та ін. – до ІІ Світової  війни. 

Одначе після 1945 року ситуація в світі різко змінилась. 

Сформувалася потужна масова аудиторія з представників масового 

споживацького суспільства. Гостру конкуренцію періодичній пресі склали 

інші ЗМІ і ЗМК. По суті, відбулася потужна диверсифікація масової 

інформації, в якій традиційні майстри красного письменства, авторитетні 

для традиційної читацької аудиторії, втратили монополію на думку як 

керівництво до дії. І чим ближче людство підступалося до епохи 

постмодернізму, тим очевиднішою виявлялася тенденція «нішевого» 

отримання інформації. Для збереження статус-кво, а також продовження 

конкуренції з іншими ЗМІ і ЗМК періодична преса як соціальний інститут 

неминуче мала прийти до колумністики – своєрідної форми вираження 

суб’єктивних поглядів автора, об’єктивованих його громадянською 

позицією. 

Роздуми над соціальними гараздами та негараздами, рефлексія з 

приводу внутрішніх і міжнародних подій, суміш аналізу, оцінки, 

коментаря та прогнозу – з одного боку, філіппіки, пафосу, гумору, іронії, 

самоіронії й сарказму – з іншого, зробили колумністику невід’ємним 

компонентом якісної та масово-якісної преси. 

Звернення до колумністики представників різних літературних і 

наукових шкіл, свобода творчого плюралізму привели до виникнення її 

різновидів – «нового журналізму», «гонзожурналістики» і 

«трешжурналістики». 

У середині ХХ сторіччя помітними загальними ознаками авторських 

колонок стає їхня яскраво виражена особистісна орієнтованість, біографізм 

і діалогічні інтонації. І свідомий, і інтуїтивний автоматизм накладання 

названих вище (а також деяких інших) загальних ознак авторської колонки 

як журналістського/публіцистичного твору на його жанрову форму, що в 

принципі є природним і навіть інстинктивним, призвів до панівної 
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практично в усьому світі думки, що колонка є жанром. Це стверджують 

представники американської, німецької, іспанської, мексиканської, 

російської та української шкіл журналістикознавства та журналістики. 
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Розділ 2 

Альтернативне трактування колонки 

як форми представлення автором публіцистичного твору 

 

2.1. Методологічна база дослідження 

На зламі ХХ і ХХІ століть щедро профінансовані наукові досягнення 

допомогли виробити принципово нові зміни в техніках людської праці й 

технологічних процесах на виробництві, що в свою чергу потягло за собою 

економічні  та  соціальні  перетворення  на рівні суспільств і спільнот.  У 

цьому зв’язку О. Мелещенко відзначає, що для журналістів на «передній 

план висуваються: 

– професійна майстерність, включаючи нові знання, а також навички в 

галузі техніки і технології; 

– інтелектуальні здібності, котрі дозволяють щось більше, ніж вміння 

виконувати ручні операції; 

– готовність брати на себе відповідальність; 

– властивість самостійно думати та діяти; 

– властивість до абстрактного мислення; 

– здатність до співпраці з іншими; 

– гнучкість; 

– творча жилка; 

– готовність вчитися. 

Тобто спеціаліст майбутнього – це «комбінація кваліфікацій». У ХХІ 

столітті журналістам, як раніше тільки фізикам, доведеться в рамках 

одного фаху володіти кількома спеціалізаціями. Це загальнопланетарна 

тенденція, і носить вона назву «професійної мобільності». 

У такій ситуації цілком зрозумілим стає попит на знання, що дають 

відповідь на питання саме з технологічної точки зору» [147, c. 3]. 

При цьому в будь-якій творчій професії поступово нагромаджуються 

знання технік людської праці й технологічних процесів на виробництві, які 
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становлять основи методологічної культури фаху. Є. Прохоров вважає, що 

«добре володіння методологічною культурою – основа максимальної 

мобілізації наявних здібностей до творчості. Свобода творчості у тому і 

полягає, що на базі володіння знаннями у сфері необхідності відбувається 

“прорив” у сферу творчих знахідок і відкриттів» [189, c. 212]. 

Цей же науковець окреслив у загальних рисах методологічну культуру 

журналіста. На думку Є. Прохорова, основу цього становить загальна 

методологія соціального пізнання, яка включає ідейну позицію журналіста 

на базі отриманих ним знань у галузі філософії, економіки, політології, 

теорії управління, юриспруденції, етики, релігієзнавства, логіки, соціології, 

соціальної психології, історії, літератури та мистецтва, – іншими словами, 

блоку фундаментальних наукових дисциплін, що викладаються у вищих 

навчальних закладах. Другим складником є загальна журналістська 

методологія, яка включає усю сукупність знань про журналістику як галузь 

масовоінформаційної діяльності, використовуваних у процесі творчості, 

будь-які знання про журналістику – від сутності масової інформації та її 

функцій до законів творчої діяльності. Третій складник – методи 

отримання емпіричних даних (збирання фактів), до сукупності яких 

входять знання та вміння у сфері організації спостереження, проведення 

опитань (інтерв’ювання, анкетування), вивчення документів (офіційних, 

особистих та ін.), проведення в разі необхідності експерименту (реального, 

модельного, мисленого), вміння роботи в архівах і бібліотеках, ведення 

досьє та записників, документування одержаних даних. Четвертий 

складник – методи інтерпретації, оцінки та пояснення отриманих фактів, 

вироблення висновків і рекомендацій, формування загальної концепції та 

реального змісту майбутнього твору. 

Спільними зусиллями старшого (Д. Прилюк, В. Здоровега, В. Горохов) 

[185;   186;   90;   91;   49;   146],   середнього   (В.  Шкляр,  В.  Владимиров, 

О.  Кузнєцова,   Р.  Слободянюк,   Г.  Кривошея,   Г.  Жирков,   Г.  Лазутіна, 

Г. Мельник, С. Корконосенко) [250; 24; 127; 201; 52; 67; 133; 134; 150; 221; 
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174] та молодшого (О. Гриценко, М. Кім, О. Почкай) [52; 112; 150] 

поколінь журналістикознавців були виокремлені фактори, які 

конкретизували склад  методів  творчої  діяльності  журналіста.  Приміром, 

Г. Лазутіна вибудовує такий ряд факторів: 

– стадіальність творчого процесу; 

– комплексність завдань, вирішуваних журналістом на шляху до 

результату творчості; 

– структура інформаційного середовища; 

– закони спілкування. 

Оскільки творчий акт розпочинається зі стадії освоєння дійсності, 

першою природно виділяється група методів пізнавальної діяльності, яка 

розподіляється на дві підгрупи: 

а) методів отримання відомостей; 

б) методів осягнення суті. 

Перша підгрупа – методів отримання відомостей – належить до 

спільної основи – одних і тих самих феноменальних властивостей людини: 

її здатності сприймати інформацію через візуальні контакти, через 

мовленнєве спілкування, через освоєння знакових інформаційних 

продуктів (передусім писемних і друкованих текстів). 

До традиційних журналістських методів отримання відомостей 

відносяться три методи: 

1) опрацювання документів (з усіх відкритих інформаційних 

ресурсів); 

2) спостереження; 

3) бесіда. 

Друга підгрупа – методів осягнення суті – включає: 

1) філософське знання, що відображає загальні закономірності 

природи та соціуму; 

2) знання про людину та суспільство, нагромаджені історією, 

психологією, соціологією, соціальною психологією, політекономією, 
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правом, етикою – ключовими дисциплінами щодо розширення кругозору 

та збагачення ерудиції; 

3) знання, нагромаджені конкретними науковими дисциплінами, які 

відіграють для журналістів роль методів спеціалізації (те, що називається 

галузевою журналістикою: сільськогосподарською, екологічною, 

спортивною та ін. – Авт.) [133, c. 160 – 178]. 

У цьому зв’язку Р. Слободянюк відзначає: «Журналістське пізнання 

дійсності має свою специфіку. Основний принцип такого пізнання – 

ситуаційний конкретно-хронологічний підхід до вивчення дійсності. 

Основний метод – всебічність пізнання, встановлення «фундаменту 

фактів», що дає об’єктивну картину реальності. Всебічність пізнання 

дійсності забезпечується цілою системою методів…». До названих Г. 

Лазутіною методів, які Р. Слободянюк називає методами вивчення, 

остання додає метод аналізу як один з найбільш поширених [201, c. 3]. 

Наступна стадія творчого процесу полягає в створенні 

журналістського (публіцистичного) твору. Вона містить групу методів 

пред’явлення фактів – зібраних, відібраних і відредагованих автором за 

одночасного тримання в «оперативній пам’яті» забракованих фактів, які, 

як не парадоксально, теж потрібні для майбутньої публікації (наприклад, 

для перевірки створеного твору на достатність/недостатність наведеного 

фактажу та ін.). 

Ця група методів розподіляється на дві підгрупи. 

Перша підгрупа покликана «освітлювати» в журналістському 

(публіцистичному) творі смисл наведених фактів і включає в себе такі 

методи: 

1) констатацію; 

2) опис (репортажний і реконструктивний); 

3) оповідь; 

4) характеристику; 

5) пояснення; 
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6) міркування; 

7) типізацію. 

Друга підгрупа вносить у журналістський (публіцистичний) твір 

образи та нормативи, що існують у культурі. До таких методів відносяться: 

1) словесна інкрустація; 

2) цитування; 

3) посилання (апелювання); 

4) виклад; 

5) переосмислення [133, c. 179 – 188]. 

До названих Г. Лазутіною методів першої підгрупи, яку Р. 

Слободянюк називає методами викладу, остання додає методи 

аргументування та переконування [201, c. 3]. 

Звичайно, під час наукового дослідження часто трапляється так, що 

неможливо на практиці застосувати якийсь один з наведених вище методів 

з арсеналу журналістської творчості. Частіше використовується комбінація 

методів. А в разі аналізу історико-теоретичних засад функціонування будь-

якого явища (у нашому випадку йдеться про авторську журналістику 

Середньовіччя, Нового та Новітнього часів) можливе й бажане 

застосування методологічного арсеналу інших наукових дисциплін. 

У зв’язку з цим цілком обґрунтованим виявляється звернення у 

першому розділі дисертаційного дослідження до методів культурно-

історичного, історико-типологічного та системного. Застосування 

комбінації цих методів дало змогу встановити й осмислити форми 

персональної журналістики та явищ, що передували їй, зафіксувати появу і 

розвиток колумністики як результату диверсифікації масової інформації. 

Також певною (і більшою) мірою було використано бібліографічно-

описовий метод, що дозволило ґрунтовно опрацювати історіографію та 

джерельну бази дослідження. 
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2.2. Проблеми форми в журналістиці 

Метод спостереження дає можливість людині за допомогою 

практично всіх своїх рецепторів (зору, слуху, нюху, дотику, смаку, інтуїції) 

отримати безпосереднє знання про реалії дійсності. При цьому осягнення 

буття відбувається на кількох рівнях, вершинним з яких є наукове або 

художнє спостереження. А журналістське спостереження завдяки своїй 

публіцистичності не просто впливає на всі рівні сприйняття 

навколишнього, відображеного в буденному, науковому чи художньому 

спостереженні, а синтезує в собі ознаки усіх рівнів, збагачуючи їх 

актуальною постановкою сучасних питань і відповідями на запити 

сучасної масової аудиторії у зв’язку з проблемами плинної дійності. 

Наукова категорія «спостереження» витлумачується таким чином: 

«Спостереження – відносно тривале цілеспрямоване і планомірне 

сприйняття предметів і явищ навколишньої дійсності; метод пізнання 

дійсності на основі безпосереднього сприйняття. Уміння спостерігати за 

життям, помічати найхарактерніші його особливості і найсуттєвіші факти – 

одна з важливіших якостей творчої індивідуальності журналіста» [51, c. 

230]. 

Журналістське спостереження можна охарактеризувати як планомірне 

та цілеспрямоване сприйняття сучасного соціального життя, яке має чітко 

виражені політичні, ідеологічні орієнтири, визначається суспільними 

інтересами а також творчими, пізнавальними і психологічними 

настановами автора [153, c. 52]. 

Метод спостереження (простого, систематичного, журналістського, 

наукового) дозволяє стверджувати, що будь-якому виду журналістики 

властивий так званий антропоцентризм. Іншими словами, друковане чи 

електронне видання, телерадіопередача або випуск інформаційного 

агентства є штучним породженням з огляду на те, що створюється людьми 

та для людей. Проф. Б. Місонжников, досліджуючи друковане видання, 

зауважував, що останнє, як явище семіотичного характеру, винятково 
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насичене символікою різного ґатунку, і людина, сама осмислено 

створюючи книгу, журнал чи газету, починає зазнавати на рідкість 

інтенсивного впливу з їхнього ж боку, ще більше занурюється в універсум, 

багатий на символи та міфи [155, c. 12 – 13]. Те ж саме можна говорити і 

про інші види журналістики. 

Методи індукції, дедукції, аналогій, порівняння, коментування, 

зіставлення, протиставлення, аналізу та синтезу наукової інформації 

дозволили доповнити дані спостереження та зафіксувати, що відзначений 

вище універсум являє собою складний багатокомпонентний різнорівневий 

єдиний комплекс, який слід сприймати як цілісну організацію, відповідним 

чином оформлений текстуальний комплекс, відтворений у результаті 

логічно детермінованого складу безлічі найрізноманітніших за типом 

знаків, які у своїй сукупності виконують спільну функцію комунікативного 

призначення – передають масовій аудиторії візуальну інформацію, 

сприйняття якої породжує відповідні ідеї та почуття, що впливають на 

поведінку індивіда, прийняття ним тих чи інших рішень. У результаті 

виходить єдиний дискурс на основі спільного ідейного та логічного 

підґрунтя. 

Кожний вид журналістики винятково глибоко інтегрований з явищами 

загального та неподільного соціокультурного розвитку. Через це будь-який 

вид журналістики, як об’єкт, може розглядатися в єдності усіх 

формоутворювальних елементів і презентуватись як «опредмечена 

діяльність» суб’єкта (у нашому випадку – журналіста. Уточнення наше. – 

Авт.) [94, c. 260]. Відзначені вище найрізноманітніші за типом знаки 

універсуму утворюють усередині себе та між собою досить своєрідні 

зв’язки: з одного боку, вони достатньо замкнуті в собі та самодостатні, з 

другого – вони гранично гетерогенні, що не може не породжувати 

відповідної додаткової семантики, з третього – ця різнорідність не штовхає 

їх на відторгнення одне від одного, на розривання тканини спільного 
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тексту. До речі, цю гармонію єдності відзначає і іспанський філософ Х. 

Ортега-і-Гассет [172, c. 296]. 

Ось чому в філософії поняття форми невіддільно від поняття змісту, 

оскільки, згідно із законами формальної логіки, вони не існують одне без 

одного, відокремлено [22, c. 6]. У журналістиці Д. Прилюк аналогічно 

розглядає форму – винятково в її тісному зв’язку із змістом: «Форма є 

спосіб об’єктивного існування і вираження змісту. Ця діалектична єдність 

зумовлена боротьбою протилежностей. Зміст завжди оформлений, форма 

завжди змістовна» [185, c. 37]. 

Автори навчального посібника «Майстерність журналіста» пішли ще 

далі, трактуючи форму як «спосіб існування і вираження змісту, його 

різних модифікацій»; для них форма – це «внутрішня організація змісту, а 

також його зовнішні обриси (що особливо важливо для журналістики)» 

[146, c. 92]. Іншими словами, внутрішньо насичена, багатопланова форма 

не може підмінятися чи обмежуватися якоюсь з її сторін (наприклад, 

жанром, мовою тощо). Тим самим усіх дослідників застережено від 

спрощеного розуміння категорії форми, коли до уваги береться лише 

поверхова, схематична сторона явища. 

Крім цього, логіка наведеного вище дослідження диктує, що зміст і 

форма мають різнорівневий характер. Ієрархічний ряд змісту і форми 

різних рівнів набирає при цьому такого вигляду: 

1) зміст і форма окремого журналістського твору, 

2) зміст і форма окремого номера газети, 

3) зміст і форма окремого видання або групи видань, преси в цілому. 

Висновок звідси випливає такий: категорія форми постає 

представленою низкою груп основних елементів: 

а) жанрово-визначальні (різні модифікації жанрів, добірки, рубрики, 

розділи, цикли, тематичні полоси, номери); 
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б) сюжетно-композиційні (сюжет, композиція, верстка, 

співвідношення частин газети, шрифтове вирішення, ілюстративне 

оформлення); 

в) лексико-стилістичні (мова, стиль, набір зображувально-

виражальних засобів, тон, індивідуальна манера автора, стиль видання) 

[146, c. 93]. 

У цій схемі не знайшла відображення архітектоніка, яка також є 

елементом категорії форми. На думку Р. Слободянюк, з якою можна 

погодитись, місце архітектоніки – на стику перших двох груп основних 

елементів категорії форми [201, c. 21]. 

По суті, це внутрішні та зовнішні форми відповідно трьох груп: 

1) форми видів журналістики в цілому (преси, радіомовлення (РМ), 

телебачення (ТБ), інтернет-ЗМІ, інформаційних агентств); 

2) форми окремо взятого виду журналістики (групи пресових 

видань/окремого періодичного видання, сукупності радіотелепередач і 

програм/окремої радіотелепередачі, сукупності випусків інтернет-сайтів і 

порталів/окремого випуску інтернет-сайту, сукупності випусків 

інформаційних агентств/окремого випуску інформаційного агентства; 

3) форми журналістського (публіцистичного) твору (в основному 

мається на увазі той чи інший жанр як форма). 

У цьому місці теоретики та практики журналістики ставлять крапку, 

вважаючи, що перші дві групи остаточно досліджені, а зміни (видозміни) в 

третій групі автоматично можуть бути зараховані до нових або дифузійних 

жанрових форм. Саме тут дослідники журналістики, на погляд авторів 

цього дослідження, роблять помилку, оскільки забувають як про теорію 

журналістики, так і про теорію і методику журналістської творчості. 

Натомість у третій групі, що стосується журналістського 

(публіцистичного) твору, із формами склалася, на думку авторів цього 

дослідження, вкрай непроста і заплутана ситуація. Окремі 

журналістикознавці і в нашій країні, і в країнах СНД, Балтії, Закавказзя, 
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Середньої Азії (пострадянський простір), і в інших країнах Європи, Азії, 

Африки, Америки, Австралії змішують воєдино традиційні на їхніх 

теренах жанри із формами збирання журналістами емпіричних даних, а 

також формами представлення журналістами створених журналістських 

(публіцистичних) творів, видаючи останні за новітні жанрові 

формоутворення. 

З одного боку, це природно, що підтверджує й Р. Слободянюк: «Коли 

ж брати її (тобто форму. – Авт.) на рівні окремого журналістського твору, 

то тут мова може йти насамперед про жанр як спосіб існування  і 

вираження змісту такого твору» [201, c. 55]. 

Але з іншого боку, подібна перманентна практика може 

перетворитися на гігантоманію та набути абсурдистського смислу, коли 

усе поспіль – і жанри-гібриди, і форми журналістської діяльності – 

зараховуватимуться до «новітніх» «жанрових  утворень».  Уже  сьогодні  

маємо  адепта  цієї  тенденції в особі О. Тертичного, який у своїй праці 

запропонував 42 жанри [225]. І це з урахуванням того, що дослідження 

цього автора було виконано п’ятнадцять років тому; мабуть, з тих пір 

кількість «нових жанрів» в його інтерпретації цілком може наближатися до 

сотні одиниць… 

У зв’язку з цим потрібно наголосити ось на чому. По-перше, теорія 

журналістики й теорія і методика журналістської творчості ніколи не були 

сильною стороною ані так званої «острівної» журналістики (науковців 

Великобританії, США, Австралії, Японії та їхніх географічно-

журналістських сателітів), ані континентальної журналістики (за винятком 

учених Німеччини і частково Франції). Школи журналістики, створювані 

на Заході при університетах і редакціях ЗМІ починаючи з 1909 року, мали 

на дві третини практичне спрямування. 

Утім, це визнають і інші науковці, котрі вивчали американський та 

європейський досвід. «У США, –  стверджує І. Кумилганова, – немає 

єдиних загальнонаціональних програм навчання, університети та коледжі 
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мають свої власні навчальні програми» [130, с. 231 – 232]. «На Заході, де, 

як відомо, журналістики  як наукової дисципліни не існує, – зауважує з 

цього приводу Л. Євтушенко, – мас-медіа в університетських школах 

журналістики вивчають дипломовані політологи, міжнародники, юристи, 

економісти, історики, культурологи, соціологи, психологи, педагоги, 

лінгвісти, літературознавці, дизайнери тощо в пропорції приблизно 35 : 65, 

де перша цифра означає обсяг теоретичних знань, а друга – обсяг 

отриманих практичних навичок і умінь. Журналістикознавчі дослідження 

провадяться в основному в практичній площині, на замовлення наукових 

чи освітніх центрів, самих редакцій тощо. 

Кожен із західних представників названих вище наукових дисциплін, 

хоче він цього чи ні, змушений оперувати методологічним інструментарієм 

власної науки, тим самим відкидаючи методологію журналістики як 

наукової дисципліни. У результаті вивчення чи то діяльності конкретного 

засобу масової інформації, чи то конкретної журналістської або 

публіцистичної діяльності якоїсь певної персоналії, специфіка редакційної 

роботи виявляється проаналізованою не сповна – як це могли зробити, 

скажімо, дипломовані журналісти, знавці теорії, історії та практики мас-

медіа. 

З огляду на це праці науковців Заходу можуть бути використані нами 

лише частково – в основному, в плані певної кількості деталей, фактів…» 

[61, с. 16]. 

По-друге, у гонитві чи то за науковою новизною, чи то за новітніми 

тенденціями, «неофіти» західного журналізму майже завжди «з водою 

виплескують і дитину». Дуже гарно про це говорить О. Миронова: 

«Пропонуючи до обговорення питання про трансформацію жанрів у 

сучасній журналістиці, цікаво звернутися до практики інших видів творчої 

діяльності. І тут ми побачимо цікаву закономірність: поява в живопису 

“Чорного квадрата” К. Малевича не звільнило митців-початківців від 

необхідності вчитися писати пейзажі та натюрморти; а модні твори 
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постмодерністів, які заперечують усі літературні традиції, не скасували й 

досі існуючих роману, повісті та оповідання. 

Це дає підстави передбачати, що жанр – явище більш консервативне 

та стале, ніж уявляється деяким дослідникам. Є підстави стверджувати, що 

саме традиційна класифікація жанрів відображає систему сталих форм у 

журналістиці, що історично склались. 

Слід особливо підкреслити, що розуміння жанрової класифікації 

насамперед значуще для журналистов-початківців, котрі лише освоюють 

фах. Для майстрів слова ця проблема вже не актуальна,  тому  що,  як  

стверджував Л. М. Толстой, будь-який твір, що “виходить з посередності”, 

тобто творчо самобутній, унікальний за своєю формою та не вкладається у 

загальнорийняті канони. 

Ми виходимо з того, що журналістські жанри єдині в усіх видах ЗМІ, 

відмінний лише арсенал засобів для відображення дійсності, який є 

розпорядженні журналіста. Так, якщо йдеться про репортаж як про форму 

наочного відображення дійсності, то у газетяра є тільки один інструмент – 

слово, у радіожурналіста – ще й звук, а на телевізійника працює 

аудіовізуальний синтез. Таким чином, усією сукупністю доступних йому 

засобів автор репортажу намагається створити ефект присутності на місці 

події. У подібних випадках правомірно говорити не про трансформацію 

жанрів, а про їхню адаптацію до “мови” електронних ЗМІ. 

Що стосується художньо-публіцистичних жанрів, які вважаються 

неактуальними у століття інформації і відтак такими, що вимирають, то є й 

інше пояснення ситуації, що склалась: це не жанри не запитані, це сучасні 

журналісти ще не доросли до деяких жанрів» [154, с. 69 – 70]. 

Розглянемо окреслену плутанину на прикладі колумністики. Із статті в 

статтю, із дисертації в дисертацію численні науковці – як мантру – 

повторюють, що колонка, мовляв, це особливий жанр, що формується 

сьогодні на наших очах і актуалізує особистісні переживання автора з 

конкретного приводу у вигляді демонстрації точки зору суб’єкта 
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висловлювання; що будь-яка суперечка про те, чи є колонка жанром, 

зводиться, по суті, до одного: чи можливо вписати колонку в ту або іншу 

жанрову систему, чи ні, тобто фактично це питання класифікації [264; 36, 

c. 223 – 233; 80, c. 131 – 138; 81, c. 96 – 102; 82, c. 40 – 46; 83; 166, c. 186 – 

193; 169, c. 178 – 185; 32, c. 117 – 121; 249, c. 182 – 188]. Однак з їхніх 

теоретичних міркувань так до кінця і залишається незрозумілим: до якої 

групи жанрів – аналітично-публіцистичних чи художньо-публіцистичних – 

відноситься авторська колонка. (С. Ярцева (Успенська) взагалі пропонує її 

поставити на стику названих двох груп.) 

Подібні коливання свідчать про розмитість теоретичних позицій 

названих вище науковців і тих, хто поділяє їхню точку зору. Коротко 

розглянемо їх аргументи. 

Перший. Московська дослідниця М. Шостак говорить, що колонку 

називають «реплікою, що розрослася» [257, c. 67]. Однак з теорії 

журналістики і з журналістської генерики відомо, що жанр репліки 

передбачає обсяг матеріалу до 100 петитних рядків. Це приблизно обсяг 

колонки, на який вказують С. Ярцева (Успенська) та її однодумці. Так куди 

ж «репліці-колонці» розростатись? Адже тоді таку розпухлу колонку 

доведеться розбивати на частини й друкувати на кількох полосах. А як же 

тоді бути із твердженням С. Шебеліста та його однодумців, що колонка – 

це твір невеликий за обсягом (від 1600-1800 до 4500 і більше друкованих 

символів)? Чіткої відповіді немає. 

Друге. Харківський дослідник I. Михaйлин твердить, що сутнiсть 

кoлумністики пoлягaє у синтезi есе, мемуaрiв, щoденникa, прoблемнoї 

стaттi. Із журналістських жанрів тут названо есе та проблемна стаття. 

Мемуари можна віднести до літературних жанрів. Що стосується 

щоденника, то це взагалі не жанр, як вважають ті ж самі літературознавці, 

намагаючись нав’язати свою точку зору й журналістикознавцям, а 

водночас форма збирання журналістами емпіричних даних і форма 

представлення журналістами створених публіцистичних творів. Це буде 
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доведено нижче у цьому підрозділі. Іншими словами, відбувається 

плутанина категорії форми, яку по-різному трактують теорія 

журналістики, теорія і методика журналістської творчості, теорія 

публіцистики та журналістська генерика. 

Третє. Що стосується інших, наведених вище ознак колонки, то вони 

стосуються не самої колонки, якій намагаються надати жанрової форми під 

виглядом процесу жанрової дифузії, під виглядом нового або гібридного 

жанру, а тексту журналістського/публіцистичного твору у формі колонки 

як синтезу традиційних жанрів, які дійсно зазнають конвергенціонального 

впливу. При цьому рубрика як форма реалізації інформаційної політики 

редакції ЗМІ плутається із рубрикою, що знову-таки трактується або як 

тотожність жанрової форми колонки, або як неминучий перехід до певної 

жанрової форми. Останнє положення суперечить усім постулатам 

відзначених вище теорій – теорії журналістики, теорії і методики 

журналістської творчості, теорії публіцистики та журналістської генерики 

– і є надуманою теоретичною побудовою. 

Дотичні    до    окресленої   проблематики   дисертаційні   дослідження 

О. Голік [43], О. Кирилової [113], І. Растегара [190], С. Шебеліста [248], 

однак і вони, розглядаючи відповідно взаємозбагачення та 

взаємокореляцію жанрів, явище персонального журналізму, колонку 

редактора в іранській пресі, місце і роль української есеїстики в системі 

журналістських жанрів, не дають вичерпної відповіді, що ж собою являє 

таке явище, як авторська колонка, вона ж колумністика. При цьому і 

названі вище науковці, і неназвані (список вийде чималенький) роблять ті 

чи інші обмовки, говорячи про авторську колонку як жанр. Більш-менш 

придатна у цьому ключі для цитування С. Ярцева (Успенська), яка 

відзначає, що «колумністика – це не лише поєднання різних жанрових 

ознак. Це ще й злиття ознак жанру та форми подання журналістського 

матеріалу. Отже, авторська колонка – це жанр дифузійної форми, який 

контамінує в собі не лише ознаки власне жанру (жанрів), а й форми» [230, 
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c. 240 – 241].  І  ця  ж  дослідниця С. Ярцева (Успенська) пізніше, 

залишаючись на своїй точці зору, намагається поглибити власну 

аргументацію: «За своєю формою колонка – це вільна оповідь, що вбирає в 

себе елементи найрізноманітніших жанрів, від замітки до есе. Усі ці 

елементи включені до оповіді для того, аби посилити авторську 

аргументацію, авторську манеру письма, яка зберігається від колонки до 

колонки, максимально інтимізувати оповідь і, ведучи читача за ходом 

своїх думок, зробити його свіпучасником оповіді, співбесідником» [264, c. 

149]. 

Закономірно виникає запитання: якщо колонка є самостійним жанром, 

віддільним від есе, портрета, коментаря, огляду, рецензії, репліки, замітки і 

т. д., то як вона (колонка) може нескінченно «вбирати в себе елементи 

найрізноманітніших жанрів»? Безперечно, є величезна різниця між таким 

безмежним вбиранням і обраним, точковим вбиранням ознаки, яка існує на 

спільній основі та на яку можуть спиратися два споріднені жанри з однієї 

групи (коментар – огляд, огляд – портрет, огляд – рецензія, коментар – 

рецензія тощо). 

Отже, й самі науковці якщо достеменно не знають, то інтуїтивно 

відчувають, що колонку стовідсотково не можна назвати «чистим» 

жанром. Таким чином, можна стверджувати, що в цьому випадку 

відбувається плутанина форми: жанр як формоутворення (згідно з 

теорією журналістики й теорією журналістської генерики) плутають з 

однією з форм представлення журналістами створених 

публіцистичних творів (згідно з теорією і методикою журналістської 

творчості й теорією публіцистики). 

Обгрунтуємо це твердження спочатку на прикладі такої форми 

збирання журналістами емпіричних даних, як рейд. Типовий приклад 

практики роботи будь-якої редакції: представники органів місцевого 

самоврядування разом з представниками ЗМІ ідуть на місцеві ринки з 

метою з’ясування якості продукції, що там продається, перевірки 



52 

 

економічно обгрунтованих цін, встановлення можливих фактів обваження 

чи обрахування покупців і т. д. Під час рейду відбувається збирання 

емпіричних даних (фактажу для майбутньої публікації/ефірного виступу). 

А вже під час аналізу зібраних фактів, відкидання одних, залишення 

інших, їхньої обробки, компонування, безперечного впливу редакційних 

потреб журналісти можуть обрати абсолютно різні (але традиційні!) жанри 

для подачі зібраної інформації масовій аудиторії. Так, пресовики, 

інтернетники та агенційники, залежно від інформаційної політики своїх 

редакцій, можуть використати замітку, розширену замітку, звіт, репортаж, 

кореспонденцію як жанри оперативного реагування; радійники й 

телевізійники відповідно – сюжет в інформаційному випускові новин, 

радіотелезвіт, радіотелерепортаж, радіотелекореспонденцію. Крім цього, 

виявлені порушення на ринку (або натяк на них) можуть стати підставою 

для використання жанрів більш “далекобійних” – аналітичної статті, 

проблемної статті, постановочної статті, журналістського розслідування 

тощо. При цьому ніхто не може назвати рейд «новітнім» «жанром». 

Та ж сама ситуація і з колумністикою. Не потрібно нічого нового 

вигадувати. Усе нове, як відомо, є добре забуте старе. Адже існують, 

приміром, такі жанри, як публіцистичний роздум (як варіант – слово) чи 

публіцистичні нотатки (як варіант – нотатки публіциста). Це дійсно 

синкретичні жанри, які зазнають конвергенціонального впливу. В них 

можна бачити фрагменти різних жанрів з усіх трьох груп – інформаційно-

публіцистичних, аналітично-публіцистичних і художньо-публіцистичних. 

У зв’язку з цим неправомірно, на наш погляд, ставити поряд поняття 

“колумністика” та “есе” (“есей”), як це роблять деякі дослідники. Адже 

останній виступає “чистим” жанром зі своїми ознаками, давно описаними 

науковцями. 

Висновки до розділу 2 

У журналістикознавстві давно конкретизовано склад методів творчої 

діяльності журналіста. Це група методів пізнавальної діяльності та 
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пред’явлення фактів. На практиці майже завжди використовується не один 

конкретний метод, а комбінація методів. 

У журналістиці загалом, і в окремому журналістському творі зокрема, 

поняття форми невіддільно від поняття змісту, а їхній ієрархічний ряд 

набирає при цьому такого вигляду: 1) зміст і форма окремого 

журналістського твору; 2) зміст і форма окремого номера видання/випуску 

телерадіопрограми, сайту, інформаційного агентства; 3) зміст і форма 

окремого видання або групи видань, преси в цілому/окремого 

телерадіоканалу, сайту, порталу або групи телерадіоканалів, сайтів, 

порталів, телерадіоінтернетмовлення в цілому/сукупності медіапродуктів 

інформаційного агентства, групи інформаційних агентств. 

Сама категорія форми складається з груп елементів: 

а) жанрово-визначальних (різних модифікацій жанрів, добірок, 

рубрик, розділів, циклів, тематичних 

полос/номерів/випусків/телерадіопрограм/ сайтів); 

б) архітектоніки; 

в) сюжетно-композиційних (сюжету, композиції, верстки, 

співвідношення частин видання, шрифтового вирішення, ілюстративного 

оформлення); 

г) лексико-стилістичних (мови, стилю, набору зображувально-

виражальних засобів, тону, індивідуальної манери автора, стилю видання). 

По суті, це внутрішні та зовнішні форми відповідно трьох груп: 

1) форми видів журналістики в цілому (преси, радіомовлення, 

телебачення, інтернет-ЗМІ, інформаційних агентств); 

2) форми окремо взятого виду журналістики (групи пресових 

видань/окремого періодичного видання, сукупності радіотелепередач і 

програм/окремої радіотелепередачі, сукупності випусків інтернет-сайтів і 

порталів/окремого випуску інтернет-сайту, сукупності випусків 

інформаційних агентств/окремого випуску інформаційного агентства; 
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3) форми журналістського (публіцистичного) твору (в основному 

мається на увазі той чи інший жанр як форма). 

У цьому місці теоретики та практики журналістики ставлять крапку, 

вважаючи, що перші дві групи остаточно досліджені, а зміни (видозміни) в 

третій групі автоматично можуть бути зараховані до нових або дифузійних 

жанрових форм. Подібна перманентна практика може перетворитися на 

гігантоманію та набути абсурдистського смислу, коли усе поспіль – і 

жанри-гібриди, і форми журналістської діяльності – зараховуватимуться до 

«новітніх» «жанрових утворень». Уже сьогодні маємо адепта цієї тенденції 

в особі О. Тертичного, який у своїй праці запропонував 42 жанри. І це з 

урахуванням того, що дослідження цього автора було виконано 

п’ятнадцять років тому; мабуть, з тих пір кількість «нових жанрів» в його 

інтерпретації цілком може наближатися до сотні одиниць. Це робиться 

внаслідок недостатньої методичної підготовки таких науковців, які не 

враховують при цьому положень як теорії журналістики, так і теорії і 

методики журналістської творчості. 

Розглянемо окреслену методологічну та методичну плутанину на 

прикладі колумністики. Із статті в статтю, із дисертації в дисертацію 

переходить теза про те, що колонка є особливим жанром, який актуалізує 

особистісні переживання автора з конкретного приводу у вигляді 

демонстрації точки зору суб’єкта висловлювання; що будь-яка суперечка 

про те, чи є колонка жанром, зводиться, по суті, до одного: чи можливо 

вписати колонку в ту або іншу жанрову систему, чи ні, тобто фактично це 

питання класифікації. 

Однак з теоретичних міркувань прибічників такої точки зору так і 

залишається незрозумілим: до якої групи жанрів відноситься авторська 

колонка. 

Воронізька дослідниця С. Ярцева (Успенська) пропонує поставити 

колонку на стику аналітично-публіцистичних і художньо-публіцистичних 

груп жанрів. По суті,  при  цьому  колонці  відводиться  подвійна роль  у  
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річищі концепції О. Тертичного (звіт, кореспонденція можуть бути як 

інформаційними, так і аналітичними із розміщенням у двох різних групах 

жанрів. – Авт.), але з виведенням колонки поза рамки будь-якої групи 

жанрів, що ставить під сумнів самі принципи класифікації. 

Московська дослідниця М. Шостак говорить, що колонку називають 

«реплікою, що розрослася». Однак з теорії журналістики і з журналістської 

генерики відомо, що жанр репліки передбачає обсяг матеріалу до 100 

петитних рядків. Це приблизно обсяг колонки, на який вказують С. Ярцева 

(Успенська) та її однодумці. Так куди ж «репліці-колонці» розростатись? 

Адже тоді таку розпухлу колонку доведеться розбивати на частини й 

друкувати  на   кількох   полосах.   А   як   же   тоді   бути   із   твердженням 

С. Шебеліста та його однодумців, що колонка – це твір невеликий за 

обсягом (від 1600-1800 до 4500 і більше друкованих символів)? Чіткої 

відповіді немає. 

Харківський дослідник І. Михайлин твердить, що сутнiсть 

кoлумністики пoлягaє у синтезi есе, мемуaрiв, щoденникa, прoблемнoї 

стaттi. Із журналістських жанрів тут названо есе та проблемну статтю. 

Мемуари можна віднести до літературних жанрів. Що стосується 

щоденника, то це взагалі не жанр, як вважають ті ж самі літературознавці, 

намагаючись нав’язати свою точку зору й журналістикознавцям, а 

водночас форма збирання журналістами емпіричних даних і форма 

представлення журналістами створених публіцистичних творів, що буде 

доведено нижче. 

Що стосується інших, наведених вище ознак колонки, то вони 

стосуються не самої колонки, якій намагаються надати жанрової форми 

або під виглядом процесу жанрової дифузії, або під виглядом нового чи 

гібридного жанру, а тексту журналістського/публіцистичного твору у 

формі колонки як синтезу традиційних жанрів, які дійсно зазнають 

конвергенціонального впливу. При цьому рубрика як форма реалізації 

інформаційної політики редакції ЗМІ плутається із рубрикою, що знову-
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таки трактується або як тотожність жанрової форми колонки, або як 

неминучий перехід до певної жанрової форми. Останнє положення 

суперечить усім постулатам відзначених вище теорій – теорії 

журналістики, теорії і методики журналістської творчості, теорії 

публіцистики та журналістської генерики – і є надуманою теоретичною 

побудовою. 

Теза про наявність у колонці елементів найрізноманітніших жанрів 

закономірно формулює запитання: якщо колонка є самостійним жанром, 

віддільним від есе, портрета, коментаря, огляду, рецензії, репліки, замітки і 

т. д., то як вона (колонка) може нескінченно «вбирати в себе елементи 

найрізноманітніших жанрів»? Безперечно, є величезна різниця між таким 

безмежним вбиранням і обраним, точковим вбиранням ознаки, яка існує на 

спільній основі та на яку можуть спиратися два споріднені жанри з однієї 

групи (коментар – огляд, огляд – портрет, огляд – рецензія, коментар – 

рецензія тощо). 

Подібні розбіжності свідчать про розмитість теоретичних позицій 

названих вище науковців і тих, хто поділяє їхню точку зору. По суті, 

відбувається плутанина категорії форми, яка має різне функціональне 

призначення в теорії журналістики, теорії і методиці журналістської 

творчості, теорії публіцистики та журналістській генериці. Іншими 

словами, жанр як формоутворення (згідно з теорією журналістики й 

теорією журналістської генерики) плутають з однією з форм 

представлення журналістами створених публіцистичних творів (згідно 

з теорією і методикою журналістської творчості й теорією публіцистики). 

Обгрунтуємо це твердження спочатку на прикладі такої форми 

збирання журналістами емпіричних даних, як рейд. Типовий приклад 

практики роботи будь-якої редакції: представники органів місцевого 

самоврядування разом з представниками ЗМІ ідуть на місцеві ринки з 

метою з’ясування якості продукції, що там продається, перевірки 

економічно обгрунтованих цін, встановлення можливих фактів обваження 
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чи обрахування покупців і т. д. Під час рейду відбувається збирання 

емпіричних даних (фактажу для майбутньої публікації/ефірного виступу). 

А вже під час аналізу зібраних фактів, відкидання одних, залишення 

інших, їхньої обробки, компонування, безперечного впливу редакційних 

потреб журналісти можуть обрати абсолютно різні (але традиційні!) жанри 

для подачі зібраної інформації масовій аудиторії. Так, пресовики, 

інтернетники та агенційники, залежно від інформаційної політики своїх 

редакцій, можуть використати замітку, розширену замітку, звіт, репортаж, 

кореспонденцію як жанри оперативного реагування; радійники й 

телевізійники відповідно – сюжет в інформаційному випускові новин, 

радіотелезвіт, радіотелерепортаж, радіотелекореспонденцію. Крім цього, 

виявлені порушення на ринку (або натяк на них) можуть стати підставою 

для використання жанрів більш “далекобійних” – аналітичної статті, 

проблемної статті, постановочної статті, журналістського розслідування 

тощо. При цьому ніхто не може назвати рейд «новітнім» «жанром». 

Та ж сама ситуація і з колумністикою. Замість пропонування «нових 

жанрів» слід згадати традиційні, але сьогодні призабуті – наприклад, 

публіцистичний роздум (як варіант – слово) чи публіцистичні нотатки (як 

варіант – нотатки публіциста). Це дійсно синкретичні жанри, які зазнають 

конвергенціонального впливу. В них можна бачити фрагменти різних 

жанрів з усіх трьох груп – інформаційно-публіцистичних, аналітично-

публіцистичних і художньо-публіцистичних. У зв’язку з цим неправомірно 

ставити поряд поняття “колумністика” та “есе” (“есей”), як це роблять 

деякі дослідники. Адже останній виступає “чистим” жанром зі своїми 

ознаками, давно описаними науковцями. 
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Розділ 3 

Авторська колонка В. Н. Коннора «Кассандра пророкує» 

в лондонській щоденній газеті «Daily mirror» (1935 – 1967 рр.) 

 

3.1. Еволюція публіцистичних роздумів про політику британського 

уряду колумніста В. Н. Коннора в 30 – 40-х роках ХХ сторіччя: від 

констатації до аргументації 

Існуюче в англомовній журналістиці чітке відокремлення фактів від 

коментарів утілюється у формулі, яку репортери озвучують, як «news, no 

views», а журналісти-аналітики – як «views, no news». Більше того, новини 

займають своє, «автономне» місце на газетно-журнальних шпальтах, а 

коментарі, листи читачів, думки колумністів в авторських і головних 

редакторів у редакторських колонках – своє. 

Суть самої думки журналіста, її, так би мовити ідеологічна 

спрямованість, залежить від медіавласника, приналежності його до певної 

політичної сили в суспільстві, а також нав’язуваної (цей варіант частіше 

зустрічається в медійній практиці, аніж віддання медіавласником 

інформаційної політики на відкуп творчому колективові редакції. – Авт.) 

ним редакційному колективові інформаційної політики. З цього приводу 

дослідник журналістики Є. Прохоров пише: «Одним із соціальних 

інститутів громадянського суспільства є журналістика… Найбільш часто 

засновниками ЗМІ виступають різноманітні за характером і масштабом 

діяльності недержавні соціальні інститути. Їхній спектр дуже широкий: це 

і політичні партії, об’єднання, фронти; і професійні спілки, асоціації 

підприємців, творчі організації; і молодіжні, жіночі, ветеранські 

об’єднання, спортивні, культурні, благодійні, церковні, правозахисні 

організації; і підприємства, господарські, комерційні й торговельні 

структури; і організації типу Червоного або Зеленого Хреста тощо. Інакше 

кажучи, різноманітні недержавні інститути громадянського суспільства за 

законом мають право на створення своїх ЗМІ. Нерідко вони бувають 
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зацікавлені в цьому. Інтерес цей може бути пов’язаний з прагненням 

отримати прибуток, але частіше – це бажання інформаційно забезпечити 

(курсив Є. Прохорова. – Авт.) свою діяльність, мати можливість 

поширювати інформацію про “свою” сферу життя, для “своєї” аудиторії, 

від “свого” імені, “своєї”соціальної групи, яка підтримує (в тому числі і 

засновує) ЗМІ, і зі “своїх” позицій. 

Міра зв’язку, що існує між соціальним інститутом як засновником 

ЗМІ і тематичним полем, діапазоном проблем, які розглядаються, ідейно-

творчими позиціями створеного редакційного колективу, може бути 

різною. Відповідно до прийнятого редакційного статуту ЗМІ… 

визначається як “видання” (“програма”) цього засновника. У цьому 

випадку редакція має значно більший простір у визначенні й проведенні 

своєї позиції в рамках загальної лояльності по відношенню до засновника 

(при можливості критичного аналізу тих чи інших складових його позиції, 

лінії поведінки, діяльності ланок його структури) [189, с. 76 – 77]. 

У згаданій консервативній Великобританії на сьогодні найбільш 

впливовими є дві політичні партії – консерваторів (впливають на певну 

групу видань – приміром, «The Times», «The Sunday Times», «The 

Observer» тощо) і лейбористів (традиційно впливають на масову пресу на 

кшталт «The Daily Mail», «The Daily Star», «The Daily Express», «The 

Evening Standard», «The Daily Mirror»» – нині  просто  «The Mirror»  і т. д.). 

Видання консерваторів орієнтуються на читачів з так званих груп: А (еліту 

аристократії та бізнесу), В (середню буржуазію, чиновників, 

висококваліфікованих робітників), С-1 (дрібну буржуазію, фахову 

інтелігенцію – вчителів, службовців та ін.). Видання лейбористів мають на 

увазі читачів з так званих груп: С-2 (кваліфікованих робітників), D 

(малокваліфікованих робітників та інших низькооплачуваних категорій 

трудівників), Е (учнів, пенсіонерів, безробітних – тобто усіх, хто живе на 

стипендії чи пенсії від держави). 
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Не важко здогадатись, що преса впливу конверваторів тяжіє до правих 

поглядів, а преса впливу лейбористів експлуатує широкий спектр поглядів 

від лівоцентристських до відверто лівих (причому поняття «людина лівих 

поглядів» у Великобританії не обов’язково ідентифікує радикала у вигляді 

соціаліста, комуніста чи фашиста; швидше мається на увазі людина, 

приналежна до груп С-2, D і E, названих вище. – Авт.). 

У обох таборів є свої улюбленці в політиці та журналістиці. Серед 

усіх британських колумністів «доінтернетної доби» найбільш відомим і 

впливовим був колумніст лондонської щоденної газети «The Daily Mirror» 

В. Н. Коннор, який у своїй колонці підписував дописи псевдонімом 

«Кассандра». Його колонка так і називалась: «Кассандра пророкує» 

(«Cassandra says»). 

Вільям Нейл Коннор (26 квітня 1909 р. – 6 квітня 1967 р.) народився й 

виріс у невеличкому північноірландському містечкові Деррі. Через 

слабкий зір Королівський флот утратив в його особі справного моряка. У 

1929 році Вільям (скороченим ім’ям Білл Коннора називатимуть усе 

життя) відповів на рекламне оголошення щодо посади клерка в бухгалтерії 

рекламного агентства «Arks Publicity» – невеликої провінційної компанії. 

Крім перегляду бухгалтерських книг і блоків замовленої реклами, він часто 

писав короткі тексти рекламних оголошень. Більшість цих дописів він 

зробив заради власної розваги. Одначе він нудився  своєю  роботою  і  

прагнув  більшого.  Керуючий  директор  компанії C. О. Стенлі змусив 

Білла Коннора стати автором, поставивши того перед вибором: або Коннор 

напише рекламний текст, або шукатиме іншу роботу. 

Першою спробою Білла стала реклама ліфта, що користувалася явним 

успіхом. Також це була перша спільна робота копірайтера Коннора і 

карикатуриста Філа Зека, котрі загалом написали та проілюстрували 

десятки тисяч рекламних текстів. Надалі тандем успішно співробітничав у 

газеті «The Daily Mirror» – аж до самої смерті Коннора. 
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У 1932 році Білл перейшов на роботу в лондонське відділення великої 

рекламної компанії «John Walter Thompson», де познайомився з 

випускником Оксфордського університету Безілом Д. Ніколсоном. Новий 

знайомий розширив інтелектуальні горизонти Коннора: намічаючи 

стратегію роботи, він віддавав її розробку Біллу та іншим. 

Наприкінці 1933 року реклама набридла Ніколсону. Він звернув увагу 

на комікси, якими займався і раніше. Коннор приєднався до нього. Вони 

провели моніторинг газетних полос лондонських газет і не знайшли там 

жодних коміксів. Виявилось, що тоді комікси друкувала єдина газета в 

світі – «The New York Daily News». Ніколсон і Коннор написали власні 

оповідання в картинках. Вони переглянули комікси американського автора 

Ріплі на предмет дотримання авторських прав. Після цього дует створив 

свою першу сторінку коміксів «Вірять цьому чи ні?» У виданні «The New 

York Daily News» нічого подібного не було. Перша полоса коміксів була 

підписана «Ніккон» – від перших трьох літер прізвищ обох авторів. Філ 

Зек забезпечив малюнки. Другу полосу коміксів назвали «Дивні люди: 

відомі дивацтва усіх часів». Ця полоса була продана «The News Chronicle». 

Крім цього, її купила «The Daily Express» і вмістила у недільному номері 

«The Sunday Express». Обидві полоси виходили упродовж більш ніж шести 

місяців. 

Ці комікси стали стежиною до газети «The Daily Mirror». Клієнтом 

компанії «John Walter Thompson» був тоді керівник  відділу реклами і ПР 

«The Daily Mirror», племінник засновника видання лорда Норткліффа, сам 

майбутній медіамагнат Сесіл Кінг. Ніколсон прийшов до нього з ідеєю 

розміщення полоси коміксів, яка дуже зацікавила С. Кінга. Ніколсон 

інтенсивно взявся за роботу, видаючи на-гора все нові й нові теми для 

полос коміксів. Коннор писав тексти, частину з яких надсилав до «The 

Daily Mirror», частину – до «John Walter Thompson». Обидва, можливо, і не 

прагнули стати журналістами, але фінансовий занепад «The Daily Mirror» 

(зниження передплатників у 1934 році до 730 тисяч чоловік – майже на 
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мільйон менше, ніж у конкурента «The Daily Express»)» і амбіції творчого 

дуету дивним чином збіглись. 

У 1935 році Сесіл Кінг на своє місце запропонував Безіла Ніколсона, 

який прийняв пропозицію. Ніколсон привів у редакцію «The Daily Mirror» 

багато колег, у тому числі й Білла Коннора. Останній на копірайтерській 

практиці достатньою мірою відточив манеру письма, ніби передчуваючи 

журналістське майбутнє. 

Головний редактор Гаррі Гай Бартолом’ю дав Біллу перше редакційне 

завдання: взяти інтерв’ю. 31-річний газетярський і топ-менеджерський 

досвід дав йому змогу розгледіти в новачкові задатки майбутнього 

колумніста. Уперше 26-річний автор виступив у газеті в суботу 27 липня 

1935 року. Дебютна публікація вийшла без авторського підпису: 

анонімність забезпечувала безболісність самолюбства автора внаслідок 

гіпотетичного творчого провалу та не забороняла журналістську працю 

через тавро фахової непридатності. До наступної неділі вийшло ще дві 

подачі – так само без прізвища Коннора. І лише переконавшись у 

читацькому інтересі до нових анонімних дописів, обережний Г. Г. 

Бартолом’ю дозволив Коннору підписати свою першу колонку. Він же 

придумав і псевдонім «Кассандра» – один з багатьох класичних 

псевдонімів, модних тоді у «The Daily Mirror». У спогадах, опублікованих 

1965 року, Білл Коннор розповів, що коли дізнався про свій псевдонім, був 

здивований, що змінив стать, став донькою царя Трої і міг передрікати по 

зірках погані новини. 

Перша серпнева неділя 1935 року в інтерпретації недільних 

лондонських газет була – крім військової присутності італійців в Ефіопії – 

доволі тихою. Містер Уолтер Еліот, міністр сільського господарства 

Великобританії, оголосив, що цукрова політика уряду залишилася 

незмінною і що дотації на цукровий буряк діятимуть і надалі. Доктор Прік, 

німецький міністр внутрішніх справ, заявив, що для дівчат у середніх 

школах запроваджуються уроки праці. В Уругваї ціна на золото зросла 
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удвічі, у той час як у Голландії банківська облікова ставка зменшилась. 

Процвітання, здавалось, поверталося до деяких частин світу після темних 

днів Великої депресії. У Південній Африці поширювалася вакцина від 

падежу коней. В Альпах було відкрито найбільш високу дорогу в Європі – 

так звану Гросглокнер. Було зафіксовано невеличкий конфлікт на 

російсько-монгольському кордоні. Ліберали з усіх континентів з’їхалися 

до Лондона для участі в міжнародній партійній конференції. Банк одного   

з   графств   оголосив   про   злиття    з    окружним    банком.    Містер Т. O. 

М. Сопвіт виграв королівський кубок у регаті в Коувсі. Дванадцять 

поліцейських були зареєстровані в рейгейтському льотному клубі як перша 

літаюча поліція у Великобританії. 

Тим не менше жодна з перелічених тем не стала інформаційним 

приводом для публіцистичного виступу Кассандри. Отже, у неділю, 4 

серпня 1935 року, редакція передрукувала листи, що надійшли на її адресу. 

«Шановний пане! Цей лист має показати Вам, наскільки я захоплююсь 

Вами. Я лише скромний робітник, котрий виконує будь-які випадкові 

роботи для утримання себе та сім’ї. Виділена Вами грошова допомога на 

освіту моєї дитини та її майбутній приїзд до Німеччини на навчання стали 

чудовим приводом подякувати Вам. Щойно моя дружина подарувала мені 

іншого сина, і я хочу попросити Вашого дозволу назвати його Вашим 

іменем. Будь ласка, не відмовте мені в цьому щирому бажанні. Щиро Ваш 

– Ага Зенассі». 

«Сер, я дізнався, що наше консульство у Вашому місті потребує 

швейцара. Якщо Ви візьмете цього листа із собою, не сумніваюсь, що 

Генеральний консул приділить особливу увагу Вашій заяві. Щиро Ваш, 

Густав Віланд, приватний секретар». 

За мотивами цього листування в «The Daily Mirror» з’явився матеріал 

під назвою «Покровитель». Зокрема, у дописі були такі слова: «Захоплений 

турок отримав роботу. І маленькій крикливій темношкірій дитині випав 
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якнайкращий шанс у житті. Боюсь тільки, що майбутнє малюка матиме 

одне, але суттєве ускладнення. На ім’я Адольф Гітлер» [271]. 

Це була перша колонка нового колумніста газети, який підписався 

«Кассандра». Також ця колонка Коннора стала першою з багатьох 

наступних, що попереджала людство про загрозу нацизму. 

Уже тут маємо застосування колумністом комбінації методів 

отримання відомостей (опрацювання документів і спостереження) і 

методів осягнення суті (принаймні філософського знання, що відображає 

загальні закономірності природи та соціуму, та знання про людину та 

суспільство, нагромаджені ключовими дисциплінами щодо розширення 

кругозору та збагачення ерудиції. 

Крім цього, з першої ж публікації колонка Кассандри здебільшого 

вміщувала кілька тем – нехай навіть у коротких рядках. Другою темою 

першої колонки Уільяма Коннора були розмірковування про 

справедливість звинувачень якоїсь собі міс Реттенбері – бідної божевільної 

істоти, звинувачуваної у вбивстві. 

Загалом у перші кілька років після своєї появи колонка «Кассандра 

пророкує» з’являлася нерегулярно, два-три рази на тиждень: місця в газеті 

на всіх авторів не вистачало. Але саме в цей період Коннор шукав теми 

виступів і відточував стиль, вдосконалюючи арсенал власної 

методологічної культури. Щодня Білл перечитував масу джерел: 

періодику, книги, статті, промови, стрічки новин інформаційних агентств і 

т. ін. Він завжди був жадібний до друкованого слова. Його домівка була 

завалена книгами. У редакції «The Daily Mirror» він знайомився із змістом 

обмінних номерів 7-8 щоденних газет упродовж п’ятдесяти хвилин. Через 

це він щоранку їздив на роботу на трамваї. Крім фантастичних обсягів 

читання, Білл мав властивість аналізувати отриману інформацію та 

групувати її за певними критеріями – і утримувати весь інформаційний 

океан у голові. Це давало йому змогу для будь-якої колонки, для будь-якої 

теми витягувати із запасників пам’яті потрібні факти – відомі, маловідомі 
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чи взагалі невідомі широкому загалові, але завжди інтерпретовані автором 

у потрібному йому контексті відповідно до обраної теми та куту подачі 

матеріалу. 

За спогадами колег, зокрема Брайана Паркера, ведучого дитячої 

сторінки в «The Daily Mirror», у дні, коли колонка не мала вийти у свіжому 

номері, Коннор спокійно читав і розмірковував. З боку здавалось, що він 

не працює. Однак це було оманливе враження: насправді тривала 

напружена розумова праця сильного аналітика. Інші колумністи задля 

виходу власної колонки щодня могли б транслювати уривки офіційних і 

неофіційних документів, зрештою – чутки, плітки. Однак неперевірена або 

не підтверджена інформація не цікавила Коннора. Мабуть, це й стало тим 

підґрунтям, завдяки якому усі можливі та неможливі конкуренти 

Кассандри поступалися йому і в результаті програвали. 

Від першої колонки тексти Коннора несли на собі печатку людини, 

яка щиро вірила в те, що писала. Він щедро ділився з читачами своїми 

почуттями. Незважаючи на безліч емоцій, його колонки були короткі та 

прості. Критика зазвичай містилася наприкінці тексту, замаскована 

кількома абзацами схвальних слів. Це був улюблений, багато разів 

застосовуваний прийом колумніста. 

Ось два приклади. Перший. 

«Послужливий містер Браунінг. Ви коли-небудь чули про містера 

Браунінга – містера Валентайна Браунінга? Ні? Шкода. Він робить зброю. 

Гарну зброю. Гладку зброю воронованої сталі. Ви можете покластися на 

нього. Німеччина покладалася на нього, щоб стріляти в англійців. Англійці 

довіряли йому, аби вцілити в німців. Містер Браунінг не підводив німців, і 

він же уклав з англійцями чесну та справедливу угоду. Тепер німці та 

англійці померли й лежать поруч. 

Ви пам’ятаєте Івара Крейгера, шведського короля сірників? Коли його 

продукція призвела до масових пожеж і загибелі людей, шахрай утік до 

Парижа, де змушений був застрелитися, щоб уникнути слідства та 
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в’язниці. Одначе його смертельну естафету в більш масових масштабах 

підхопив містер Браунінг, котрий не втомлюється виставляти себе 

поборником миру в очах світової громадськості. Ось що він каже: «Велика 

європейська війна неминуча. Збройні заводи працюють цілодобово. І 

навіть тоді вони не в змозі виконати усі замовлення, що надходять з 

багатьох країн, включаючи Південну Америку. 

Особисто я не хочу війни, навіть щонайменшого конфлікту. Воєнний 

бізнес у мирний час приносить більше прибутків, аніж під час війни». 

Містер Браунінг, можу я поставити Вам запитання? Чи маєте Ви 

трохи часу, аби заощадити? Так? Дякую. 

Стрибніть через прірву особисто. Можливо, Ви з цим впораєтесь». 

Другий приклад. 

«Номер 89. Днями великий в’ялий чоловік з білим обличчям сів і 

написав листа видавцям журналу «Wild West», якому в редакції дали назву 

«Відгомин Заходу». Панове, писав кореспондент, я надсилаю один долар 

п’ятдесят центів як річну передплату на Ваш журнал. Буду радий 

знайомитися зі змістом, якщо Ви надсилатимете журнал за адресою: № 89, 

острів Алькатрас, Каліфорнія. Щиро Ваш… 

Гроші були прийняті, номер доставлений новому передплатникові. 

Той нетерпляче зірвав обгортку і ознайомився зі змістом, який виглядав 

цікаво та заманливо: «Двоствольна приманка», «Більш акуратна буря», 

«Незалежний закон», «Брендоване лідерство». Комікси, що містили велику 

кількість перестрілок, були намальовані рукою талановитого художника. 

Захопливі рекламні оголошення обіцяли читачеві: 1) навчити грати на 

гітарі за 10 хвилин; 2) відучити від куріння; 3) навчити мати дитину; 4) 

навчити, як стати агентом секретної служби. 

Так, це був гарний журнал! Нафарширований різними захоплюючими 

історіями. Новий передплатник повернувся до першої пропонованої історії 

і невдовзі смакував перипетії «Двоствольної приманки». 
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Альфонс Кепоун, в’язень № 89 у виправно-трудовій колонії 

«Алькатрас», був задоволений». 

З перших років своєї колумністики Білл Коннор писав про предмети, 

які добре знав. Наприклад, про улюблені оселедці, які любив з дитинства. 

Колонки кулінарної тематики – одні з найкращих у творчості Кассандри. 

Але є одна колонка 1935 року, написана в незвичній манері. 

«Оселедці на сніданок. Я завжди кажу, що немає нічого кращого за 

оселедці, хоча деякі люди нехтують ними. Вони віддають перевагу 

хрусткій картоплі, смаженому м’ясу та помідорам, яєчні з беконом. Як на 

мене, дешеві оселедці – найкраща їжа. Підозрюю, що ця дешевизна і є 

причиною того, що деякі люди зневажають їх… 

На Йоркширському узбережжі поблизу Брідлмгтона є високі скелі, які 

місцеві рибалки називають Спітон. Учора до них прибило траулер 

«Скегнесс». Спочатку він сів на мілину, й команда ждала припливу. Але 

разом із припливом прийшла буря. Траулер почало нести на скелі. 

Команда передавала «SOS», запускала ракети, передавала світові сигнали 

прожектором. Допомога через сильну бурю біля Спітона так і не прийшла. 

Одинадцять чоловік померли у громоподібному прибої. Залишилося щість 

удів. Так, це вам не оселедці на сніданок – людські смерті не дешеві. Дуже 

не дешеві» [272]. 

Успіх у читачів цієї колонки забезпечила комбінація методів, 

застосована колумністом: аналіз і синтез за допомогою порівняння, 

аналогії, зіставлення та протиставлення. Дешеві оселедці на сніданок 

спочатку порівнюються з більш дорогою їжею; дешевизна оселедців 

підкреслюється особистим ставленням автора; трагічна («недешева») 

загибель рибалок протиставляється дешевизні та простоті подання на стіл 

оселедців; нарешті, дешевизна оселедців зіставляється з трагічними 

(«недешевими») смертями людей. 

Перший здобутий досвід колумніста ще раз переконав Коннора, що 

колонку треба розпочинати з того, що знаєш якнайкраще: з провінційного 
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повсякденного життя пересічних британців. А це досягається простим 

спостереженням – як довільним, так і цілеспрямованим (локальним, 

одноразовим і багаторазовим, відкритим і прихованим). 

У 1938 році він приготував деякі сюрпризи для своїх читачів. 

Наприклад, адреси власних публіцистичних виступів Кассандра обирав 

навмання – за допомогою булавки та карти Англії. Однак цей стихійний 

вибір абсолютно не означав того, що колумніст не був знайомий з 

методами пред’явлення у власних текстах фактів і матеріалу культури: він 

просто містив у творчому акті пізнання дійсності категорію цікавості – 

основний рушійний момент життєдіяльності журналіста. 

Наскільки вільно Кассандра володів арсеналом відзначених вище 

методів, можна зрозуміти з аналізу його публікацій передвоєнної доби. 

Так, наприклад, 10 травня 1938 р. булавка відправила його кудись у Вест-

Йоркшир. Коннор поспостерігав за тамтешніми жителями й описав кілька 

випадків з їхнього життя. Одного разу місцевий лікар провів легку 

операцію в пабі, використовуючи перочинний ножик, простерилізований 

горілкою, й анестезію у вигляді подвійного віскі. Такі в цих провінціалів 

були умови. Також у цій колонці мова йшла про місцевого жителя, який 

убив злодія, що хотів його обікрасти, а згодом і сам був повішений за свій 

надто жорстокий вчинок [273]. Перед нами – один з варіантів пред’явлення 

фактів, який називається опис. Як відомо, цей метод передбачає 

відтворення реалій в їхніх предметно-чуттєвих проявах через відбір 

характерних видимих і чутних деталей. Причому у цій колонці У. Н. 

Коннор використовує опис двох видів: у випадку з «операцією в пабі» 

маємо справу з репортажним описом, а у випадку із вбивством злодія – з 

реконструктивним описом. 

Репортажний опис включає в себе деталі, які підтверджують, що 

колумніст сам бачив і чув те, про що розповідає («перочинний ножик, 

простерилізований горілкою», «анестезія у вигляді подвійного віскі»). 

Характерно, що колумніст тут дотримується головного правила: 
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підпорядковувати відбір деталей надзавданню матеріалу колонки із 

збереженням почуття міри. 

Реконструктивний опис розгортається за допомогою уяви колумніста 

на основі тих даних, які були ним одержані від свідків і учасників того, що 

відбулось. У цьому разі від Кассандри вимагалось обов’язково встановити 

межі реальності того, що трапилось, спеціально перевірити дійсність 

відібраних деталей, – із чим журналіст упорався достатньо кваліфіковано. 

Що іще є характерним для цієї конкретної колонки британського 

колумніста? Сам автор виступає “як ведучий і своєю присутністю зв’язує 

воєдино весь виклад” [184, c. 6]. Із зіставлення наведених фактів читачам 

стає зрозумілою важкодоступність швидкої медичної допомоги у глибинці 

передвоєнної Британії, а також дефіцит робочих місць і, як наслідок цього, 

– безробіття, яке, у свою чергу призводить до злочинності. Отже, як 

влучно сказав Д. Прилюк, у читачів “викрешується думка” – причому без  

додаткових  цитат  і  коментарів  експертів.  У  тому ж таки травні 1938 

року У. Н. Коннор подорожував Нортамберлендом. В одному випадку він 

спостерігав подружню зраду і супутні їй злочинні дії [274]. Тут колумніст 

використовує найпростіший з методів пред’явлення фактів – констатацію. 

По суті, йдеться про вказівку на ту чи іншу реалію, позначення її буття. 

(Зазвичай подібні вказівки на реалії зустрічаються як елементарні складові 

частки і в більш складних методах пред’явлення фактів; але в такій якості 

подібне позначення реалій відіграє допоміжну роль.) У згаданій ситуації 

констатація служить колумністу для вирішення спеціального творчого 

завдання: породження читацьких висновків на основі пред’явленого їм 

ряду фактів (бідність крокує в ногу із злочинністю). 

Наступна адреса колумніста – містечко гончарів Стоук. Воно 

запам’яталося Кассандрі антисанітарією та хамством “аборигенів” [275]. 

Тут автор знову звертається до репортажного опису. Особливість цієї 

колонки В. Н. Коннора полягає в тому, що тут опис поєднаний з оповіддю 

– ще одним методом, розрахованим на відтворення фактів через їхній 
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зовнішній, видимий бік. У результаті читачі його авторської колонки самі 

роблять нехитрий висновок: антисанітарія породжує озлобленість. 

За два тижні оповідь знадобилася Кассандрі для показу моделей 

поведінки “золотої молоді” в іншій точці Британії. Читачі колонки 

«Кассандра пророкує» довідались, що дружелюбна одностайність під час 

бенкету та прогулянки в автомобілі (яку недосвідчені підлітки можуть 

помилково сприйняти як прояв кращих сторін людської натури) триває 

лише до моменту відсутності надзвичайної пригоди. У випадку аварії 

учасники так само одностайно залишають місце пригоди; при цьому 

нікому не спадає на думку прийти на допомогу постраждалим, муки яких 

спостерігаються. У результаті придавлений автівкою Джордж, якому ніхто 

не допоміг вибратися, згорів [276]. Тут колумніст вдається до 

порівняльного методу, за допомогою якого розраховує розкрити зміст 

одних фактів через інші. Як відомо, порівняння – це логічна дія, 

спрямована на виявлення відмінностей між досліджуваними предметами 

(фактами, явищами, подіями). Наука логіка відносить порівняння до 

розряду одного з основних логічних прийомів пізнання, який починається з 

відрізнювання одного предмета (факту, явища, події) від іншого і без якого 

неможливе пізнання не тільки простих, а й найскладніших явищ [118, c. 

350]. Ця ж наука вчить, що порівняння забезпечить правильні результати 

дослідження за дотримання двох умов: а) порівнювати можна лише ті 

поняття й факти, які відображають пов’язані одне з іншим предмети, 

явища, події об’єктивної дійсності; б) порівнювати їх треба за такими 

ознаками, що мають суттєве значення. 

В. Н. Коннор чудово розуміє, що не можна весь час подавати 

матеріали, виконані в одному ключі. Одного разу він вирішив показати 

читачам, що йому властиво світоспоглядання: в одній з колонок він 

проводить паралелі між міським життям у ритмі марафону та неквапливим 

життям у сільській місцевості [274]. Після спокійної паузи він веде наступ 

на святенників чи то в особі держави, чи то в особі окремих громадян. Так, 
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Кассандру обурює вимога церкви щодо скасування пікніків, аби не 

залишати на самоті молодь, яка, на думку святенників, негайно займеться 

сексом [276]; на аукціоні заможні люди охоче купують старі речі королеви 

Вікторії, зокрема її зношені черевики, а коли приходять до церкви, де 

чують заклик про благодійні внески, негайно роблять вигляд, що забули 

гаманці та чекові книжки вдома; також держава закликає берегти папір, а 

сама друкує ці заклики на дорогому папері [277]. 

У цій частині колонки У. Н. Коннор використовує близький до 

порівняння метод зіставлення і протиставлення. Зіставити означає 

розглянути, простежити, дослідити ті чи інші предмети (факти, явища, 

події) дійсності, виходячи з якоїсь спільної точки зору. Як і при 

порівнянні, при зіставленні слід дотримуватися такої умови: досліджувані 

факти, явища, події, картини, думки мають бути зіставленими, їх мусить 

між собою щось пов’язувати. Протиставлення (інакше – антитеза) в 

авторській публіцистиці є стилістичним прийомом (стилістичною 

фігурою), що полягає у зіставленні протилежних предметів (фактів, явищ, 

подій, картин, думок, образів, понять). У зв’язку з цим повернемося до 

наведених В. Н. Коннором фактів: охоча купівля старих речей королеви 

Вікторії (означає непогане вкладення капіталу в речі, які завжди 

користуватимуться попитом і які завжди можна продати з вигідою для 

себе) і небажання жертвувати кошти (означає втрату власних грошей без 

можливості їх повернення). 

У своїй діяльності колумніста Кассандра прагне охопити якомога 

ширше коло пекучих внутрішніх проблем. Так, це стосується ненадійності 

вітчизняних літаків, які “приземлялися дуже швидко та загорялися від 

найменшої провокації” [283], а також несправедливості судової системи 

Англії тощо. В останньому випадку автор наводить такі факти. В одній 

місцевості чоловік розбив скло автомобіля, за що його засудили до 28 днів 

і штрафу, розмір якого мав покрити завдану шкоду. В іншому графстві 

фермер продав розведене водою молоко дитячому закладу, за що суд 
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наклав на нього лише незначний штраф без заборони подальшої 

діяльності.  “Я справді впевнений, що це скандал: вони ув’язнюють одного 

за тривіальний злочин і відпускають іншого – жорстокого злочинця – з 

тривіальним штрафом” [282]. Як бачимо, Кассандра тут знову звертається 

до перевірених методів порівняння, зіставлення та протиставлення. 

Схвальний відгук  читацької аудиторії,  безперечно,  надихав  і  

спонукав У. Н. Коннора на розширення арсеналу своєї публіцистичної 

майстерності. Так, для підсилення емоційності власних виступів Кассандра 

порівнює політику із жінкою, яка може бути чарівною і водночас сильною 

та жорстокою. А головне – мінливою. Таке ж ставлення до політики і в 

британського люду. На думку автора, вони створюють опозицію лише для 

легітимізації політичних суперечок. 

Від серйозного тону колумніст переходить до сарказму. Він іронізує з 

тогочасних політичних діячів. Він сміється з тих законів, які приймаються 

на засіданнях з усією серйозністю. Наприклад, розглядали закон щодо 

подовження робочого дня в тих закладах, де готують продукти, які швидко 

псуються. Й не важливо, залишився товар на прилавку чи його вже давно 

розкупили. Усе було б не так смішно, якби не було так сумно. На 

порушників нових безглуздих законів чекали цілком суворі покарання – 

від штрафів до арештів. “І ніхто не позбавить нас цих безглуздих 

обмежень, крім тих, хто був ув’язнений в офісах адвокатів” [284]. 

У зв’язку з подіями в містечку Коалвіль британський публіцист згадав 

старе, як світ, гасло “Хліба і видовищ!” Тридцять учнів, пропускаючи 

шкільні заняття, «якимось дивом» опинилися на перших рядах стадіону, на 

якому змагалися команди політиків. Такий цирк, зазначає автор, який 

дітлахи побачили на “полі бою”, ще не скоро доведеться спостерігати. 

Політики спочатку змагалися не по-справжньому, для розваги, але 

політичні розбіжності, видно, взяли гору і бій став найсправжнісіньким. У 

хід пішли аперкоти та підніжки – і все це на радість публіки. Що й казати: 

хліба і видовищ! 



73 

 

Для послідовності В. Н. Коннор наприкінці своєї колонки трохи 

зачіпає тему хліба, відтворюючи термінове оголошення: “Ціна на омари 

буде зростати – поспішаю купити їх за 3 фунти”. “Мені стає ніяково від 

того, які думки мають виникати у сотень домогосподарок, чиї чоловіки 

безробітні. Не можу уявити, як вони вистрибують з будинків й закупають 

кілька фунтів омарів перед ціновим підвищенням” [284]. 

Висвітлюючи міжнародне життя, Кассандра залишається таким же 

принциповим. В умовах «умиротворення» Гітлера з боку британського 

прем’єра Н. Чемберлена журналіст «The Daily Mirror» показує ницість 

тоталітарного режиму через переконливі приклади. Так, одного англійця 

при виїзді з Німеччини на кордоні вирішили обшукати. Підозру викликала 

наявність у пасажира однієї рейхсмарки (за наказом Гітлера сума вивозу 

валюти з країни була обмежена до 10 марок). Прикордонники обшукали 

його речі – нічого не знайшли. Потім провели особистий обшук: 

роздягнули його догола й залишили лише шкарпетки та взуття. Нічого не 

знайшли. Дійшли висновку, що гроші у туфлях. Вимагали зняти і їх. Тут у 

англійця прокинулася гордість, і він сказав, що зніме їх лише тоді, коли 

йому нададуть ріжок для взуття. Прикордонники заметушилися, побігли 

придбати ріжок і таким чином змусили його зняти і взуття. Нічого не 

знайшли. Чому люди, резонно запитує колумніст, змушені підкорятися 

безглуздим розпорядженням? Як-от на війні, коли тридцять вояків 

стріляють у тридцятьох своїх однолітків з протилежного табору. В 

результаті країни отримують шістдесят трупів замість шістдесятьох 

працьовитих чоловіків [285]. 

Хто у всьому цьому винний? – мимоволі виникає запитання в 

людських головах. А публіцист продовжує називати факти. Він пише про 

глобальну брехню політиків, яка охопила усіх значних гравців на 

світовому полі. Так, Китай бреше, нападаючи на Японію за колишні 

образи, хоча, за словами автора, найкраще, що було в Китаю, – це Японія. 

Кассандра розкриває брехню Гітлера, який три роки тому обіцяв не 
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втручатися в справи Австрії, а насправді ще й як втрутився. “Ви чуєте 

звуки: ні, не розбитого скла, а порушених обіцянок”. Такою ж буде доля і 

Чехословаччини – її теж обмануть [284]. В останньому випадку маємо 

справу із прогнозом  –   реальним, точним і невигаданим на відміну від 

прогнозу Н. Чемберлена та його французького колеги Е. Даладьє 

(кінохроніка зберегла до наших днів приліт 30 вересня 1938 року 

англійського прем’єр-міністра на Батьківщину, який, тримаючи в руках 

свій примірник німецько-італо-англо-французької «Мюнхенської угоди», 

сказав: «Я вірю, що це мир для нашого покоління». – Авт.). 

Колумніст був зайнятий, навчаючись і відвідуючи довоєнну 

Німеччину. Коли Коннор працював у рекламних агентствах, Гітлер став 

канцлером. Коли Коннор прийшов у «The Daily Mirror», Гітлер перевіряв 

свої повітряні сили та сухопутні війська в громадянській війні в Іспанії під 

маскою допомоги генералу Франко. Два роки по тому він зміцнив 

військовий альянс з Муссоліні. Люди почали говорити про ймовірність 

війни. Білл Коннор, як і багато інших молодих чоловіків того часу, не міг 

залишатися осторонь – оскільки можлива війна зачіпала б і його життя. Він 

аналізував події в Європі з глибоким інтересом газетяра. Він повідомляв 

про воєнні приготування й засуджував їх. Протягом перших чотирьох 

років у газеті «The Daily Mirror» Коннор багато разів відвідав Німеччину. 

Він писав про цю країну з любов’ю, віддаючи перевагу відпустці на Рейні. 

І він же пристрасно виступав проти нацистів, котрих палко ненавидів. Він 

спостерігав за ними під час свого перебування в Німеччині. Він ходив на 

їхні великі мітинги. На офіційних святах він спостерігав за фюрером, «як 

за божевільним павичем». Він бачив усе це, за його власним порівнянням, 

з переляканою чарівністю людини, яка дивиться на яблуко із хробаком 

усередині. І він написав про це. 

Це була не лише майже щоденна критика Гітлера та його 

найближчого оточення, але також і гіркі роздуми про масовий психоз, який 

охопив Німеччину внаслідок гітлерівсько-геббельсівської пропаганди. 



75 

 

Саме такою була його коротка колонка про німецького пілота 

перегонового автомобіля Ганса Стака, яку Кассандра назвав «Терновий 

вінок»: 

«Світловолосий Ганс Стак водить перегоновий автомобіль. І водить 

його швидко. Ймовірно, є лише трійка людей у світі, які можуть обігнати 

Стака на дистанції. Ганс був ідолом німецьких прихильників 

автоперегонів. Люди підстрибували на місці й обнімали одне одного, коли 

він виграв міжнародний гран-прі. Аж раптом щось трапилось. Улюбленець 

бюргерів одружився. На єврейці. Забув усе, що Гітлер говорив про 

неарійців, і побрався з дівчиною, яку кохав. 

Три дні по тому він сів у свій автомобіль. На маршруті йому трапився 

на очі плакат: «Помічений Ганс Стак – чоловік єврейки!». Ганс продовжив 

перегони. На фініші через дорогу був протягнутий банер: «Стак – зрадник 

Гітлера». Організатори перегонів змушені були сказати Стаку, що він не 

просто переміг, а побив усі можливі рекорди змагань. Чотири хвилини по 

тому Гансу вручили перший приз – намальований і підписаний портрет 

Адольфа Гітлера» [286]. 

Цілком природно, що німецька влада була роздратована вчинками 

цього іноземного журналіста, який наполегливо шмагав її. Коннор був 

заарештований, провів багато годин у гестапо під час свого останнього 

візиту до Німеччини менше ніж за місяць до раптового початку війни. Це 

стало для нього попередженням. Після війни він виявив, що його ім’я було 

вміщено до сумнозвісного нацистського чорного списку осіб, яких повинні 

були розстріляти після німецького вторгнення до Англії. Відповідно він 

був задоволений, що йому вдалося їх так сильно роздратувати. 

Дві частини листа Вільяма Коннора, написані незадовго до його 

переходу в газету «The Daily Mirror», можливо, дадуть деяке уявлення про 

світогляд та ідейну позицію колумніста. Перший уривок називався «Я – 

молодий чоловік. Мені 25». Ось його текст: «Мені 25 років і я бакалавр. Я 

заробляю десять фунтів на тиждень. Коли я кажу «заробляю», це вірно 
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лише відносно. Щотижня мені платять десять фунтів, тому що я роблю 

роботу достатньо добре – якщо не набагато краще –  порівняно з більшістю 

моїх наявних чи удаваних конкурентів. Порівняно із заробітками більшої 

частини населення я вважаю, що мені платять добре. 

…Коли я прочитав газети, то побачив збільшення розмов на тему 

війни. Це входить до сфери моїх інтересів. Я уже пережив одну війну – 

правда, був дитиною, щоб пам’ятати її раптовий початок. Я пам’ятаю 

продовольчі черги, отримані висушені яйця. Я пам’ятаю повітряні нальоти 

і спів державного гімну після збиття цепелінів. Я ніколи не воював, але був 

вихований на читанні воєнних книг, на перегляді воєнних фільмів, на 

слуханні воєнних розмов. Якщо буде оголошена війна та мобілізація, то я 

буду одним з перших в армії. Мені не буде це подобатися, тому що існує 

велика ймовірність того, що мене можуть застрелити, отруїти газом, 

розбомбити, я обгорю, отруюсь, заражуся хворобою чи потраплю в аварію 

– не виключено, що з перших же днів. 

Мені подобається моя країна та мої співвітчизники. Я нейтрально 

ставлюся до іноземців. Вони безпосередньо не стосуються мене. Я повинен 

дуже сильно не хотіти боротися проти них, тому що це було б небезпечно 

для мене і стало б грубим витрачанням мого особистого часу» [307, p. 47]. 

Коли розпочалася Друга світова війна, Біллу йшов 31-й рік. Він мав 

іти на фронт другою хвилею мобілізації. Незважаючи на це, він записався в 

ополченці. Він патрулював місцевість, аби перекрити шлях можливим 

шпигунам, диверсантам і десанту. Це був час, незручний для країни і для 

Білла Коннора. Він і «The Daily Mirror» щодня дратували уряд воєнного 

часу спробами розірвати повітряну кульку самозадоволення 

високопосадовців. Тоді ж Коннор написав свою першу книгу «Англія в 

стані війни», видану 1941 року. Це були короткі роздуми про те, як церква, 

столиця та пересічні люди Великобританії реагують на стан війни. Стиль 

книги був колючий – якраз у манері Кассандри: «Генерали вмирають на 

своїх ліжках. Політики ловлять останній літак далеко від Батьківщини. 
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Королі тікають за кордон. Торговці зникають з ринку. І лише пересічні 

люди залишаються. Вони сплачують кривавий рахунок у поразці. У 

перемозі вони одержують невелику ейфорію, короткий вибух вітань, безліч 

хоробрих розмов, можливо, навіть невеликий запал гордощів, змішаних із 

гірким спогадом про рідних, близьких і незнайомих, які ніколи не 

повернуться додому. Вони ніколи не побачать компенсації за перенесені 

моральні страждання та матеріальні втрати. Завойовані території не 

цікавлять їх. Дивіденди переможної війни видаються їм попелом, 

підсолодженим дешевим ароматом. Але тягар війни вони виносять на собі, 

на своїй каторжній праці майже без відпочинку, на своїх смертях, на своїх 

похоронних командах. Ми звикли казати: «Пересічні люди». А хто вони 

такі? Чим вони відрізняються від непересічних людей? Адже усі люди 

рівні – і заможні, і бідні. Усі люди мають набір якостей і гаму емоцій. Чим 

бідніші люди, тим вони виявляють більше гарних якостей і позитивних 

емоцій. Богу повинні подобатися пересічні люди» [308, p. 120 – 121]. 

Ці міркування, написані на початку наймасштабнішої та 

найкривавішої війни  в історії людства, дійсно гідні пророцтв Кассандри. 

«The Daily Mirror», як і інші газети, час від часу влаштовувала 

«хрестові походи» проти тих чи інших суспільних негараздів. Були часи, 

коли журналісти газети раділи разом зі своїми читачами ефективністю та 

результативністю своїх акцій, а траплялося – й сумували внаслідок невдач. 

Та ніколи в біографії видання не було більш важливого «хрестового 

походу», як критика газетою британського уряду на початку Другої 

світової війни. 

Якщо коротко, «The Daily Mirror» не подобався прем’єр-міністр 

Невілл Чемберлен. Фактично в редакції було двоє журналістів, які терпіти 

його не могли. Це один з провідних колумністів видання Річард Дженнінгс 

і колумніст із чотирирічним стажем Білл Коннор. 

Коли Чемберлен повернувся з Мюнхена, передова стаття «The Daily 

Mirror» була сповнена дуже гострої критики результату офіційної місії 
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прем’єра. Під час зловісного затишшя наступних дванадцяти місяців «The 

Daily Mirror» продовжувала критикувати політику правлячого кабінету. Те, 

що війна на порозі, було очевидно всім – тільки не уряду Чемберлена. 

Газета вимагала екстрених заходів для підготовки країни до неминучої 

війни. «The Daily Mirror» наполягала, що урядовці у переважній більшості 

абсолютно некомпетентні та ще й уперті, і заслуговують на негайну 

відставку. Та найбільше від видання перепало прем’єр-міністру за його 

неефективне лідерство. Редакція шкодувала, що Вінстон Черчілль не став 

від самого початку війни членом кабінету міністрів. Нарешті Черчілля 

запросили приєднатися до уряду. Проте «The Daily Mirror» продовжувала 

розпікати урядовців за баласт в їхніх лавах. 

Війна для «The Daily Mirror» розпочалася 3 вересня 1939 року. Того 

ранку її перша полоса несла ілюстративне зображення голови лева – 

символу британського бойового духу [287]. Три дні по тому газета 

запустила перший свій бойовий друкарський снаряд. Допис Білла Коннора, 

набраний великим кеглем, зайняв цілу сторінку для максимальної схожості 

із плакатом. На цьому «віртуальному» плакаті було написано: 
 

«РОЗШУКУЄТЬСЯ – 

для вбивства… 

для кіднепінгу… 

для терору 

і для підпалу – 

Адольф Гітлер, 

псевдонім Адольф Шікльгрубер, Адольф Гіттлер або Гідлер. 
 

Перебуває в Берліні. 3-го вересня 1939 року. Вік 50 років, зріст 5 

футів, темне волосся, часто носить проділ наліво. Голубі очі. Хворобливий 

колір обличчя, міцний, стрункий. Страждає на гостру мономанію, з 

періодичними нападами меланхолії. Різкий гортанний голос і звичка 

відкидати від грудей уперед і трохи вгору праву руку служать для того, 
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щоб оволодіти увагою. 

НЕБЕЗПЕЧНИЙ!» 

[288]. 

Задовго до війни власники «The Daily Mirror» зрозуміли, що 

контролюють дуже важливий засіб масової інформації та комунікації. 

Газету читав трудовий люд: робітники заводів і фабрик, продавці, 

домогосподарки, м’ясники, пекарі, виробники свічників. Мільйони людей. 

«The Daily Mirror» була їхньою газетою. Вона розмовляла їхньою мовою. 

Вона ніколи не загравала з ними. Вона була на їхньому боці та виступала 

проти заможних верств населення. «The Daily Mirror» була барометром 

їхніх почуттів. Тому й не дивно, що з початком війни видання 

перетворилось на суспільного контролера уряду. 

Із цією функцією «The Daily Mirror» впоралася відмінно. Особливо 

Білл Коннор полюбляв висміювати глупоту та негнучкість чиновників 

оборонного відомства. Він іронізував з наказу міністерства оборони 

країни, який забороняв військовим прогулюватися під руку зі своїми 

подругами. Читачі колонки «Кассандра пророкує» всмоктували щедрі 

заряди сарказму колумніста, коли читали про оснащення неозброєного 

добровольного ополчення засобами зв’язку. Однак військові мішені часто 

затулялися мішенями цивільними. Так, у 1940 році, коли вторгнення 

нацистів на Британські острови виглядало цілком ймовірним, багато 

сучасників Коннора втекло за океан, зберігаючи свою шкіру. Колумніст 

так і окреслив головну тему своєї чергової колонки – «Дерматологи» [289]. 

Упродовж перших п’ятнадцяти місяців війни «The Daily Mirror» 

завдала правлячому кабінетові багато уколів. Уряд був незадоволений, але 

доки поразка у війні виглядала можливою, стискував зуби у мовчанці та 

корегував свою політику. Однак у січні 1941 року все раптом змінилось. 

Черчілль першим не витримав і почав висловлювати незадоволення. Так, 

він написав листа Сесілю Кінгу і виступив проти воєнної політики «The 

Daily Mirror» загалом, і двох колонок Білла Коннора зокрема. 
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Перша стосувалась історії із звітом воєнного міністра Ентоні Ідена 

прем’єру Черчіллю щодо ситуації на Близькому Сході, яка приписувалася 

американському журналові «Life». Черчілль нібито повернув звіт з 

коротким зауваженням: «Наскільки я бачу, ви використали всі кліше, крім 

двох: «Бог є любов» і «Будь ласка, не забудьте костюм перед від’їздом»! 

Друга колонка, на яку скаржився Черчілль, розповідала, як деякі 

члени уряду грають у цікаву гру: насвистуючи мелодії, міняються одне з 

одним робочими стільцями. Наприкінці Кассандра робив висновок: «Ця 

гра з мелодіями приведе до похоронного маршу». 

Сесіл Кінг відповів Черчіллю, що критика «The Daily Mirror» не 

пов’язана з нелюбов’ю газети особисто до Черчілля або Ідена. Вона 

спрямована на деяких інших, менш здібних членів уряду, дії яких 

підірвали національну економіку в галузі оборони. Роздратованого 

Черчілля відповідь не заспокоїла. Він знову написав Кінгу, і в своєму листі 

порівнював критику «The Daily Mirror» з підривними діями п’ятої колони. 

Обмін думками почав розпалюватись. Черчілль спочатку виграв бій, коли 

підхопив епітети Кінга щодо колонок Коннора як такі, «що сильно б’ють» і 

«отруйні». 

У лютому, однак, конфлікт вичерпався. Сторони мовчки погодилися 

на незручне перемир’я. Замість Черчілля із «The Daily Mirror» розбирався 

міністр внутрішніх справ Герберт Моррісон – безпосередній спонсор 

газети у довоєнний період і автор колонок, що друкувалися раз на два 

тижні. Міністр зажадав від чоловічої частини редакції, втягнутої у 

протистояння, забути про критику на адресу уряду: адже країна воює! 

Колумніст нападав на Моррісона у багатьох статтях. Особливо він 

розкритикував Моррісона за закриття газети британських комуністів «The 

Daily Worker». Він спитав, який смисл був робити це, якщо росіяни до того 

часу стали союзниками Сполученого Королівства та Сполучених Штатів. 

Він також називав Моррісона «відомим головним цензором і суспільним 

тюремником». Міністр внутрішніх справ дуже сердився, і Коннор вирішив, 
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що нажив собі ворога. Це трапилося незадовго до того, як у Моррісона 

з’явилася можливість помститись. Приводом стала карикатура Філа Зека, 

опублікована 3 березня 1942 року. Вона була присвячена злободенній темі. 

Зображення змореного моряка, який дивом врятувався після потоплення 

судна та пливе на хиткому плоті посеред буремного океану, було 

похмурим нагадуванням потоплення кораблів союзників нацистськими 

підводними човнами. Зек спочатку назвав малюнок «Бензин подорожчав 

нині» – натяк на те, що моряки постійно ризикували власним життям. 

Уряд, у свою чергу, побачив у карикатурі та її остаточному заголовку 

натяк на свіже урядове рішення щодо підвищення ціни на бензин. 

Білл Коннор, котрий ділив редакційну кімнату із Зеком, дуже любив 

цю карикатуру, за винятком заголовку. Він уважав, що такому 

вражаючому малюнкові потрібний не менш вражаючий заголовок. У 

результаті він запропонував заголовок, що приніс «The Daily Mirror» 

багато проблем. Він сформулював таку назву карикатури: «Офіційна заява 

уряду: ціна на бензин збільшена на один пенні» [290]. Більшість читачів 

газети розцінило карикатуру як відвертий заклик до заощадження бензину. 

На всіх гаражах по всій країні були наклеєні плакати з карикатурою Зека, 

які ганьбили автолюбителів-марнотратців. Сотні людей написали в «The 

Daily Mirror» листи-скарги, розповідаючи, що змушені були сховати власні 

автомобілі подалі від людських очей. 

Були й інші інтерпретатори карикатури, до яких належав і Герберт 

Моррісон. Він сказав: «Можливо, я нудний, обмежений і позбавлений 

уяви, але трактую карикатуру таким чином: самотній моряк, що вижив 

після загибелі корабля, ризикував своїм життям, аби хтось міг отримати 

додатковий прибуток. Це зла карикатура». Деякі урядовці – міністр праці 

Ернест Бевін, лорд-канцлер сер Саймон – погодилися з таким 

трактуванням. Найбільш рішучим, як і належить лідеру, виглядав прем’єр 

Черчілль, котрий розцінив публікацію карикатури як нападки на уряд у 

воєнний час. 
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Слід відзначити, що «The Daily Mirror» дотримувалося об’єктивності, 

як схвалюючи дії правлячого кабінету, так і критикуючи їх. Незважаючи 

на це, сформована газетою громадська думка була налаштована проти 

кабінету міністрів. Для уряду карикатура Філа Зека стала останньою 

краплею. Було прийнято рішення призупинити видання газети як 

«непатріотичної». 19 березня, через шістнадцять днів після оприлюднення 

карикатури, відповідальні редактори «The Daily Mirror» Сесіл Томас і 

Гаррі Гай Бартолом’ю були викликані Моррісоном до міністерства 

внутрішніх справ. Він змусив їх чекати деякий час. Повідомивши про 

прийняте рішення, Моррісон попередив редакторів, що в разі непокори та 

появи нового номера «The Daily Mirror» більше ніколи не вийде в світ. Він 

перерахував численні претензії уряду до видання, а карикатуру Зека назвав 

«гідною Геббельса в його найхарактерніших зразках пропаганди». 

Невдовзі після цього Моррісон оголосив про рішення уряду в палаті 

громад. Нижня палата парламенту негайно оголосила проведення дебатів. 

Одні учасники публічних обговорень хотіли знати, кому належить газета, – 

оскільки чутки приписували право власності Вільяму Рендольфу Херсту, 

власникові великого пакету акцій «The Daily Mirror». Інші учасники 

парламентських дебатів побоювалися за створення небезпечного 

прецеденту. Призупинення, а, можливо, пізніше закриття 

загальнонаціональної великотиражної газети могло означати початок 

наступу влади на свободу слова, преси та друку, а історія з «The Daily 

Mirror» була пробною акцією для вимірювання гостроти реакції 

громадськості. 

Фліт-Стріт висловила солідарність з «The Daily Mirror», окрім трьох 

видань, повністю або частково згодних з Моррісоном. Дебати в парламенті 

були доволі бурхливими. Лейбористи Анерин Бевен і Фред Беленджер 

захищали газету. У палаті лордів атмосфера була не менш запальною. 

Особливу активність виявив сер Саймон, який заявив: «Колонки, що 

збурили населення, підписані літературним псевдонімом Кассандри. 
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Змушений нагадати, що Кассандра погано закінчила». Прем’єр Черчілль 

ледь не публічно назвав Коннора «зловтішним». Слова Черчілля почали 

передаватися з уст в уста. Врешті-решт, газету «The Daily Mirror» 

вирішили не закривати, а обмежитися доганою. 

Вільям Коннор сприйняв це як особисту поразку. В його колонці за 

п’ятницю, 27 березня 1942 року, не було окреслено провідної теми, та й у 

самій назві колонки скоротили друге слово, залишивши тільки псевдонім 

«Кассандра». 

Коннор писав: «Це остання колонка на теми війни, яку ви прочитаєте 

від імені Кассандри. Протягом семи років, шести днів на тиждень я писав у 

цій газеті – загалом більш ніж дві тисячі колонок, які становлять 

астрономічну кількість слів. Ніхто інший ніколи не писав під трагічним 

ім’ям мого грецького літературного псевдоніма. Всю провину я беру на 

себе. Це моя перша в житті робота у редакції газети. Вона може стати 

останньою. Усе почалося з коротких рядків про міс Реттенбері – бідну 

божевільну істоту, звинувачувану в убивстві. І закінчується сьогодні цією 

колонкою під незручний останній сміх містера Герберта Моррісона. За цей 

час я мав рацію, і я помилявся. Я завдавав людям болю, і я про це 

шкодував. Я зчіплювався з адвокатами та божевільними. Я вислуховував 

суперечливі історії і не міг пристати до однієї зі сторін – тим більше в 

публічний спосіб, через газету. Я чув розповіді, які стискали б серця 

жалощами пополам з гнівом – і, частіше за все, – я нічим не міг допомогти. 

Колумніст – це вид роботи, яку не видно повністю. 

Лише двічі припинялася моя колонка. Одного разу упродовж місяця, 

коли я був у Сполучених Штатах, і коли я повідомляв про війну в Іспанії. 

У всі інші рази, якщо й траплялася пауза, це відбувалося не з моєї провини. 

І весь цей час тривала боротьба за публікації. Пам’ятаю, як у перші роки в 

«The Daily Mirror» ми зазвичай сварилися з рекламодавцями, і я 

хвилювався з цього приводу. Я воював проти одного виготовлювача 

розсолу, який написав скаргу на мене та шантажував головного редактора, 
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що в разі невжиття заходів він забере гроші, сплачені за його рекламні 

оголошення. У результаті у нього не вийшло своїми неякісними 

маринадами задурити голови читачам, котрі звикли рахувати дрібні гроші 

в кишенях. 

Потім на авансцену вийшла міжнародна тема – мілітаризації армій, 

яка затьмарила внутрішні проблеми. У 1937 році тінь війни ясно бачили всі 

тверезо мислячі британці, крім уряду Його величності. Весь 1937 і 1938 

роки я вперто критикував Невілла Чемберлена, його участь у Мюнхенській 

змові і т. ін. Я майже щороку, з 1929 по 1938 роки, їздив до Німеччини. 

Майже відразу мені були зрозумілі приготування до війни Гітлера, і я весь 

час дивувався, що хтось міг по-інакшому витлумачувати його дії. Я одним 

з перших висловився на заміну Чемберлена Черчіллем. Але коли останній 

став прем’єром, я не довіряв його соратникам зі старого чемберленівського 

кабінету. І я сказав про це відверто і з мінімальною повагою до їхнього 

статусу, становища в суспільстві й почуттів. У цьому багатомісячному 

протистоянні я відчував хоробру підтримку своїх колег по газеті, яка 

видається мені найбільш чудовою річчю у звітах вільної журналістики. 

Колеги з «The Daily Mirror» не завжди погоджувалися зі мною, але вони 

дозволяли мені висловлювати власну точку зору. 

Мені здавалось, що ми весь час запізнюємося з підготовкою до війни. 

У нас були перемоги, затьмарені жахливою послідовністю поразок. 

Єдиними речами, такими ж численними, як і поразки, були виправдання. 

Ми вже звикли до цієї війни. Ми воюємо третій рік, і начебто непогано, 

проте, на мою думку, наші зусилля набагато нижче від того, чого ми маємо 

досягнути, аби уникнути поразки. Вважаю, що ми гальмуємо з 

реформуванням старомодної, дискредитованої, зношеної системи 

управління та постачання, яка повністю не відповідає нормативам 

надзвичайної ситуації. У військовому відношенні я відчуваю, що наша 

система не в змозі гнучко, там, де потрібно, використати гігантське 

цивільне ополчення, що демонструє патріотизм і твердість духу. 
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В Іспанії погано оснащена армія три героїчні роки воювала проти 

фашистів, підтримуваних арсеналами Німеччини та Італії. Чи маємо ми 

аналогічний стимул? Наші урядовці надзвичайно чутливі. Вони квапляться 

кричати, що незгодні з ними є підривниками засад і навіть зрадниками. 

Дюнкерк, здається, протверезив їх, і вони почали дослухатися до 

опонентів» [291]. 

Отже, на знак протесту, а також підтвердження свого патріотизму 

Вільям Коннор пішов до лав британської амії. Він став фронтовим 

журналістом у британській флотській газеті «The Armed Forces», редакція 

якої розташовувалася неподалік Італії. Жахи війни назавжди переконали 

Білла Коннора, що журналістське перо є набагато потужнішим за меч 

війни. 

 

3.2. Особливості повоєнної колумністики «Кассандри» 

Білл Коннор був демобілізований лише в серпні 1946 року. На той час 

усі його друзі повернулися до мирного життя. В Англії було погано з 

продовольством. Стояла похмура погода. Прийшла дуже холодна зима, і 

дістати паливо було майже неможливо. Лейбористський уряд, обраний 

переважною більшістю в 1945 році, ніяк не міг перевести країну з воєнних 

рейок на мирні. Брак харчів постійно стояв на порядку денному. 

За час відсутності Коннора в «The Daily Mirror» відбулися великі 

зміни. Патріотичний дух газети воєнних часів, здавалося, був підірваний 

миром. Норми газетного паперу не переглядались, і видання продовжувало 

виходити невеликим обсягом. Але навіть у разі необмеженого паперового 

забезпечення тодішня «The Daily Mirror» була не в змозі наростити обсяг 

номерів. У сильного керівника Бартолом’ю не було в достатній кількості 

кваліфікованих співробітників. Новин майже не було. Газета потребувала 

«свіжої крові». Аналогічна ситуація спостерігалася в іншій газеті концерну 

«Mirror-Pictorial» – «The Sunday Pictorial». Карикатурист Філ Зек, який в 

цілях економії змушений був працювати на ці дві редакції, написав листа 
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Біллу Коннору про те, що настала пора вертатись, – інакше, прогнозував 

він, «The Daily Mirror» замість газети ризикує перетворитись на журнал. 

Білл Коннор повернувся до редакції наприкінці осені 1946 року. Він 

подорослішав, придбав новий життєвий досвід і з потрійною енергією 

взявся за улюблену роботу. Війна розкріпачила колумніста  як особистість, 

його думки стали розкутішими, гострішими, дошкульнішими, 

дотепнішими. Це явно читалося в його перших повоєнних колонках. Після 

розлуки свою першу зустріч з читачами на газетній полосі він провів 

уранці понеділка 23 вересня 1946 року. Колонка «Кассандра пророкує» 

починалася зі слів: «Як я й казав раніше, поки мене не перервали, це [магія 

слів] – потужна річ, що подобається людям у всі часи». 

Редакція вирішила відправити Коннора в подорож навколо світу. Він 

поїхав до Палестини за кілька місяців перед утворенням там держави 

Ізраїль. Він став свідком народження нової країни. Звідти він поїхав до 

Карачі та спостерігав відділення від Індії Пакистану. Далі були Сингапур, 

Малайя та Австралія. 

Тим часом у виданні «The Daily Mirror» головного редактора Сесіла 

Томаса змінив Сільвестр Болем. Ось як цю подію прокоментувала сама 

редакція: «The Daily Mirror» – сенсаційна газета… Ми віримо в 

сенсаційність поданих нами новин і думок як цінних засобів свободи преси 

в демократичному суспільстві та необхідних комунікаційних засобів 

обслуговування  масових читачів. Ми продовжуємо бути сенсаційними… 

Ми робили помилки, але, принаймні, ми живі». Це були хоробрі слова – 

особливо в світлі внутрішньої ситуації в редакції. На жаль, вони виявилися 

пророчими. У 1949 році «The Daily Mirror» дійсно помилилась у справі 

вбивства якогось собі Хейга. Газета була оштрафована на 10 тисяч фунтів 

стерлінгів, Болем провів три місяці у Брикстонській в’язниці. 

Крім того, багато хто був незадоволений Болемом на посаді головного 

редактора. Серед них був і Білл Коннор. Наслідки цього протистояння 

стали помітні читачам ззовні. Колонка «Кассандра пророкує» з перших 
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сторінок газети переїхала майже у кінець щономера, змінилося її 

оформлення. Білл почав думати, що його хочуть звільнити. Пропозиції від 

інших видань (їх Коннор отримував безперервно, але ніяк не реагував) 

почали набувати привабливого вигляду. Найбільш серйозні пропозиції 

надійшли з медіакорпорації барона Бівербрука. Коннор вирішив 

обговорити їх з головою правління концерну «Mirror-Pictorial» і головним 

видавцем газет «The Daily Mirror» і «The Sunday Pictorial» Сесілем Кінгом. 

Той переконав його залишитись і запропонував посаду головного 

редактора малотиражного та слабенького журналу «Public Opinion». 

Коннор погодився: йому здавалось, що тут від подалі триматиметься від 

Болема та буде неподалік «The Daily Mirror», до якої був дуже 

прив’язаний. 

Таким чином, у січні 1950 року він зайняв нову посаду, продовжуючи 

вести регулярну колонку Кассандри для «The Daily Mirror». Як показав 

час, журнал не став трампліном для творчого зростання Білла – та й не міг 

стати. Кінг хотів бачити журнал серйозним конкурентом виданням «The 

New Statesman» і «The Spectator». Бартолом’ю, навпаки, – «близнюком» 

«The Daily Mirror». У результаті журнал був приречений на жалюгідне 

існування, незважаючи на шановний вік свого заснування – 1861. Але 

попервах Коннор отримував насолоду від нового становища. Йому вдалося 

залучити до лав автури майже 30 дописувачів. Зазвичай журнал мав 28 

сторінок добре збалансованих аналітичних і передових статей, критичних 

оглядів і авторських колонок, кросвордів і рекламних оголошень. 

У перші роки для підтримання читацького інтересу Коннор 

використовував вигадані ним самим листи на довільні теми. Їх він міг 

розбавити іншими листами, нібито підписаними багатьма його друзями. 

Останні цьому дуже сильно дивувались. Особливо це стосувалося 

Джорджа Бернарда Шоу, який нібито став автором «Public Opinion» за 

шість місяців до своєї смерті. Звичайно, публікувалися й листи справжніх 

людей, однак вони нівелювалися недоцільною рекламою на останній 



88 

 

сторінці, яка пропонувала «розкрити таємниці успішного допису до преси 

та вивчити досвід отримання від цієї справи грошей». Нарешті, 22 червня 

1951 року журнал зізнався, що внаслідок запровадженої практики вихід у 

світ «Public Opinion» висить на волосині. Через деякий час видання 

припинило своє існування. Варто відзначити, що у своїй колонці в «The 

Daily Mirror» Коннор не дозволяв собі вдаватися до публікації вигаданих 

листів – та й особливої потреби в таких дописах не було за якнайширшого 

репертуару місцевих, загальнонаціональних і світових новин. 

Після закриття «Public Opinion» Білла повернули до «The Daily 

Mirror». Його підвищили в посаді, яка приблизно дорівнювала посаді 

спеціального кореспондента у вітчизняних виданнях. Коннор був 

задоволений. Він позбавився турбот головного редактора та 

насолоджувався становищем позаштатного колумніста (тобто працював 

тільки за гонорар від публікацій. – Авт.). Крім того, йому надали 

можливість часто подорожувати. Кожний більш-менш досвідчений 

журналіст цінує можливість здійснення подорожі навколо світу, яка дарує 

незвичайні враження, несподівані думки, відкриває нові перспективи. 

Ситуація, оцінювана з редакційного офісу в Лондоні, рідко збігається з 

картиною, пропущену через себе. 

Звичайно, Коннор подорожував як перед війною, так і відразу після 

війни. Він бачив Німеччину, яка скидала із себе кайдани нацизму. Він 

побував в Ізраїлі, Індії, Пакистані, Сингапурі, Малайї, Австралії. Однак у 

всіх цих країнах він був спостерігачем. Тепер, у грудні 1951 року, Коннор 

мав виступити в ролі коментатора. Особливо він хотів побачити Далекий і 

Близький Схід. Він вилетів за маршрутом: Ліван – Пакистан – Гонконг – 

Сингапур – Бірма – Малайя – Корея – Гавайські острови – Нью-Йорк. 

Йому вдавалося здійснювати принаймні одну поїздку на рік з 1953 року 

майже до кінця життя на початку 1967 року. 

Коннор повернувся до редакції наприкінці січня 1952 року. Його 

підтримували Сесіл Кінг і новий головний редактор Лі Говард. Сам 
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колумніст любив відвідувати нові країни та повертатися до тих, де вже 

побував. Йому подобалося спостерігати за місцевими людьми, їхніми 

звичаями, брати інтерв’ю у широко відомих зірок великої політики, шоу-

бізнесу, театру та кіно, писати політичні та соціальні портрети. 

На початку березня 1953 року відбулися грандіозні зміни в 

тоталітарному Радянському Союзі: помер диктатор Й. Сталін. Кассандра 

відгукнувся колонкою, в якій переплелися коментар, портрет і некролог, 

замішані на особистісному началі автора: 

«Він помер у своєму ліжкові. Це було останньою торжествуючою, 

тріумфуючою витівкою Йосипа Віссаріоновича Джугашвілі, інакше 

Йосипа Сталіна, наймогутнішої людини в світі… 

Його сімдесятьма трьома огидними роками ми ситі по горло. Цілий 

світ був для нього асорті із сиру. Жоден тиран в історії не знав таких 

масштабів: континенти, а не країни були його здобиччю. Ймовірно, він був 

хоробрий. Звичайно, він був виверткий і жорстокий. Його навички в 

політиці та утриманні влади неперевершені. 

Але його цілі та методи були мерзенними. Небагато чоловіків своєю 

смертю принесли масі людей таке глибоке задоволення» [292]. 

Подорожі впливали на якість колонок Кассандри: вони ставали 

цікавішими та гострішими. Багато з них стали його найкращими 

журналістськими матеріалами, як, наприклад, інтерв’ю з нині покійним 

американським сенатором Джозефом Маккарті. Провідна тема названа 

незвично, у творчій манері Кассандри: «Забава у дантиста». Вона була 

створена в травні 1953 року під час відвідин Вашингтона. Ось що писав 

Кассандра: 

«Я трохи потребую сна. Я запишу свої враження від попередніх країн 

дещо згодом. Адже ви дозволите мені здрімнути? Ви летите до Нью-Йорка, 

потім до Вашингтона. Ви берете телефонну книгу, шукаєте сенатора 

Джозефа Маккарті та дзвоните йому до сенатського кабінету. «Скажіть, 

будь ласка, чи можу я поговорити із сенатором Маккарті?» «Хто 
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телефонує?» Ви чуєте солодкий гречний жіночий голос секретарки, яка 

доповідає, що сенатор зайнятий. «Ви дзвонитиме пізніше?» «Так, звісно, 

зателефоную». Далі я роблю спробу номер два. Результат той самий. Цей 

телефонний танок триває кілька днів. «Міс Світнесс, будь ласка, передайте 

сенатору, що людина приїхала з Європи, аби побачитися з ним. Може, він 

припинить дарма витрачати мій час, час секретарки і зменшить 

навантаження на телефонну мережу?» Міс Світнесс передає мої слова 

сенатору, і той призначає мені зустріч наступного дня опівдні. Він змушує 

мене ждати. Нарешті виходить. У цього злого, коренастого, небезпечного, 

занадто честолюбного чоловіка є певний шарм, який дивним чином 

переплівся в його натурі. Він може мені приділити час лише під час 

поїздки в його автомобілі до стоматологічного центру, а також 

безпосередньо в кабінеті дантиста. Я відповідаю, що мені теж не завадить 

перевірити зуби. Маккарті посміхається, і на мить здається, що насправді 

пекла не існує. Можливо, було б краще негайно сказати про мою відразу 

до нього, до всієї його мерзенної натури, включаючи кишківник, з якого 

він, мабуть, черпає натхнення. У стоматологічному центрі Маккарті, все 

ще усміхнений, знайомить мене з доктором Стірлінгом. «Ось, докторе, 

знайомтесь: це репортер з Англії. Він чесний хлопець, а я люблю чесних 

хлопців. Чи є в мене знеболювальний засіб? Я заявив про подвійний 

хлороформ. У відповідь сенатор зробив для нас обох подвійне віскі. Я 

сказав дантисту, що сподіваюсь, що той завдасть Маккарті болю. Він міг 

розцінити мої слова, як жарт, але я ще ніколи не був такий серйозний». 

Маккарті посміхнувся. Я спитав сенатора: «Чи усвідомлює він, що повна 

блокада Китаю означатиме крах Гонконгу. Невже він хоче бачити, що 

частини Британської імперії зникають, як гнилі яблука?» Той хаотично 

відповів, що британці під виглядом добрив надсилали до Китаю вибухові 

речовини, які вбивали американських хлопців, але він може поспівчувати 

нам, якщо б ми стали свідками розвалу Британської імперії. Я спитав його, 

що він думає про Коха та Шайна, і він відповів: «Вони вели законний 
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бізнес в Європі й до чого вся суєта навколо них». При цьому про їхнє 

шпигунство на території Сполученого Королівства Маккарті не сказав ані 

слова. «Повернення цих людей до Великобританії зашкодило б англо-

американській дружбі». 

Стало більше віскі. Дантист свердлив зуби. Приваблива медсестра 

хвилювалася від близькості видатного пацієнта. Маккарті лежав із широко 

відкритим ротом і коли не міг розмовляти, я спитав його, чи можу 

розповісти кумедну історію. Він трохи кивнув. Тоді я сказав, що в Мілані є 

квадрат, який називають Базарною площею Лорето. На Базарній площі є 

гараж, поблизу якого є навіс. Навіс підтримує залізний швелер. Уранці 29 

квітня 1945 року під швелером з’явився джентльмен, перевернутий догори 

ногами. Його широко розкритий рот дуже нагадує широко розкритий рот 

Маккарті. Звали цю людину Беніто Муссоліні. Я ставлю сам собі 

запитання: чи можуть мертві диктатори бути схожими на живих 

потенційних диктаторів? Маккарті закрив рот, і я думаю, біль зробив його 

обличчя похмурим. Дантист і медсестра закляклі. Я підморгнув їй, і вона, 

на мій подив, відповіла безрадісним підморгуванням. Я попросив Маккарті 

заспокоїти їх: «Вони не мають відношення до того, що відбувається між 

нами, а ми лише відверто бесідуємо». Сенатор виконав моє побажання. Я 

прагнув більшого, але зробив те, що замислив. Після дантиста ми поїхали 

до сенатського кабінету Маккарті, де сенатор продовжив засуджувати 

британців за те, що вони сприяли смерті американських солдатів заради 

власної комерційної вигоди. Мої підрахунки про вигоди США від двох 

світових війн не справили жодного враження на сенатора. З робочого місця 

Маккарті ми поїхали до будинку – чи то його, чи то його друзів. Я 

виступав у ролі екстраординарного трофею, яким сенатор пригощав своє 

оточення. Він відзначив, що ніколи не бачив нікого схожого на мене. Я 

відповів так само, та ще й висловив надію, що ніколи більше не зустріну, 

тому що такі типи вимруть, як динозаври. Усі злобно мовчали і після заяви 

Маккарті про зникнення зубного болю наше зіткнення закінчилось» [293]. 
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У цьому тексті Коннор показав, як за допомогою методу 

переосмислення він змушує читачів замислитися над діяльністю сенатора 

Дж. Маккарті – наскільки вона прийнятна у вільному демократичному 

суспільстві. За допомогою правильно підібраних і неспростовних 

аргументів – а це і є застосування методу аргументування – колумніст 

доводить читачам неправедність діянь заангажованого політичного діяча 

та соціальну несправедливість американського суспільства, яке замість 

традиційного захисту прав своїх громадян дискримінує їх через мовчазну 

згоду з одним фанатично налаштованим високопосадовцем, порівнює 

вчинки Маккарті із вчинками Муссоліні та нагадує бундючному 

американському сенаторові неминучий кінець дуче. Нарешті, застосування 

наступного методу – переконування – доводить читачам хибність 

проведення політичної кампанії «полювання на відьом», небезпеку 

наклеювання ярликів «ворогів народу» за щонайменшої неперевіреної 

підозри. 

Майстерне застосування названих вище і деяких інших методів 

журналістської творчості (наприклад, методу репортажного опису), 

продемонструвало багатющий методичний арсенал британського 

колумніста, вміння правильно ці прийоми методологічно застосувати у 

своїй творчості й досягти у такий спосіб високої результативності та 

ефективності. 

У 1953 році британський королівський трон після смерті батька 

Георга VI посіла Єлизавета ІІ. Використовуючи методи зіставлення та 

протиставлення, Кассандра оприлюднив свої контрастні думки з приводу 

коронації та життя докерів. Періодичні публікації малопривабливих фактів 

про життя бідняків регулярно викликали у влади напади істерії та 

звинувачення газети «The Daily Mirror» у смакуванні «сенсацій». Так 

замасковано називався наклеп, проте цей евфемізм не заважав ображеній 

стороні подавати регулярні судові позови проти газети та Кассандри. 
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Вільям Коннор отримав листа від барона Бівербрука, який хотів 

переманити популярного колумніста до своїх видань. Бівербрук умовляв 

Коннора багато років. Коннора улеслили, щоправда, не вперше, але він не 

піддався. Їхнє листування тривало до смерті Бівербрука в 1964 році. 

Упродовж 1954 року Кассандра написав багато портретних інтерв’ю, 

що характерно для зрілих майстрів. Він познайомив читачів з популярним 

проповідником Біллі Гремом, великим коміком Чарльзом Чаплином, 

відомими політиками Х’ю Гейтскеллом та Едлаєм Стівенсоном, 

флотоводцем лордом Маунтбеттеном, журналістом і актором Гільбертом 

Хардінгом та ін. При цьому він розвинув техніку жанру інтерв’ю, що тоді 

робило небагато журналістів. Йому все більше подобалося працювати в 

цьому жанрі. 

В окремих випадках він намагався знезброїти своїх співрозмовників 

приховуванням до останнього свого фаху і дізнавався у такий спосіб 

багато цікавої інформації. Його інтерв’ю з лордом Маунтбеттеном є 

типовим для цієї тактики. Маунтбеттен був головнокомандувачем 

британського середземноморського флоту на Мальті. Він очікував 

призначення лордом Адміралтейства в Лондоні. Після протекції 

Адміралтейства лорд Маунтбеттен погодився дати інтерв’ю Коннору з 

приводу свого призначення та ставлення до цього британського 

середземноморського флоту. Коли Коннор прибув на Мальту, його 

запросили в штаб флоту до сановного воєнного чиновника. Одначе Коннор 

відхилив запрошення і відправився обходити бари та паби мальтійського 

порту, щоб знайти моряків і дізнатися, що вони думають про 

Маунтбеттена. Лише після цього Кассандра зустрівся з лордом. Його 

колонка, відкладена до офіційного призначення Маунтбеттена лордом 

Адміралтейства в квітні 1955 року, називалася «Лорд високий, широкий і 

красивий». 

Ось частина цього тексту: «Я відвідав бари та будинок 

Адміралтейства на Мальті і скрізь говорив з моряками. Чи схвалюють вони 
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Маунтбеттена? – запитував їх, але вони дивилися в підлогу. Я зрозумів: це 

те ж саме, що спитати в них: «Чи схвалюють вони Стенлі Метьюза з 

«Блекпулу» або Тайсона з «Нортгемптону»?» Маунтбеттен і Коннор 

тривалий час обговорювали воєнні події. Маунтбеттену подобалися 

міркування Коннора. 

Наступного року колумніст здійснив дві головні поїздки за кордон. 

Перша знову до Америки, де він узял інтерв’ю в Едлая Стівенсона та 

Мерілін Монро. Останню він запитав, чи знала вона яких-небудь англійців 

у Голівуді. Вона відповіла, що була подругою та прихильницею Едіт 

Сітвелл. Коннор був приємно здивований, а самою акторкою зачарований: 

«Це спалах в очах кожного чоловіка, дуже жалісний і приємний». Тоді ж 

Коннор уперше зустрівся з дивакуватим мільйонером Люціусом Бібі. Той 

був власником газети «The Territorial Enterprise», яку прославив Марк 

Твен. Бібі сам був прекрасним журналістом, дописуючи до газети «The 

San-Francisco Сhronicle» і журналу «Holiday». Бібі жив у штаті Невада – у 

старому шахтарському містечкові Вірджинія-Сіті. Він ненавидів блага 

цивілізації: телефони, телебачення і т. ін. Літаки він називав не інакше, як 

«ті олив’яні циліндри смерті». Він хотів повернення старих часів, коли 

Захід дійсно був диким. Він народився на сто років пізніше – так інколи 

трапляється з людьми. Він завжди носив широкого ковбойського капелюха 

та срібні долари як дрібні гроші. У нього був власний розкішний 

залізничний вагон. Роллс-ройси були його пристрастю: він мав багато 

машин цієї марки. 

Після Америки Коннор поїхав до Південної Африки в 1955 році. Він з 

невеликою групою колег-співвітчизників хотів особисто переконатись у 

нелюдській політиці апартеїду, що проводилася південноафриканським 

урядом. Коннор уважав апартеїд образою людської гідності. Там колумніст 

уперше зустрівся зі священиком Тревором Хаддлстоном, пізніше 

епіскопом. По життю Коннор не довіряв святим отцям. Одначе Хаддлстон, 

як і Біллі Грем роком раніше, зачарував його. Кассандрі подобалася 
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хоробрість цієї людини, його непоказна боротьба з білим урядом – і це в 

той час, як багато чорношкірих південноафриканців дивилися на нього з 

глибокою підозрою. Він годинами прогулювався по селах аборигенів у 

компанії священика. Пізніше він зізнався, що якби він був сам, то навряд 

чи наважився б піти в гості до місцевих жителів. Після від’їзду Хаддлстона 

до Британії Коннор бачився з ним у Лондоні, а потім знову в Африці. 

Коннора глибоко зацікавила політична система США. Для її кращого 

вивчення він відвідав у 1956 році з’їзд Демократичної партії в Чикаго та 

з’їзд Республіканської партії в Сан-Франциско. Його гідом був Ральф 

Чемпіон, голова нью-йоркського бюро «The Daily Mirror» і старий друг 

Білла. Коннора вразило все: вигуки, вітання, повітряні кульки, паперові 

капелюхи, значки, виступи кандидатів. Він повторював цей досвід ще 

двічі. 

Як форма представлення авторського публіцистичного твору, колонка 

примітна тим, що може інтегрувати в собі риси різних жанрів. Що 

стосується творчості У. Н. Коннора, особливо його колумністики 

повоєнних років, то слід відзначити в його дописах ознаки рецензії, 

портрета і біографії. Особливо це стосується 1956 року. Розширення 

жанрового й проблемно-тематичного арсеналу Кассандри в цей період 

пояснюється вагомим обставинами. На внутрішніх теренах відбулася 

заміна лідерів держави (замість В. Черчілля правлячий кабінет і 

Консервативну партію очолив Е. Іден у 1955 – 1957 роках) і на 

міжнародній політичній арені розпочався процес ерозії комуністичних ідей 

після розвінчання М. Хрущовим на ХХ з’їзді КПРС культу особи Й. 

Сталіна. Не варто скидати з рахунків поповнення життєвого багажу 

колумніста, котрий невпинно продовжував працювати над підвищенням 

власної публіцистичної майстерності. 

Вихід біографічної книги про лорда Бівербрука дав привід У. Н. 

Коннору присвятити колонку (з перенесенням закінчення на інших 

сторінках «The Daily Mirror»)  цьому примітному медіамагнатові,  який 
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входив до воєнного кабінету В. Черчілля та був його особистим 

представником у Кремлі. 

Ось характерний приклад переплетіння рецензії, портрета і біографії у 

виконанні Кассандри: «Подивіться на Бівербрука як на… гнома Фліт-стріт 

із сардонічною посмішкою. Серед тих, хто знає його як першого лорда 

Бівербрука, є принаймні півдюжини чоловіків, які судилися з ним. Одні 

характеризують його злим, свавільним та отруйно саркастичним, інші – 

великодушним і щедрим. Том Дріберг у своїй новій книзі про Бівербрука 

відзначає послідовність цієї людини у пошуку довічних ворогів і ту ж саму 

послідовність у нехтуванні друзями. Біографічну книгу «Бівербрук» 

мистер Дріберг зробив по можливості щиру та справедливу, наскільки це 

можна було дотримати, маючи справу з такою складною і суперечливою 

натурою. Лорд Бівербрук зробив гучну рекламу книзі про себе в «The Daily 

Expres», але водночас негативно відгукнувся про неї і намагався 

дискредитувати автора. Бівербрук аргументує власну негативну думку про 

книгу тим, що, по-перше, вона написана вороже по відношенню до нього, 

а, по-друге, вона неточна» [294]. 

Коли ж перевірка неточностей показала лише одну фактичну помилку, 

яка стосувалася міністерства В. Черчілля у передвоєнному кабінеті 

міністрів (у 1939 році), колумніст не зміг стримати своїх емоцій: «Але як 

ця одна помилка може бути порівняна з власними гріхами лорда 

Бівербрука? Як висота арахісу до висоти піраміди. Типовий приклад. У 

серпні 1939 року – менше, ніж за місяць до початку Другої світової війни, 

– Бівербрук дав розпорядження надрукувати у своїй «The Daily Express» 

сміливу шапку: «Не буде ніякої війни в цьому та в наступному році». 

Згубне пророцтво. Це згубне пророцтво кувалося в серці Британії 

упродовж майже року, незважаючи на те, що замахи військових на мир 

були надто очевидні. Якщо Ріббентроп потребував надрукованого 

свідоцтва, яке б замилило очі слабкій безсилій Великобританії, що «була 

надто щаслива миром» і не хотіла за цей мир воювати, то лорд Бівербрук 
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щотижня за сніданком давав світу бадьорі гарантії. Замість того, щоб 

кричати на весь світ про невідворотність війни, Бівербрук присипав 

пильність сотень мільйонів людей. Достатньо навести його власний 

цинічний вираз: «Якщо ми маємо рацію, то всі вихвалятимуть наше 

передбачення. Якщо ми помилялись, то ніхто про це не пам’ятатиме» 

[294]. 

По суті, маємо тут взаємопроникнення названих вище жанрів. Цей 

процес (за   винятком   рецензії)   вивчила   у   своєму   дисертаційному    

дослідженні М. Воронова. Ось що вона пише з цього приводу: 

«Портрет і біографія. Біографічний метод. Взаємопроникнення таких 

жанрів, як портрет і біографія, ілюструє особливу граничну природу їх 

обох. Дослідження цієї граничної природи висвітлює чіткіше взаємини 

портрета з іншими жанрами і внутрішню особливість самого портрета. 

Жанри, як портрет і біографія, об’єднані спільною граничною сутністю. 

Зміст її полягає у здатності цих жанрів стояти на межі різних форм 

творчості, бути у стані переходу, вміщуючи в собі характеристики то 

однієї, то іншої творчої сфери, і водночас здатності переходити одне в одне 

(портрет – в біографію і навпаки). Ця гранична сутність проявляється у 

трьох (основних) властивостях портрета і біографії. Перша властивість – 

бути на межі різних форм мистецтва і науки; друга – бути на межі жанру 

(єдиного цілого) і засобу (елементу, частини від цілого); третя – бути на 

межі одне з одним або методами одне для одного. Ці три властивості і 

створюють неповторну природу портрета і біографії, природу явищ, що 

перебувають у стані переходу і є пограничними» [27, c. 154]. 

Продовжуючи говорити про лорда Бівербрука, В. Н. Коннор не 

перестає користуватися перевіреним методом зіставлення та 

протиставлення. «Звинувачуючи містера Дріберга в неточностях, 

Бівербрук шляхом численних цитат з публікацій «The Daily Express» 

намагається довести свою правоту і на цьому шляху стає на шлях 

наклепу… Усе ж у ті жахливі роки цинізм часто відступав на задній план, а 
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то й зникав під час трагічних ситуацій, коли потрібно було виявляти 

мужність і чесність. На війні Бівербрук  був особистим представником 

Черчілля в Москві, де зарекомендував себе з найкращого боку. Сам 

британський прем’єр, відомий своєю дотепністю, так казав про Бівербрука: 

«Він тим кращий,  чим гірша ситуація»  [294]. 

Тут колумніст частково використав ще один прийом пред’явлення 

фактів – характеристику героя свого твору. Із подальшого тексту видно, 

що Бівербрук не змінює своїй суперечливій натурі і в журналістському 

середовищі. «У своїх газетах, – зауважує Кассандра, – більше сорока років 

Бівербрук створював багато журналістів, але ще більше знищував. 

Особливо це стосується провідних співробітників. Підлеглі не дуже 

любили його, називаючи «гномом Фліт-стріт». Виняток становить хіба що 

великий карикатурист Девід Лоу, який досяг зеніту своєї слави в 

бівербруківській «Івнінг Стандард». Але й у цьому випадку настав момент, 

коли Лоу пішов від Бівербрука до видань його політичних опонентів, але 

швидко там загубився. 

Проте після його (Бівербрука. – Авт.) смерті колеги по цеху 

зізнавалися, що сумуватимуть за ним, хоча їхній страх перед ним й досі не 

зник. Є усвідомлення того, що це була колоритна постать у британській 

політиці та журналістиці» [294]. 

Приїзд   до   Лондона   голови   міністерства   державної  безпеки  

СРСР І. Сєрова в рамках підготовки офіційного візиту до Великобританії 

радянської делегації на чолі з М. Булганіним і М. Хрущовим змусив У. Н. 

Коннора не лише вдатися до жанру міжнародного політичного портрета, а 

й зініціював кампанію за оголошення І. Сєрова («Івана Грозного», як його 

називали на Заході) персоною нон-грата на британській землі. Саме 

подібні випадки мала на увазі згадана вище М. Воронова, коли писала такі 

рядки: «Разом з тим, як свідчить практика, міжнародний політичний 

портрет нерідко має також гострополітичний привід, пов’язаний із 

внутрішніми обставинами (подіями), містить: 1) реакцію на певний 
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внутрішньополітичний процес…; 2) прогноз на розгортання внутрішніх 

політичних подій…» [27, c. 126 – 127]. 

Так, зокрема, виноси колонки «Кассандра пророкує» на першій полосі 

«The Daily Mirror» були сформульовані таким чином: 

«Кассандра запитує: «Хто хоче цього одіозного головоріза у 

Великобританії?» 

«За його похмурою посмішкою приховується імперія страждань, 

уярмлення та смерті» [295]. 

В. Н. Коннор довільно змішує біографічний метод із улюбленим 

методом зіставлення та протиставлення. Він пише: «На відміну від цього 

фаворита влади (І. Сєрова. – Авт.) Булганіну та Хрущову можна приписати 

невеличку кількість доброї волі до своєї країни. Я підтримую їхній візит як 

ще одну спробу знайти точки дотику між нами. Однак я без коливань 

засуджую появу цього смертоносного тюремника на британській землі» 

[295]. 

Наведемо зразок власне міжнародного політичного портрета у 

виконанні Кассандри: «Учора одіозний головоріз прибув до лондонського 

аеропорту. Його звати Іван Олександрович Сєров. Добряче запам’ятайте 

його. Роздивіться його усміхнене обличчя. Ця людина – Гіммлер 

Радянського Союзу, і його бізнес – терор, катування та могили. Як це 

виходить, що ця жахлива істота насолоджується гостинністю наших 

берегів? Як це виходить, що ми, хто відмовився прийняти Герінга перед 

війною, можемо тепер приймати цього кривавого м’ясника? 

… Вибір кандидатури Івана Сєрова – це вражаюча брутальна помилка 

і цим зневажаються справжні прагнення мільйонів людей по обидві боки 

залізної завіси побачити кінець нескінченної військової та ідеологічної 

напруги» [295]. 

Як бачимо зі стилістично-експресивних засобів, використаних у 

цьому фрагменті    публіцистичного    тексту,    цілком    має    рацію   

згадана   вище М. Воронова, коли пише, що міжнародний політичний 
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портрет «більш незалежний політично, оскільки не пов’язаний із чиїмось 

інтересами, хоча при цьому більш скутий технічно (труднощами під час 

збору інформації та написанні), оскільки долає читацьку необізнаність в 

питаннях міжнародної політики та геополітичної ситуації. В якісному 

міжнародному портреті міститься інформація: 1) про особистість – 

зарубіжного політика (його політичної долі, особистісних характеристик, 

державних, політичних, загальнолюдських цінностях, що він сповідує); 2) 

про ідеологію, якої дотримується політик, і яку відстоює (чи вже відстояв, 

зробивши ідеологією правлячої партії) в своїй державі (про її позитивний 

чи негативний вплив на життєдіяльність суспільства); 3) про країну (про 

географічні особливості, ресурси, чисельність, правителів, в ряд яких став 

персонаж). 

Разом з іншими жанрами, що торкаються міжнародної проблематики, 

міжнародний політичний портрет покликаний формувати у вітчизняних 

читачів цілісну геополітичну картину, спираючись, передусім, на 

дослідження особистостей, що створюють і змінюють цю картину» [27, c. 

126]. 

Варто порівняти наведені теоретичні міркування із практичним 

оформленням на полосі «The Daily Mirror» у колонці «Кассандра 

пророкує»: «Майже чверть століття, – писав В. Н. Коннор, – заради 

панування ідеалів комунізму Сєров робив брудну роботу всередині Росії – 

і це насправді дуже брудна робота. Він перебував у своєму жахливому 

бізнесові раніше, ніж нацистське гестапо йшло до своїх жахів, і він 

пережив своїх учнів Гіммлера та Гейдріха, і все ще продовжує своє 

жахливе ремесло. 

У роки громадянської війни та колективізації Сєров висилав і вбивав 

мільйонами українських селян. У 1940 році після розчленування Польщі 

він переніс тортури на території Західної України та Західної Білорусії. 

Пізніше, під час Другої світової війни Сєров висилав сотні тисяч своїх 

співвітчизників до Сибіру, яких підозрювали у симпатіях до Гітлера. Після 
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війни цей звірячий мисливець за головами у Берліні з таборів для 

переміщених осіб відбирав тисячі рабів для уранових копалень. І ця 

людина в якості «офіцера охорони» буде вчити британські Скотланд-Ярд і 

міністерство внутрішніх справ, як охороняти гостей Туманного Альбіону. 

З ним прибули його підлеглі – ці художники смерті, котрі керують 

рабськими таборами із, імовірно, 5-10 мільйонами полонених людських 

душ на відстані 2000 миль навколо Північного Полярного Кола і які готові 

виконати будь-який його наказ, – для того, щоб допомогти лондонським 

поліцейським» [295]. 

Для посилення впливу на читачів В. Н. Коннор наводить факт 

нагородження І. Сєрова орденом Трудового Червоного Прапора за його 

криваву діяльність.  При  цьому  колумніст  апелює  до  британського 

прем’єр-міністра Е. Ідена: чому офіційний Лондон відкрито не скаже 

Кремлю про недоцільність появи такої одіозної фігури на британській 

землі? Що ж, констатує Кассандра, якщо вітчизняні політики мовчать з 

якихось незрозумілих дипломатичних причин, то журналісти на весь голос 

мають заявити про злочини «Гіммлера Радянського Союзу». У своїй 

колонці «Кассандра пророкує» автор нагадує читачам про офіційний 

документ із грифом «Цілком таємно» – «Інструкції з висилання 

антирадянських елементів з Литви, Латвії та Естонії», датований лютим 

1940 року і підписаний І. Сєровим. Наслідки виконання цих інструкцій – 

висилання з 1939 по 1941 роки більш ніж 1 мільйона чоловік з Польщі та 

Балтійських держав до Сибіру, сотні тисяч померлих. 

Продовження теми британсько-радянських відносин – у черговій 

колонці Кассандри, яка має назву: «Чи мав рацію Джордж Браун?». Після 

приїзду до Лондона офіційної радянської делегації на чолі з М. Булганіним 

і М. Хрущовим Лейбористська партія влаштувала званий обід. Атмосфера 

приємності, навіть дотепності була безнадійно зіпсована лідером 

профспілки транспортних і некваліфікованих робітників Дж. Брауном – 

відвертою людиною без дипломатичного вміння пом’якшувати гострі кути. 
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У відповідь на виправдання М. Хрущовим довоєнної угоди між Сталіним і 

Гітлером (маються на увазі таємні додатки до пакту Молотова – 

Ріббентропа про розподіл сфер впливу в Європі  між  СРСР  і  

Німеччиною.  –  Авт.)  Дж.  Браун  в  агресивній  манері М. Хрущова вести 

діалог з політичними опонентами кілька разів прокричав йому: «Може, Бог 

пробачить Вам!». 

Це дало привід Кассандрі образно висловитись: «Хто такий Джордж 

Браун, який береться дискутувати з Вулканом, беручи на озброєння 

ковадло останнього?»… Хрущов розпалився і гнівним жестом відкинув 

прохання містера Гейтскела про визволення 200 політичних в’язнів з 

тюрем країн соціалістичного табору. При цьому Хрущов із хрускотом 

зім’яв іграшкового ведмежатка, якого Гейтскелл намагався вручити. Він 

заявив, що в Радянському Союзі немає ніяких ув’язнених, і Росія не 

втручатиметься у внутрішні справи своїх зовнішньополітичних 

союзників». 

Аргументи М. Хрущова нагадували аргументи Г. Герінга 

двадцятирічної давнини: «Спочатку зброя, потім масло!». У відповідь М. 

Хрущов жорстко заявив похмурим опонентам, що йому легше знайти 

підтримку у консерваторів, ніж у лейбористів, і наступного дня відмовився 

обмінятися рукостисканням із Джорджем Брауном, бурмочачи сердито: 

«Ні! Ні!» Коли після першого зіткнення йому пізніше протистояли деякі з 

членів Лейбористської партії, серед яких був Джордж Браун, він зауважив 

похмуро: «Але мені не казали любити це упродовж тридцяти чи сорока 

років». 

Більше відвертих фраз британські політики так і не сказали. Замість 

них відповідь М. Хрущову дав колумніст «The Daily Mirror». Нагадуючи 

слова радянського політичного лідера про нелюбов до правди, якою б 

жорсткою чи навіть жорстокою вона не була, він зауважує: «Настав час це 

полюбити. Ми повинні знаходити спільну мову з двома 

високопоставленими москвичами. Але якщо ціною наших дружніх 
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відносин буде визнання їхньої змови з Гітлером, наша мовчазна згода на 

їхні рабські табори та в’язниці, то моя відповідь звучить «Ні!» І, гадаю, 

Джордж Браун в основному показав їм це дуже добре» [296]. 

«Хочеш миру – готуйся до війни». Цю сентенцію Коннор, як ніколи 

до того, відчув на собі в 1957 році, коли поїхав на острів Різдва у східній 

частині Індійського океану, щоб спостерігати вибух другої британської 

водневої бомби. Картина вибуху справді налякала колумніста, і це при 

тому, що він бачив багато чого по життю. Він написав про це колонку, яку 

назвав «Мальовничість пекла»: 

«О десятій сорок дев’ять у 31-й день травня в рік нашого Бога 1957, в 

околицях Острова Різдва, названого на честь Його, британці висадили в 

повітря свою другу водневу бомбу. Це була генеральна репетиція смерті 

світу. Одягнені в білий захисний одяг з каптурами, пильні та здивовані, ми, 

спостерігачі, були схожі на гротескних згорьованих. Високо нагорі, на 

висоті, напевно, 8 миль відважний пілот мчав до пункту призначення зі 

швидкістю 600 миль за годину. В його гладкому животі лежала бомба, 

відома усім на Острові Різдва як «Тварюка», але науковці називали її 

«ядерним пристроєм». Ми були в 35 милях від того місця, де Тварюка мала 

вибухнути. Я ждав вибуху з почуттям хвилювання, страху та жаху. 

Гучномовці почали громоподібно відраховувати секунди до нульової 

позначки. Сорок, тридцять дев’ять, тридцять вісім, тридцять сім… Нам 

наказали відвернутися від епіцентру вибуху. Вісімнадцять, сімнадцять, 

шістнадцять. Нам сказали закрити очі руками. Тварюка різко впала донизу 

по великій смертельній дузі. Чотири, три, два, один… ВИБУХ! Через 

закриті очі, через темні окуляри та руки, які все ще закривали обличчя, я 

побачив спалах. Більш яскравий, ніж сонце, більш гарячий, ніж сонце, та 

вирваний шматок серця Всесвіту. Ще п’ятнадцять секунд ми знаходилися 

спинами до вибуху – раніше нам не дозволили повернутись і розплющити 

очі. І ТАМ ЦЕ ВИСІЛО ПЕРЕД нами: КИПЛЯЧЕ ЧЕРВОНО-ЖОВТЕ 

СОНЦЕ ТРОХИ ВИЩЕ ОБРІЮ. ЦЕ БУЛА КАРТИНА ПЕКЛА. КРАСИВА 
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ТА ЖАХЛИВА, ЧУДОВА ТА ЗЛА. Золота куля змінила колір… від 

помаранчевого та сірого… до легкого брудного брунатного кольору. Потім 

перетворилось на роздутий різдвяний пудинг із сіруватим, білуватим 

соусом, що тече з вершини потоком донизу і в усі боки, як брудна лава. 

Ударні хвилі та вдар вибуху вразили нас – не різко, а наче підштовхували 

човни біля берега. Чоловіки навколо мене поводили себе тихо і цим 

нагадували мені хвилину мовчання на честь загиблих, оголошену 11 

листопада в пам’ять про День перемир’я. 

Ми також спостерігали інший вимір смерті вражаючого масштабу – 

смерті, яка знаходилась не в минулому, але смерті, яка жде в майбутньому. 

Роздута форма вибуху, яка збільшувалася в розмірі щомиті, піднялася 

вгору та повернулася з червонуватим жаром. Жахливий пудинг у небі 

побілішав і перетворився на гриб. Його ніжка стала тонкою, схожою на 

змію, – вода з океану перетворилась на пару. Містер В. Дж. Кук – не лише 

блискучий науковий топ-менеджер, але й автор частини цієї похмурої та 

жахливої роботи – був далекий від того, щоб підкреслювати безпеку 

ядерного пристрою з точки зору «опадів». У своїй точній та академічній 

манері він майже захоплено висловлювався з приводу розбіжностей 

політичних інтересів у Тихому океані, в Австралії, Японії, Сполучених 

Штатах, вирішувати які можливо за допомогою цієї, як видається, 

«гігієнічної зброї». 

Але я, з голови до ніг одягнутий у захисний одяг, з радіаційним 

лічильником на поясі, не міг стримати міркувань про дійсну потужність 

Тварюки. Спалах, катастрофа і ревіння водневої бомби, висадженої в 

повітря у найвіддаленішій і найбезлюднішій частині світу, є джерелами 

подиву та навіть гордощів деяких людей, на кшталт лорда Червелла. Однак 

випущена по містах, де вона б умить стерла мільйони чоловіків, жінок і 

дітей, Тварюка є гріхом, злою річчю» [298]. 

Із цією колонкою, де яскраво застосовані методи репортажного опису 

та оповіді, пов’язана історія оперативного повідомлення про вибух 
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водневої бомби. Справа в тому, що операцію відкладали неодноразово, і, 

нарешті, вона припала на суботу. Це означало, що шестиденні щотижневі 

газети залишаться без оперативного повідомлення новини № 1, оскільки в 

неділю виходять інші, недільні видання. У зв’язку з цим практично всі 

колеги-конкуренти Кассандри написали свої матеріали до вибуху, зі слів 

спеціалістів. Так, вони вклалися в графік випуску своїх газет, але 

репортажність тексту – а, отже, і читабельність – втрачалась. Коннор 

зірвав графік випуску «The Daily Mirror», і, здавалося, газета програла 

своїм конкурентам. Редакційне начальство дуже сердилось, не розуміючи, 

що мало чого втратило. Коннор ніколи не дозволяв собі писати те, чого не 

бачив. Кассандра мовчки прийняв гнів керівництва, не сказавши ні слова 

на свій захист. 

Інше редакційне завдання було пов’язано з відплиттям із Плімута 

крихітного судна – точної копії «Мейфлауер», на якому перші переселенці 

до берегів Америки, так звані «батьки паломники» перетнули Атлантичний 

океан. Пізніше, в Америці, Коннор спостерігав його прибуття. Вітрильник 

пройшов приблизно три з половиною тисячі миль – фактично здійснивши 

подорож навколо світу. 

Протягом 1957 року Коннор цікавився святим отцем Бореллі, котрий 

керував спеціальним притулком у Неаполі, що називався «палатою 

шибеників». У грудні він особисто познайомився з цим священиком, який 

допомагав безпритульним безбатченкам. Він на повний голос заявив, що 

зусилля отця Бореллі та його добровільних помічників викликають повагу. 

Найбільше Кассандру дивувала не забезпеченість дітей їжею, одягом і 

дахом над головою, а фінансування «палати шибеників». Притулок існував 

від внесків своїх випускників, які після чотирнадцяти років відправлялися 

на заробітки і зобов’язувалися відраховувати одну третину будь-яких 

зароблених грошей на користь своїх ще непрацездатних товаришів по 

нещастю. Наприкінці колонки Кассандра написав: «Отець Бореллі з 

іншими хорошими священиками борються із злигоднями своїм мечем – 
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співчуттям, та своїм щитом – добротою. А посмішка на дитячих обличчях 

мешканців «палати шибеників» – їхній прапор перемоги». Ця колонка була 

ефективною та результативною: читачі «Дейлі міррор» пожертвували 600 

фунтів стерлінгів на підтримання притулку отця Бореллі. 

У середині січня 1958 року Коннор поїхав до Італії, а потім до Греції, 

де взяв інтерв’ю в кіпрського архіепіскопа Макаріоса. Ця зустріч відбулася 

за дев’ять місяців до того, як святий отець повернувся із Сейшельських 

островів, куди висилався протягом року британським урядом. Коннор 

цікавився думкою цієї «поганої людини» про британців. Він знайшов його 

тонкою, чутливою й глибоко мудрою людиною. Він захоплювався 

«інтелектуальною силою цієї людини». Коннор зауважував у своїй 

колонці, що «у британців є невдалий досвід, коли вони ув’язнюють або 

висилають своїх політичних противників. А в їхніх жертв є звичка до 

займання посади прем’єр-міністра, як у містера Неру або містера де 

Валера». Це пророцтво Кассандри справдилось і у випадку з архіепіскопом 

Макаріосом. Дещо згодом він з тріумфом повернувся до Кіпру, де був 

призначений прем’єр-міністром. 

Із Кіпру Коннор полетів до Туреччини і потім до Ізраїлю. Тут, із Сідні 

Джейкобсоном, редактором відділу політики «The Daily Mirror», колумніст 

бачив Давіда Бен-Гуріона, ізраїльського прем’єр-міністра. У Бен-Гуріона 

була репутація важкої людини. Інші журналісти намагалися побачитися з 

ним і зазнали невдачі. Джейкобсон згадував їхнє інтерв’ю. Їх запросили до 

канцелярії прем’єра. Джейкобсон розпочав попередню розмову у 

сподіванні хоч трохи зламати кригу некомунікабельності. Коннор тоді 

поставив Бен-Гуріону своє перше ключове запитання, від якого залежав 

успіх усього інтерв’ю. Якби це запитання було банальним або нерозумним, 

без сумніву, їхня аудієнція була б різко скорочена. 

Кассандра запитав: «Чи дійсно це коштувало різанини шести 

мільйонів євреїв, щоб посилити державу Ізраїль?» Бен-Гуріон сказав, що 

не коштувало і продовжував аргументувати свою відповідь. Йому 
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поставили правильне запитання, і тон інтерв’ю  пом’якшився. Тим самим 

редакційне завдання було виконано. А ставлення Бен-Гуріона стосовно 

іноземних журналістів значно змінилось. Коннор скористався 

перебуванням в Ізраїлі, щоб подивитися на дві інші визначні пам’ятки, 

яких він не бачив раніше: кібуц і Святу землю. Кібуц – співтовариство 

людей, яких об’єднують вміння і праця для суспільної користі – він уважав 

захоплюючим. Тут були люди, котрі звели будинок для себе з 

найзашкарубленішої землі. Пустелі перетворювались на оази хоробрістю 

та жорстокою тяжкою працею. Але водночас ті ж самі люди були змушені 

нести зброю, як лопати. Вони були біля сектора Газа, де боролись на той 

час. Тоді, як і тепер, вони боролися з двома ворогами: матінкою-природою 

та арабською ненавистю і терористичною діяльністю. Коннор бажав їм 

добра. 

Він написав: «Я вірю, що історія нового Ізраїлю, який щойно 

народився, – є найбільш цінним досягненням сторіччя». Свята земля 

принесла Біллу суцільне розчарування. Назарет, за його словами, був 

великим пильним містом із суцільною рекламою кока-коли. Галілейське 

море було схоже на прикрашене болото. Кімната, де, як передбачалось, 

відбувалася Таємна вечеря, виглядала як маленьке захаращене 

приміщення. Могила царя Давіда була схожа на лондонську вулицю Друрі-

Лейн. Проте, незважаючи на це, Коннор був зачарований Ізраїлем та 

ізраїльтянами. Він захоплювався впертим духом людей і красою сільської 

місцевості, що захоплювала подих. 

Були, звичайно, в Коннора і недруги. Одні його зовсім не знали, але 

прочитавши його колонку, говорили, що це чепуха і залишалися з такою 

думкою на все подальше життя. Інші, які дозволяли собі порушити 

приватний час Коннора, отримували різкий відсіч – і приєднувалися до 

першої групи недоброзичливців. Треті нападали на Коннора публічно – як, 

скажімо, Джон Гордон, головний редактор шотландської недільної газети 

«The Sunday Express», який у своєму виданні щотижня публікував власну 
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колонку. Цю газетну перестрілку 1958 року довго пам’ятали на Фліт-стріт. 

Британський журналіст Комайор назвав її «війною білих пер». 

Гордон написав у колонці, що протягом війни Коннор 

«прохолоджувався на війні, замість того, щоб воювати». Називаючи 

привселюдно людину боягузом, будь готовий до неприємностей. Тим 

більше, якщо йдеться про громадську пресу. У квітні Коннор жорстко й 

гідно відповів опоненту: «Я пропоную викреслити цей наклеп, що зварився 

у серці невеликодушного старого, репутація якого у своєму пікові досягла 

репутації поганого Джона Нокса. Мій звіт: служба в британській армії 

чотири роки і чотири місяці, іноді нудна, іноді небезпечна… Напередодні 

Другої світової війни я повідомив про війну в Іспанії, коли італійці 

бомбували Барселону. Я був затриманий гестапо на аеродромі 

«Темпельгоф» у Берліні у серпні 1939 року. Я повідомив про війну в Кореї. 

Однак упродовж усіх моїх поїздок за кордон я ніколи не бачив Джона 

Гордона – крім прийому в Сан-Франциско кілька років тому» [299]. 

Початок 1960-х засвідчив зміну ставлення до газети «The Daily 

Mirror» на Фліт-Стріт і в суспільстві. Раніше газету вважали скандальним 

таблоїдом, називали «лейбористської ганчіркою» тощо. Але неухильне 

зростання тиражів перевернуло громадську думку. Багато конкурентів 

почало дивитися на видання як на чудовий приклад з підручника з 

управління не просто масовою газетою, а найбільш запитаною щоденною 

газетою в світі. Були ще читальні зали бібліотек, які відмовлялися мати в 

фондах «The Daily Mirror», але вони були винятком, а не правилом. По мірі 

зростання авторитету й популярності видання й колонка Коннора почала 

звертати на себе увагу читачів. У клубах почали обговорювати теми 

колонки Кассандри. 

Звісно, за правління Сесіля Кінга та його майбутнього наступника 

Х’ю Кадліппа були амбіційні плани стосовно провідного колумніста 

видання, зокрема бажання прибрати тавро «ганчірки» тридцятих і 

сорокових років. Газета змінювалася повільно і це, без сумніву, надалі 
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допомогло їй стати прийнятною для абсолютно нової групи людей. Але, 

тут, можливо, допоміг інший фактор (хоча топ-менеджмент «The Daily 

Mirror» затято заперечує це твердження): поділ редакції на «старих» і 

молодих. Війна вибила з життя та фаху чоловіків середнього віку. У газеті 

працювали віддані їй співробітники з 30-річним стажем, які робили 

революційні зміни у виданні в 1934 – 1935 роках. Тепер їм було за 50, 

ентузіазм і безмежна енергія молодості закінчились. Зникли й помилки, 

властиві юності, яка ще не має життєвого досвіду. Тепер вони були 

досвідченими журналістами, фактично «батьками Фліт-стріт», з якими 

редакційний молодняк не міг суперничати. 

Вони почали робити гарні газети. Білл Коннор досяг піку своєї 

кар’єри в 1960 році. Якраз у той час, коли сказати таке було б образливим. 

Сам він часто говорив, що ніколи не кинув би свою колонку; якби він це 

зробив, це означало б, за його словами, втратити стрижень, на сторожі 

якого стоять його власна гордість і ремесло. Протягом останньої половини 

1950-х Коннор збільшив спектр своєї колонки і дав їй дійсно міжнародне 

спрямування. Він багато подорожував, був свідком багатьох важливих 

подій у світі і говорив з багатьма світовими лідерами. Так тривало усі 

1960-ті. 

У 1960 році, за шість днів до дня свого народження, Коннор і 

фотограф «The Daily Mirror» Бела Зола, близький друг Кассандри, полетіли 

до Росії. Перед цим Кассандра був у Парижі, щоб зробити радіопередачу з 

багатьма іноземними журналістами, включаючи Олексія Аджубея, зятя 

Хрущова та редактора газети «Известия». Коннор скаржився Аджубею, шо 

йому завжди відмовляли у в’їзній візі до Росії. Він запитав Аджубея, чи 

можна використати його вплив на Хрущова й допомогти йому отримати 

візу. Редактор «Известий» сказав, що він особисто простежить, щоб 

Коннору надали візу і що не було жодної потреби турбувати Хрущова. 

Після повернення з Парижа Коннор звернувся за візою та негайно одержав 

її. Таким чином, Коннор і Зола опинилися в московському аеропорту 
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наприкінці квітня, привізши із собою, серед іншого, друкарську машинку, 

кілька камер, десять фунтів англійських ковбас і коробку лососів. Останні 

два пункти призначалися британським друзям у Москві, для яких такі речі 

були недоступні. Їм, звичайно, дали неминучого перекладача, включаючи 

й гіда, аби переконатись, що вони не відхилялися надто далеко від 

офіційних маршрутів і не бачили речі, для них не призначені. З Москви 

вони поїхали до Києва, Харкова, Сочі – курорту на Чорному морі – 

Ташкента (Коннор визнав його найкрасивішим містом з усіх, які вони 

відвідали), Куйбишева, Сталінграда та Ленінграда. 

У той час як Зола фотографував усе, що рухалось, Коннор записав 

багато нотаток. Вони відвідали весілля в Ленінграді у Весільному палаці, 

де шлюб розглядають як процес поточної лінії, сповнений консервованої 

музики і зі спеціальною кімнатою святкування, де п’ють за щасливу пару. 

Повертався Коннор через Варшаву. Зола вдалося зробити багато 

фотографій за кордоном, причому його не змушували показувати відзняті 

кадри радянським цензурним органам. Більша частина його 

фотографічного матеріалу використовувалася в книзі, яку Коннор написав 

після повернення додому. 

Загалом, було три причини вибору Коннором саме Золи: по-перше, 

чудовий професіоналізм фотографа; по-друге, знання десяти мов; по-третє, 

він був його другом з 23-річним стажем. 

На Батьківщині Білл залишався приблизно вісім тижнів, а потім знову 

поїхав до Америки, здійснюючи традиційну щорічну поїздку. Цього разу в 

нього була певна мета. У жовтні в США мали відбутися президентські 

вибори, і Кассандра хотів відвідати партійні з’їзди – у Лос-Анджелесі, де 

демократи висунули кандидатом у президенти Джона Ф. Кеннеді, і в 

Чикаго, де балотувався республіканець Річард Ніксон. Майкл Кінг, син 

Сесіла Кінга, та голова нью-йоркського бюро «The Daily Mirror» Ральф 

Чемпіон супроводжували Коннора. 
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Між лос-анджелеським і чиказьким з’їздами був невеличкий часовий 

проміжок, і, щоб не витрачати час і кошти, Білл ненадовго повернувся 

додому. Коли ж повернувся, то написав члену передвиборчого штабу 

Кеннеді Артуру Шлезингеру, якого зустрів на конференції з журналістики 

в університеті Місурі у попередньому році. Коннор хотів добитися 

організації інтерв’ю з Кеннеді, котрий, за його передчуттям, восени стане 

переможцем. Кеннеді був дуже зайнятий, проте Коннору сказали, що вони 

можуть зустрітитися після виборів. Колумніст повернувся до США у 

жовтні – якраз своєчасно, щоб побачити перемогу Кеннеді. Коннор 

скористався можливістю того, щоб бути у Вашингтоні, аби нагадати 

радникам Кеннеді про обіцяне інтерв’ю. 

Наступного року «The Daily Mirror» переїхала у значно більше та 

розкішніше приміщення, якого не мала жодна лондонська редакція. 

Переїзд засвідчив її лідерство як найуспішнішої щоденної газети. 

У березні 1961 року Білл Коннор відправився в тривалу поїздку 

навколо близькосхідної та Східної Африки. Він полетів спочатку до 

Найробі і потім до Масасі, де зустрів Різдво з Тревором Хаддлстоном. Там 

же він познайомився ще з одним диваком – «людиною змій» К. Дж. П. 

Іонідесом. Той відправляв своїх екзотичних змій у всі куточки земної кулі 

для медичного обстеження та для зоопарків. Іонідес мешкав у тодішній 

Танганьїці упродовж 36 років і, здавалося, взагалі не здивувався, коли 

Коннор попросив його продемонструвати своє мистецтво ловів змій. 

Після Африки колумніста негайно відправився до Ізраїлю, щоб бути 

присутнім на суді над Адольфом Ейхманом в Єрусалимі. Ізраїльтяни 

терпляче та наполегливо розшукували цього злочинця шістнадцять років, і 

тепер влаштували показовий судовий процес. Заходи безпеки були дуже 

суворими як ізсередини, так і ззовні суду. Ейхман перевірявся на 

відсутність предметів, які б допомогли йому вмерти та уникнути суду на 

землі, – як це вдалося Герману Герингу. Будь-яка особа, що входила до 

кімнати, де проводилися слухання, повністю обшукувалась. Але це й було 
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найдраматичнішою частиною слухань. Коннор був здивований 

звичайністю того, що відбувається. Ось що він писав: 

«Час – восьма година п’ятдесят чотири хвилини ранку. Місце – зал 

суду громадського центру в Єрусалимі. Бокові двері відчиняються й 

Адольфа Ейхмана заводять до куленепробного броньованого кутка. Якщо 

злочини цієї істоти будуть доведені, ця людина стане, безперечно, 

наймасовішим убивцею в історії людства. Порівняно з ним Чингисхан був 

творцем добробуту. Що ж таке Ейхман? На перший погляд, йому підійшла 

б посада очільника місцевої лікарні. Губи тонкі, волосся рідке, ніс із 

дзьобом і хвороблива комплекція. Він носить темний, охайний костюм, 

білу сорочку та краватку. Справляє респектабельне враження. Ейхман 

трохи кланяється члену Верховного суду Ландау, який відразу починає 

читати величезний звинувачувальний акт. Масштаб його злодіянь не 

вкладається в голові. Сцени жахів охоплюють двадцять одну країну, 

досягаючи степів Росії та крихітної держави Монако. Роботу цієї людини, 

цієї істоти бачили скрізь по всій Європі, за винятком Британських островів 

та Іспанії – і ми можемо вважати, що нам пощастило. Смерть була його 

бізнесом, і він знав це дуже добре. 

Адольф, син Адольфа Карла Ейхмана, звинувачується в умертвінні 

шести мільйонів євреїв через тортури, голод, насильство, поневолення, 

переслідування, висилання, розумове каліцтво, тероризм, стерилізацію. 

Оскільки огидний перелік злодіянь читається йому вголос – спочатку 

івритом, потім німецькою мовою – його обличчя залишається абсолютно 

байдужим. Немає нічого незвичайного в ньому, за винятком того, що він 

дивно стоїть і згинається трохи назад. 

Звинувачення займають 73 хвилини – з урахуванням того, що з ними 

має ознайомитися адвокат підсудного доктор Роберт Серветіус. У доктора 

по-тевтонському масивна голова, яка безпосередньо росте з комірця 

сорочки, видаливши шию, як зайвий елемент. Він говорить повільно і 

свідомо. У мене таке враження, що з Німеччини прибув сильний захисник 
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для того, кого, на загал, захищати неможливо. Він відразу кидаєт виклик 

конституційності суду. Це чудова тактика. Він негайно піддає сумніву 

право одного з трьох суддів з причини упередження та браку владних 

повноважень. Із самим Ейхманом, вочевидь, непогано поводились. Про 

нього дбайливо турбувались на цілком серйозній підставі, що в цей момент 

він є найдорогоціннішою особою в Ізраїлі. І хоча вони можуть зробити 

його трупом через кілька місяців, вони хочуть бачити його живим, аби 

наочно показати світу жахливу роль представника нелюдського 

нацистського режиму, який може холоднокровно спланувати та здійснити 

вбивство шести мільйонів своїх ближніх. 

Воєнний комісар Єрусалима полковник Россоліо відповідав за нагляд 

над Ейхманом протягом року. Він розповів мені вчора, що, коли 

ув’язнений прибув до Ізраїлю, він мав вигляд людини, на яку очікує 

звільнення. Вочевидь, Ейхман просто не знав, що його жде – перспектива 

відкрилася йому пізніше. Ейхман завжди був дуже ввічливий і 

витриманий, уважний з тими, хто з ним розмовляв. Не було помітно 

жодних спроб самогубства, наскільки тюремні наглядачі могли це 

спостерігати. Але в будь-якому разі вони ризикували упродовж усього 

процесу. Він був абсолютно відсторонений, без щонайменших слідів 

гумору і не просив духовної втіхи. Коли з ним закінчила працювати 

команда психіатрів, то, за словами полковника Россоліо, «вони відчули, що 

після розмови з ним збожеволіли». Ейхман підкорявся своїм охоронцям, 

котрі ретельно були обрані з осіб, що не зазнали жахів концтаборів 

особисто та не мали родичів, постраждалих від Ейхмана та йому подібних. 

Ейхман був людиною небезталанною – інакше він не зміг би 

організувати геноцид у масових масштабах. Він лише один раз виказав 

трохи емоцій – коли слухав по радіо музику Шуберта чи Моцарта. 

Радіоприймачі були в охоронців, і я бачив його реакцію на власні очі. Худа 

акуратна людина через адвокатів скаржилась на те, що не має змоги надати 

суду свідків-євреїв, яким він видавав охоронне свідоцтво. Про яке 
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охоронне свідоцтво для євреїв у нацистській Німеччині в період 1935 – 

1945 років може йти мова! Це охоронне свідоцтво згоріло в газових 

камерах, зотліло в безіменних могилах та ямах. 

Дивно, що все маніакальне божевілля людства, що сказилось, має 

символізуватись у фізичній особі того, хто залишився б непоміченим на 

церковній службі в Бейхемі» [301]. 

Наприкінці слухань Ейхман був визнаний винним і пізніше 

повішений. 

У липні Білл Коннор полетів до Берліна. Тут він узяв інтерв’ю у Віллі 

Брандта, тодішнього мера Берліна. Комуністи щойно встановили 

берлінську стіну, розділяючи місто на два злобні табори. Коннор хотів 

знати, що Брандт і західні берлінці думають про цей антигуманний акт. 

Пізніше Коннор відвідав конференцію лейбористської партії в 

Блекпулі, і після короткої відпустки в Ірландії, полетів до Америки для 

обіцяного інтерв’ю з президентом Кеннеді у Білому домі. Ось що він 

писав: 

«Я говорив у Білому домі з президентом США Кеннеді. Процедура 

доступу в цю чудову споруду в серці Вашингтона була трохи дивною. На 

в’їзді на Пеннсільванія-Авеню привітний охоронець попросив будь-яке 

посвідчення: водійські права, паспорт, лист, рахунок за готель – будь-що. 

У мене нічого не було. «А якщо я, – спитав я охоронця, – виявлюся чисто 

поголеним Кастро, який з’явився для замаху на життя президента?» Той 

посміхнувся привітно і порадив спробувати щастя в охоронців 

президентського помешкання. 

Президент виглядає дивно молодим – набагато молодшим за свої 

сорок чотири роки… Безперечно, ця дуже приємна людина несе 

найбільший тягар у світі. Обов’язки цього юного Атласа більші, ніж у 

Хрущова: як президент він має служити й подобатися вільним людям». 

Коннор спитав Кеннеді, чи припускає той збільшення загрози війни 

внаслідок Берлінської кризи. Кеннеді відповів, що не обов’язково і як 
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приклад навів конфлікт у В’єтнамі. Президент гостро відчував 

відповідальність США за збереження миру внаслідок воєнного тиску 

СРСР. Коннор завершив своє інтерв’ю такими словами: «Щодня 

президентська популярність збільшується. Я добре зрозумів головну 

причину цього після конфіденційної розмови з ним. Це співчуття до нього. 

Співчуття, що така молода людина повинна нести такий важкий тягар. 

Співчуття, що така приваблива й вразлива людина має зіткнутися з такими 

огидними проблемами. Бути ідеалістом і готовність іти на все заради своїх 

ідеалів – найбільша небезпека, яку людство коли-небудь знало. Але факт 

залишається фактом: не можна змінити звірячу політику співчуттям і 

неважливо, молодий чи старий оселився в Білому домі». 

Допис Коннора не залишився непоміченим у Білому домі, хоча не з 

тих причин, які колумніст, можливо, очікував. Радники президента були 

задоволені сприятливим враженням президента Кеннеди на інтерв’юєра. 

Але далі вони трохи роздратувались. «The Daily Mirror», для надання 

більшої вага факту інтерв’ю з президентом, написала, що Коннор і Кеннеді 

залишалися наодинці більше години. Артур Шлезингер, який допоміг 

організувати інтерв’ю, написав чіткого листа Коннору, вказуючи, що 

інтерв’ю не було ексклюзивним і що «неофіційна зустріч із президентом не 

може розцінюватись як розмова наодинці». Коннор і «The Daily Mirror» 

змушені були вибачитись. 

Перебуваючи в Америці, колумніст скористався можливістю для 

збирання фактажу для створення в майбутньому трьох публікацій: про 

«Товариство Джона Бірча» – радикальну праву організацію, що мала 

багато чого спільного з політичними цінностями сенатора Джозефа 

Маккарті, про темношкірих мусульман і про «Ренд корпорейшн» – 

некомерційну корпорацію вчених, сформованих ВПС США після Другої 

світової війни. 

Остання особливо цікавила Коннора. За його даними, «Ренд 

корпорейшн» мала величезні ресурси, зокрема найкращі технічні і 
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філософські «мізки» у країні. На їхньому рахунку – створення 

філософської школи, яка своєю розробкою теорії несталої рівноваги терору 

намагалася обґрунтувати нарощування ядерного потенціалу країн Заходу 

тощо. Коннора цікавили ці «апостоли миттєвого повного руйнування». 

Коннор повернувся з Америки в середині листопада і тут же вилетів 

до Сингапуру. Його запросили зустріти Різдво знайомі моряки судна 

«Кассандра». За кілька років перед цим вони прийняли Кассандру в члени 

екіпажу «на щастя», як талісман. Он радо пристав на пропозицію і 

приєднався до них за три дні до Різдва. Коннор описав судно, якому так чи 

інакше загадково вдавалося уникати пера офіційного історика 

Королівського флоту. Він писав: 

«Тут у цьому спітнілому місті, яке швидко розвивається, є один з 

кораблів Її Величності, який називається «Кассандра». Також тут 

перебуває один з підданих Її Величності – теж Кассандра. Учора ввечері 

обидві сторони зійшлися, щоб відсвяткувати Різдво. Я приїхав на 

запрошення командувача Спенсера Друнімонда переконатись, що у всіх, 

хто плаває під прапором та іменем оригінальної грецької передвісниці лиха 

та біди, має бути вкрай сприятливий час напередодні Різдва. Коротше 

кажучи, ми це зробили. Приблизно 200 «кассандрят» зібрались у клубі 

Армади на морській базі. Різдво вдома у Великобританії, за незмінною 

традицією, супроводжується снігом, ягодами горобини, старим бородатим 

Сантою у плащі і з мішками подарунків. 

Тут, у 70 милях на північ від екватора, жодного снігу. Жодної 

горобини. І лише волога висока температура – приблизно 84 градуси саме 

зараз. Але в компанії з усіма «кассандрятами» ми віддали належне старому 

Санті. Це судно, яке утримується за рахунок платників податків, та яким 

керує палата лордів Адміралтейства, є й МОЇМ судном. Чули б ви 

найпотужніше ревіння, коли я запропонував тост за дружин, коханих, 

батьків і дітей, котрі залишилися вдома! Поруч з екватором, дуже далеким 

від снігів, я бажаю усім, хто чув ім’я Кассандри, має відношення до 
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кораблів, сургучу, капусти, королів або моїх щоденних дописів у 

друкованих виданнях, щасливого та радісного Різдва» [302]. 

Після насичених міжнародних подорожей Коннор мало їздив у 1962 

році. Була поїздка до Парижа, де розглядалася судова справа генерала 

Салана, замішаного разом з алжирськими патріотами в замахах на 

президента Франції генерала Ш. де Голля. Була поїздка до Ватикану, де 

кардинали обирали нового Папу Римського. Нарешті, була поїздка до 

США, щоб взяти інтерв’ю у державного секретаря Діна Ачесона. 

Білл Коннор погано переносив подорожі. Тим не менше він здивував 

рідних наміром з’їздити в січні 1963 року знову до Сполучених Штатів. 

Цього разу він хотів опитати багато американців і написати ряд колонок 

про те, що вони думають про Великобританію. Він обрав для цього вдалий 

час, враховуючи, що президент Кеннеді та прем’єр Макміллан звели 

двосторонні відносини до історичного мінімуму. Популярність Кеннеді у 

пересічних американців сприяла позитивному ставленню мешканців 

Нового Світу до колишньої метрополії. 

На початку червня 1963 року помер Папа Римський Іоанн ХХІІІ. 

Упродовж майже п’яти років, які він провів на святому престолі, Іоанн 

ХХІІІ творив чудеса, за що люди у світі називали його «добрим Папою 

Іоанном». Коннор написав про нього, як про «добру, хорошу, добродушну 

людину. Веселу людину. Привітну, гладку людину. Людину без гордості… 

Дуже привабливу людину». 

Коннор розповів про одну історію, пов’язану з цією дивною людиною. 

Будучи уже Папою Римським, але ще відчуваючи себе кардиналом, він під 

час вирішення якогось питання сказав: «Я розмовлятиму про це з папою 

Римським». Зрозумівши свою помилку, він поправився: «Але ж я папа 

Римський. Я маю це обговорити з Богом». Стаття Коннора називалась: 

«Він обняв мир серцем» [303]. 

На цьому поганий 1963 рік не закінчився. У листопаді в Далласі було 

вбито президента Кеннеді. Коннор ще раз полетів до Вашингтона, уже 
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після поховання президента. Він відвідав старий театр Форда в серці 

Вашингтона – сцену більш раннього президентського вбивства, вбивства 

Авраама Лінкольна. Він глибоко засмутився, що таксист не знав дороги і 

Коннор змушений був йому підказувати маршрут: «Отже, відомість і 

трагедія зникають – принаймні в головах вашингтонських таксистів», – 

написал він. 

Коннор відвідав штаб ФБР, неподалік Білого дому. Тут його 

супроводжував гід, який на додаток продемонстрировав колумністу 

смертоносність кулемета на відстані двадцяти п’яти ярдів. Гостю віддали 

прострелену паперову мішень: «Зброя. Знову зброя…» – різко 

прокоментував Кассандра подарунок. Наприкінці поїздки він відвідав 

могилу Кеннеді на Арлінгтонському цвинтарі. 

Наступний 1964 рік став останнім, коли колумніст здійснював 

подорожі. Це був один з найбільш напружених років. Кассандра перебував 

за кордоном протягом восьми місяців. Сюди увійшла ще одна 

навколосвітня подорож, що розпочалася другими відвідинами Ізраїлю. 

Приводом стала поїздка на Святу землю нового Папи Римського Павла VI, 

який уперше в історії католицької церкви здійснив паломництво. 

У середині лютого Коннор відправився знову в Даллас, щоб відвідати 

суд над Джеком Рубі – вбивцею Лі Харві Освальда, призначеного вбивцю 

президента Джона Кеннеді. За словами колумніста, «це був заключний 

невеликий акт великої трагедії; швидше як збирання жменьки землі, щоб 

розсіяти її на могилі. Ця символічна спокута великого колективного 

американського гріху була майже безглуздою. Як з більш пізніми 

вбивствами сенатора Роберта Кеннеді і Мартіна Лютера Кінга, 

американський народ у цілому просто наклав емоційний пластир на 

відкриту рану, і забув про ці трагедії». Колумніст уважав, що його совість 

чиста. 

Коннор виїздив на судові засідання над екс-нацистами. Там він 

зрозумів, що особисто для нього коло замкнулось. Три десятки років тому 
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він спостерігав народження нацистської загрози. Напередодні війни він 

критикував британський уряд за бажання сховати голову в пісок перед 

реальною нацистською загрозою. Після війни він писав про спроби 

виправити наслідки руйнівних дій шести років війни. Зовсім недавно він 

спостерігав лещата закону, що змикалися на шиї Ейхмана. Тепер, «у залі 

суду у Франкфурті, змивалися плями крові, які мали спокутувати вбивство 

десятків мільйонів людей. Як і у випадку з Рубі в Далласі, будь-хто міг 

використати цей символ і сказати: «Дивіться, немає більше нацистів. Мир 

знову чистий». 

У квітні Вільям Коннор розпочав свою останню навколосвітню 

подорож. Він поїхав спочатку в Австралію. Фактично «The Daily Mirror» 

змусила його туди поїхати: у редакції були стривожені напруженим 

темпом, який встановив для себе Коннор. З Австралії колумніст полетів до 

Канади, де старий знайомий Вільяма, власник нафтової свердловини, 

запалив на честь Кассандри нафту. Вогняний стовп піднявся на висоту 

п’ятиповерхового будинку. Потім була швидка поїздка до США – на 

президентські вибори. Коннор втретє опинився в Сан-Франциско, де 

зустрівся кандидатом від Республіканської партії Баррі Голдуотером. Його 

політику Коннор вважав майже катастрофічною, як і більшість 

американського електорату. Іронія долі полягає в тому, що президент 

Ліндон Джонсон, представник Демократичної партії, переміг на 

протилежних гаслах. Однак зайнявши крісло господаря Білого дому, 

втілював у життя ідеї свого опонента. Особливо це стосується війни у 

В’єтнамі, яка стала національною ганьбою та призвела до падіння довіри 

до Ліндона Джонсона. 

Коннор ще раз повернувся до США в листопаді для зустрічі з 

президентом Джонсоном. 

У 1965 році здоров’я колумніста захиталось: надто довго він нехтував 

діабетом.   Тим  не  менше  хворіти  не  було  часу:  у  січні  1965  року   

помер В. Черчілль. Кассандра не міг не відгукнутись на смерть державного 
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діяча, котрий виявився найсильнішим політичним лідером Великобританії 

ХХ сторіччя. Ось що він писав: 

«Останній кволий пелюсток однієї з великих червоних троянд старої 

Англії впал. І меч спить у ношах. Сьогодні сум вистелює шлях Уінстона 

Спенсера Черчілля. Але його прожиті великі дев’ять десятиліть 

звеличують його широко відоме життя, яке можна назвати щасливим. 

Коли королева Вікторія померла, горе й траур за старою леді були 

накинуті на націю, як обов’язковий покров, і сум теж був майже 

обов’язковий. Із сером Уінстоном було по-іншому. Він брав участь і 

пізніше головував на двох найбільш великих і найбільш жахливих воєнних 

конвульсіях в історії – на Першій і Другій світових війнах. Він розцінював 

кайзера, як нікчемну та патетичну людину і навіть співчував йому: «Це не 

злочинець. Подивіться на нього: він лише роззява». Золота нитка 

великодушності завжди була з ним від початку до кінця: від англо-бурської 

війни до Гітлера, від гіркої поразки в Арденнах узимку 1945 року до дня 

смерті. Із часом виявиться, що ніхто з політиків не міг сперечатися з 

Черчіллем за лідерство. Він пережив багатьох своїх сучасників по обох 

світових війнах. Тих, кого він не пережив, Черчілль затьмарив своєю 

славою. Його головні противники – Гітлер і Муссоліні – померли 

зганьбленими. Його політичний союзник Йосип Сталін був принижений, 

зганьблений і, можливо, вбитий своїми власними співвітчизниками. 

Фашистські та нацистські режими були зметені. Серед генералів лише 

президент де Голль залишався ключовою фігурою на європейській сцені. 

У британців є дещо інший вимір того, чим вони зобов’язані цій 

людині. Якби Черчілль не стояв на чолі національного воєнного уряду в 

1940 році, наша нація, швидше за все, програла б війну, і нацистська 

гегемонія керувала б Європою донині. Сполучені Штати залишалися б в 

ізоляції за океаном, а Японія турбувалася про всю Азію. Коли логіка 

підказувала, що все втрачено, він показав, як слід перемагати. 
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Усім відома афористичність його висловлювань. Коли Гітлер 

погрожував скрутити худу шию старої Англії, як курчатку, гордий 

потомок герцога Мальборо відповів: «Дивлячись, яке курча, дивлячись, яка 

шия» [304]. 

На початку 1966 року Коннор був посвячений у Лицарі Її Величності і 

став сером Уільямом. Уся Фліт-Стріт раділа з цього. Хоча газетний бізнес 

знав і інших лицарів у своєму середовищі, це було вперше за останні 

десятиріччя, це була данина заслугам журналістики. Журналісти розцінили 

лицарство Кассандри як заслужену нагороду для дуже видатної кар’єри, і 

самі купалися в його славі. 

Коннор зумів продовжити свою колонку. Однак на початку березня 

він був госпіталізований удруге. У своїй останній поїздці до США 

колумніст збирав матеріали з проблеми наркоманії. У вересні 1966 року 

він полетів до Берліна, щоб спостерігати звільнення нацистських воєнних 

злочинців фон Шираха та Шпеєра з тюрми Шпандау. Тепер там залишався 

лише Гесс. Коннор написав, що, можливо, настав час виявити деяке 

милосердя цьому старому злочинцю, який ледве пересувається по 

тюремному дворикові. 

У жовтні Коннор поїхав до Канади, щоб подивитись на приготування 

міжнародної виставки «Експо-67». Він також відвідав деякі паперово-

целюлозні комбінати, які належали «The Daily Mirror», і написав 

коментарі, скільки дерев вирубали щодня, аби його колонка могла 

з’явитись. 

Останні роки свого життя Коннор збирав крилаті передсмертні слова 

будь-яких людей. У річищі цієї звички він написав заключний абзац 

провідної теми своєї останньої колонки «Багато часу»: «Повноцінна 

колонка тимчасово припиняється. У цей час я вчитимусь робити те, що 

будь-який малюк зможе зробити невимушено і що є природним для 

більшості чоловіків після гарного сну та легкої совісті…» [305]. 
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Але іскра життя зникала. Білл Коннор знав, що помирає. Він не дожив 

до свого 58-річчя 23 дні. 

Після смерті колонку Коннора в «The Daily Mirror» продовжив 

колумніст Кіт Уотерхаус, проте вона виходила уже без псевдоніма 

«Кассандра». 

 

3.3. Ефективність і результативність дописів британського автора: 

найбільш гучні акції 

Боротьба за безкоштовну медицину для всіх верств британського 

суспільства. Натхненний успіхом у читачів перших публікацій 

передвоєнної доби, Кассандра поступово починає замахуватися на критику 

соціальної системи, що склалася на його батьківщині. Роблячи все більш 

широкі узагальнення, він наполегливо звертає увагу бідних верств 

населення на те, що британці погано харчуються, внаслідок чого 

непривабливо виглядають, діти зростують фізично слабкими, з хворими 

зубами та крихкими кістками від недоїдання. Основний обід у більшості 

англійців – скибка хліба з чаєм та невеликою кількістю цукру, середня 

зарплата 3 фунти на тиждень. Як результат, британці рано ідуть з життя 

[278]. Часто трапляються випадки, коли хворі британці вмирають, так і не 

дочекавшись фахової допомоги [279], а лікарі в цей же час рекомендують 

вживати свіжі фрукти, овочі та зелень, а з м’яса обирати лише телятину, 

ягнятину та курятину [280]. Різке соціальне розшарування британського 

суспільства призводить до того, що в одній країні одна частина жінок не 

може вилікувати своїх дітей, часто хворих від недоїдання, а друга частина 

жіноцтва стурбована покупкою косметики та мартіні для зваблення 

чоловіків [281]. В Англії, аби стати на роботу, треба бути молодим, при 

цьому мати хороший досвід та володіти додатковими навичками, як-от: 

стенографія, основи хатнього господарювання, досвід роботи з грошима та 

інше. І де молоді люди мають устигнути здобути такі знання до 25 років? 

Та ще й отримуватимуть за це мізерну зарплату [282]. Як бачимо, тут 
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мають місце названі вище методи пред’явлення фактів: констатація, 

репортажний і реконструктивний опис, репортажна оповідь. Крім цього, 

перелік вимог до молодих претендентів на те чи інше робоче місце дає 

змогу колумністові застосувати ще один метод пред’явлення фактів – 

типізацію. Він полягає в узагальненій подачі відомостей про дійсність у 

вигляді деяких умовних картин, «сумарних фактів» чи образів, близьких до 

художніх. У цьому місці колонки Кассандри факти, що наводяться, 

втрачають певну частку конкретності (за рахунок своєї безадресності), зате 

набувають масштабності завдяки типізації. 

Апофеозом виступів В. Н. Коннора на теми охорони здоров’я 

пересічних британців стала квітнева публікація в “The Daily Mirror ” за 

1948 рік, розбита на дві частини. У ній британський публіцист спочатку 

розповідає, як батьківщина не може забезпечити пристойним житлом героя 

війни Кліфорда Гіндла, який з двома малолітніми дітьми змушений жити у 

вкрай занедбаному житлі. “У вбиральні унітазом служило відро, діти цілий 

день сиділи в зачиненій квартирі, бо вони не мали куди піти”. К. Гіндл 

подав заяву на отримання безкоштовного державного житла, проте за п’ять 

років черга до нього так і не дійшла. Влада пояснює таку ситуацію 

повільними темпами будівництва. Відповідь про перенесення заселення на 

невизначений термін “стала верхнім каменем на піку Евереста цих 

всесвітніх грубощів та зухвалості” [281]. У другій частині публікації 

колумніст розповідає про лікаря Саммерскіла, котрий безкоштовно 

допомагає хворим дітям, зокрема матері із хворим на рахіт дитям: “У тій 

кімнаті, тієї ночі я став соціалістом”. Автор застерігає, що нікому не 

відомо, як зростатимуть його діти й чи допоможе їм хтось, як-от лікар 

Саммерскіл. Нагадує про те, що надворі повоєнний час. Медицина 

знаходиться у дуже поганому стані. Але йдеться про медицину для 

простого люду [281]. 

Показово, що британський публіцист без відвертих висновків підказує 

владі: потрібно поширити таку практику на всю країну, адже медицина для 
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простого люду перебуває у вкрай поганому стані, що в свою чергу 

позначається на стані суспільної моралі. Подібна послідовна тактика не 

залишалася непоміченою. У підсумку Вільям Нейл Коннор може пишатися 

своєю наполегливістю: він “заклав свій публіцистичний камінчик у 

будинок” закону британського уряду про надання безкоштовних медичних 

послуг громадянам Великої Британії. 

Боротьба проти колабораціонізму. Популярний в англомовному світі 

британський прозаїк, драматург і комедіограф П. Г. Вудхаус (1881 – 1975), 

автор 96 книг за 73 роки творчої кар’єри, колумніст журналів «The Globe» і 

«Vanity Fair», у 1934 році переїхав до Франції з метою уникнути 

подвійного оподаткування у Великобританії та США. Як і більшість 

французів та іноземців, що мешкали у Франції, він не підозрював, що 

країна з початком Другої світової війни швидко опиниться окупованою. 

Сам письменник не потрапив до армії через короткозорість. 

Будучи заарештований нацистами, Вудхаус опинився 21 липня 1940 

року в таборі для переміщених осіб у Верхній Силезії. Американські 

читачі письменника відправили німецькій владі петицію з проханням 

звільнити Вудхауса. Це наштовхнуло міністерство закордонних справ 

нацистської Німеччини на думку: достроково звільнити Вудхауса в обмін 

на запис п’ятьох радіопередач, розрахованих на заспокоєння 

американської громадської думки. Одначе геббельсівське міністерство 

народної освіти та пропаганди, яке жорстко та невпинно конкурувало з 

відомством Ріббентропа [148, c. 102 – 103], перехопило плівки та 

ретранслювало передачі на Великобританію. 

Ці радіопередачі були розцінені нацистськими пропагандистами як 

сприятливі для режиму, тому що могли сформувати в головах американців 

співчутливі погляди щодо ІІІ Рейху. У підтексті своїх радіопромов Вудхаус 

мав намір показати тріумф нацистського рейху, в якому він особисто 

щасливо житиме багато років. 
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Незважаючи на те, що мало хто з британців чув  у 1941 році 

безтурботні розповіді Вудхауса про таборове життя, вони викликали 

шалений політичний скандал. Британський уряд та щоденна преса на чолі з 

«The Daily mirror» звинуватили Вудхауса в колабораціонізмі. Черчілль 

попросив Уільяма Коннора зробити на ВВС контрпропагандистську 

радіопередачу із засудженням Вудхауса. Патріотично налаштований 

колумніст із задоволенням узявся за цю роботу, публічно на весь світ 

назвавши Вудхауса «маріонеткою Геббельса». До Коннора приєднався 

письменник Олександр Мілн, автор популярних книг про Вінні-Пуха. 

Проте у Великобританії знайшлися прихильники творчості Вудхауса, 

серед яких письменники Дороті  Сейєрс,  Івлін  Во  та  Джордж  Оруелл. І. 

Во виступив на ВВС з промовою на захист Вудхауса, а Дж. Оруелл навіть 

подав позов на редакцію «The Daily Mirror», однак програв суд. 

Сам Вудхаус, дізнавшись про гучну реакцію на Батьківщині про його 

співробітництво з нацистами, назвав власну поведінку політичною 

наївністю та заперечував фінансову підтримку з боку нацистів. Це 

зафіксував 1944 року після звільнення Парижа майор британської розвідки 

MI 5 Едвард Кассен. Останній доповів головному прокурору Теобальду 

Метью, що свідоцтва зради Вудхауса не виявлено, натомість його можна 

визнати винним у наданні допомоги ворогу. В результаті судове 

переслідування Вудхауса в 1947 році було припинено – незважаючи на 

крайні праві, навіть нацистські погляди письменника, дворічне 

проживання Вудхауса з американською дружиною в берлінському готелі 

«Adlon» за рахунок нацистського режиму після звільнення з табору (1941 – 

1943), подальший переїзд подружжя на територію окупованої Франції 

(1943 – 1947). Після «реабілітації» подружжя вилетіло до США, де й 

мешкало все подальше життя. Колумніст Уільям Коннор був одним з 

небагатьох (якщо не єдиний), хто публічно вибачився перед Вудхаусом. 

Після 1952 року британська громадська думка остаточно реабілітувала 

Вудхауса. Добре була сприйнята його автобіографічна книга «Дресирована 
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блоха» (саме так називав Вудхауса під час звинувачувальної кампанії 

драматург Шон О’Кейсі. – Авт.). Незважаючи на прийняття Вудхаусом у 

1955 році американського громадянства, у 1975 році 93-річного 

письменника у компанії із Чарльзом Чапліном нагородили Орденом 

Британської імперії. 

Тим не менше історія з колабораціонізмом Вудхауса на цьому не 

закінчилась. 17 вересня 1999 року журналісти лондонської газети «The 

Independent» Пол Лешмер і Пітер Дей опублікували аргументовану статтю, 

яка наводила розсекречені дані британської розвідки 1939 – 1949 років, які 

неспростовно доводили, що Вудхаус одержував таємну плату від нацистів 

в обмін на свою добровільну, а не вимушену пропагандистську діяльність. 

Він таємно співробітничав з державною берлінською кіностудією УФА, 

що займалася виготовленням пропагандистської продукції, отримував за 

це гроші, еквівалентні зарплатні в розмірі 150 фунтів стерлінгів на місяць – 

дуже значній сумі на той час. Пізніше, у Франції, Вудхаус проживав 

чотири роки в готелі «Bristol» і також отримував платежі від місцевої філії 

берлінської кіностудії УФА. Окремо Вудхаусу платило гроші нацистське 

посольство у Франції, відзначаючи його зусилля в роботі «мовної секції» 

та в створенні нових пропагандистських кінофільмів. MI 5 зафіксувала, що 

в тому ж самому готелі «Bristol» мешкав «напарник по пропаганді» 

Вудхауса – англієць Джон Емері, завербований абвером і після війни 

повішений за зраду Батьківщини [318]. 

Засудження смертних вироків. Засудження колумністом смертних 

вироків дуже сильно вплинуло на гуманізацію громадської думки у 

Великобританії. Кульмінацією цього процесу стала колонка «Кассандра 

пророкує» з вимогою скасувати смертний вирок Рат Елліс: «В одній речі, 

що підіймає гідність людства на належну висоту й ставить нас вище від 

тварин, їй відмовлятимуть: у жалощах та сподіванні на остаточне 

виправдання». Врешті-решт, не без зусиль Уільяма Коннора, смертна кара 

у Великобританії була скасована. 
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Боротьба за скасування повторного приїзду голови міністерства 

державної  безпеки СРСР І. Сєрова в рамках офіційного візиту до 

Великобританії радянської делегації на чолі з М. Булганіним і М. 

Хрущовим. 

Викриття В. Н. Коннором у своїй колонці «Кассандра пророкує» 

кривавих злочинів І. Сєрова призвело до того, що в останню ніч перед 

приїздом до Великобританії офіційної радянської делегації з її складу було 

виключено «Івана Грозного». Під час першого перебування в Лондоні І. 

Сєрова, зауважує Кассандра, «кілька британських газет скаржилися лише 

на те, що Сєров скрізь сує свого носа для перевірки заходів безпеки. І лише 

«Mirror» («Дзеркало». – Авт.) виявилося на висоті. Давши однозначну 

оцінку цьому дияволу, «The Daily Mirror» рішуче попередила, що він 

ніколи не повинен повертатися». Кассандра назвав Сєрова одіозним 

головорізом, відірваним від його жахливих занять – масових убивств і 

висилань, і оголосив, що його від’їзд міг відбутися навіть упродовж п’яти 

секунд після його прибуття. 

«Мене настійливо похвалили та однаково настійливо засудили за те, 

що я вже написав про цю людину. Та, можливо, кращий з усіх критичних 

коментарів надійшов від однієї людини, яка звинувачувала мене «в тоні, 

що не личить джентльмену». У відповідь висуну йому свою невеличку 

скаргу як реквієм за нескінченними мертвими. Те, що трапилося з ними, 

теж було зроблено «в тоні, що не личить джентльмену». 

«Міррор» вітає російських лідерів з мудрим рішенням після тривалих 

роздумів» [296]. 

Кассандра vs Лібераче. У вересні 1956 року американський піаніст, 

конферансьє і шоумен Лібераче у рамках світового турне відвідав 

Великобританію. Прихильники вітали його спеціальний потяг з істеричним 

ентузіазмом. Після того, як про прибуття Лібераче повідомили усі 

лондонські газети, Білл Коннор вирішив, що напише матеріал про концерт 

найбільш високооплачуваного на той час артиста світу. 
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Налаштувавшись на класичні зразки музичних концертів і 

театральних вистав, колумніст замість цього побачив на сцені одягнутого 

екстравагантно виконавця поп-музики з малоприйнятними рухами та 

непристойними жартами. Кассандра про це видовище написав дуже 

відверто: 

«Людина з вічками, що безупинно бігають і блимають, не до місця 

хихоче, з гарячковими рухами, яка нагадує хром, укритий іржею, зіпсовану 

їжу, замасковану згори фруктами, розбещений сліпою материнською 

любов’ю хлопчик, найбільш сентиментальна блювота нашого часу, 

недоладний блазень” [297]. А ще там був натяк на нетрадиційну статеву 

орієнтацію Лібераче. Стверджувати подібне Коннору давали підстави два 

факти: по-перше, сценічний імідж музиканта Лібераче як гетеросексуала 

підтримувався публічно самим виконавцем та його імпресаріо; по-друге, у 

концертних колах давно було відомо, що Лібераче протягом п’яти років 

мав відносини з коханцем Скоттом Торсоном. 

Насправді різка критика Кассандри принесла Лібераче скандальну 

відомість і можливість добре на цьому заробити. Тим не менше Лібераче 

розцінив колонку Кассандри як наклеп на себе і подав судовий позов як на 

редакцію «The Daily Mirror», так і на її колумніста Вільяма Коннора. При 

цьому Лібераче схарактеризував колонку Коннора міжнародною (колонки 

Кассандри передруковувались в усіх англомовних країнах), а самого 

Кассандру назвав “найнятим сенсаційною газетою літературним убивцею, 

що опускає руку Лібераче в купорос скандалу з метою знищення репутації 

й тиражування сенсаційних статей, на яких побудовано його 

звинувачення”, а також “найбільш розпусним і сильним автором, котрий 

коли-небудь існував у журналістській професії в лондонському Сіті”. 

До речі, на суд, який розтягнувся на цілих три роки, підтримати 

Лібераче постійно приходив згаданий Скотт Торсон. 

У 1959 році під час суду відбувся перехресний допит Вільяма Коннора 

(Кассандри) одним з кращих адвокатів країни Гільбертом Бейфасом. За 
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скандальністю та суспільним інтересом він нагадував не менш широко 

відомий перехресний допит Оскара Уайльда в 1895 році, звинувачуваного 

в гомосексуальному зв’язку з Едмундом Карсоном. Адвокат зрозумів, що в 

особі Коннора мав серйозного противника і був налаштований зірвати його 

у будь-який спосіб. Він грубив, залякував, розкладав глибокі та складні 

пастки для Кассандри. Та Білл, за словами репортерів, був схожий на 

гравця в крикет, який полюбляє швидко подавати кулі. Деякі запитання він 

акуратно відхиляв, дивлячись у підлогу. На інші відповідав з вражаючою 

відвертістю. Тут коса найшла на камінь. Бейфас вирішив зачепити 

Кассандру через запитання про його авторську репутацію: «Ви ніколи не 

цінували небезпеку від Ваших слів, написаних і розтиражованих?» 

Відповідь була блискучою: «Містере Бейфасе, я вивчав газету під назвою 

«Фьолькішер беобахтер», яку редагував доктор Геббельс. І я знав раніше, і 

я знаю тепер, що трапляється, коли слова неправильно використовуються в 

цілях пропаганди» [300]. 

Суд задовольнив позов Лібераче, якому редакція «The Daily Mirror» 

сплатила 27 тисяч фунтів стерлінгів штрафу, а Кассандра – 8 тисяч. Згодом 

колишній голова ради директорів «The Daily Mirror» Х’ю Кадліпп у своїй 

книзі «Видати і бути проклятим» зазначив, що слова Кассандри про 

Лібераче, безперечно, були найдорожчими з усіх, які Уільям Коннор коли-

небудь писав. Сама «The Daily Mirror» при цьому біля 30 разів називалася 

опонентами редакції “сенсаційною” замість терміна “дифамація”. У книзі 

була навіть окрема глава про сенсаційність, а також наводилася цитата з 

листа власника «The Daily Mirror» Сесіля Кінга, адресованого У. Черчіллю, 

в якому медіамагнат характеризує колонки Кассандри як як такі, «що 

сильно б’ють» і «отруйні». 

Загалом публічний процес отримав більше розголосу, ніж слова, які 

його викликали. Багато адвокатів характеризували судове протистояння 

Кассандри та Лібераче як «суд наклепу сторіччя»: всесвітньо відомий 

конферансьє проти найпопулярнішої щоденної газети на планеті і, 
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можливо, найвідомішого у світі колумніста. Віра Берд, британський 

заступник міністра юстиції, сказала, що це “історія неймовірної історичної 

битви в суді”. Вона вивчатиметься адвокатами як зразок блискучого 

захисту й перехресного допиту, а журналістами – як урок в отриманні 

беззаперечних фактів. Американський журнал «Time» назвав судовий 

процес проти «The Daily Mirror» і Білла Коннора «шоу Лібераче»; 

британська «The Guardian» назвала його «випадком року». 

Суд виснажив Коннора фізично та морально. Він сильно переживав з 

приводу публічності судової справи з Лібераче – в першу чергу, як цей 

процес позначиться на ставленні до його батьків, дружини та дітей з боку 

оточуючих. Коли з’ясувалось, що його побоювання даремні, він дуже радів 

з цього приводу. 

Позов Лібераче зачепив не лише здоров’я колумніста, а й манеру його 

письма. Перед цим він використовував прикметники, як «постріли зі 

зброї»: його колонки до 1959 року переповнені прикметниками. Та згодом 

Кассандра став скупішим на слова на користь думок. Його колонки стали 

більш глибокими та об’ємними. 

Зворотний зв’язок з читачами. Вільям Коннор завжди знав, що пише 

не для абстрактної аудиторії, а для конкретних читачів з їхніми запитами, 

потребами, інтересами, проблемами тощо. І вони у відповідь охоче писали 

листи Кассандрі, в тому числі й ув’язнені. 

Для встановлення більш надійного зв’язку зі своїми читачами 

колумніст вигадував різноманітні витівки. Так, одного разу написав у своїй 

колонці, що йому бракує гарної скибки хлібу. В результаті 

«кассандрівська» кімната в редакції «The Daily Mirror» була завалена 

батонами та домашньою випічкою з усієї країни. 

Загалом створення ігрових та сміхових колонок приносило 

задоволення насамперед самому авторові. Недарма він часто запитував у 

своїх колонках: «Ну, як вам це подобається?». Почуття гумору було дуже 

важливим для Коннора, а також необхідною рисою для будь-кого, хто 



131 

 

претендував на роль його друга. Одначе колумніст змушував своїх читачів 

сміятись не для того, щоб посміхнутися чи похіхікати. Довгий здоровий 

сміх міг принести почуття причетності до світової спільноти, до 

читацького співтовариства, міг виконати роль соціальної терапії. 

Гумор у дописах Білла приймав різні форми. Він був невиправним 

колекціонером жахливої гри слів, яку продавав у роздріб у своїй колонці. 

Політ його фантазії навіть вигадав таку собі Фабрику Жартів, де маленькі 

висохлі чоловіки пітніли цілий день, вибудовуючи нестерпну гру слів. У 

нього було маленьке коло друзів, які час від часу сприяли грі. Та й самі 

читачі брали участь у забаві й надсилали йому потік жахливих жартів. 

Кассандра обожнював усе. 

Інколи такий гумор «переливався» через край. Коли Коннор якось 

написав, що «його кишківник є невід’ємною частиною світового 

кишківникового концерну», у відповідь отримав пакунок з… людськими 

екскрементами. 

Інколи читачі ніби змагалися з колумністом в оригінальності. Так, 

одного разу, наприкінці лютого 1953 року, Кассандра отримав черговий 

пакунок від невідомого читача. Повільно зірвав обгортку і побачив 

красиво зроблену дерев’яну коробку, схожу за розмірами на бомбу. З 

обережністю зняв кришку і узяв до рук записку: «Дорогий Кассандро, це 

перше яйце сезону. Пам’ятаю, Ви одного разу написали, що Вам 

подобається яйце гуски за чаєм. Сподіваюсь, Ви приймете і це». Підпису 

не було. Яйце виглядало красиво. З тих пір він щороку наприкінці лютого 

отримував у подарунок яйце гуски. Цей анонімний кореспондент став 

одним з улюбленців колумніста. Коннор назвав його Людиною Яйця. Так 

тривало одинадцять років, поки подарунки не припинились. Коннор ждав 

цілий рік, а в 1966 році написав невеликий сумний реквієм, названий 

«Людина Яйця пішла». Він був щиро засмучений, тим більше, що в нього 

не було жодного способу дізнатись, що ж трапилося з його невідомим 

благодійником. 
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Інший регулярний широко відомий кореспондент Кассандри – Писар 

Комірця. Він був такий же ексцентричний, як і Людина Яйця. І такий же 

відданий. Час від часу, можливо, чотири або п’ять разів на рік, він писав 

дуже довгого, дружнього листа Коннору. Зазвичай це був загальний лист 

ні про що. Привабливим цей лист робило незвичайне оформлення: текст 

був прекрасно вигравіруваний, а саме гравіювання кріпилося з обох боків 

жорсткої основи у вигляді комірця сорочки. Цей кореспондент також був 

невідомий. Листування з ним припинилось так само, як і у випадку з 

Людиною Яйця. 

Постійні читачі колонки Кассандри захоплювалися поверненням – 

принаймні один раз на рік – до раніше порушених тем, які ніколи не 

застарівали. Таких тем було 10-12, і з кожним відтворенням кожна така 

тема висвітлювалася під новим кутом зору. 

Наприклад, він вигадав ніби прийнятий «Закон про вирощування 

волосся на обличчі». Під час свого перебування в СРСР Коннор вирішив 

було виростити бороду, щоб зробити сюрприз друзям. Але він був 

шокований побаченим і швидко поголив її. Він витлумачив бороду та вуса 

як намір приховати дефекти шкіри і звідтоді усе життя не довіряв 

бородатим і вусатим. 

А в лютому 1957 року навіть виник скандал, коли герцог 

Единбургський відростив бороду. Кассандра написав тоді, що в зв’язку із 

«Законом про вирощування волосся на обличчі» незаконно для «всіх 

людей чоловічої статі старше двадцяти одного року відпускати волосся на 

верхніх губах, підборідді та щоках… Неповага до закону є злочином і 

карається публічним голенням з холодною водою й притупленими 

лезами». Бородаті та вусаті читачі були ображені та перейшли у жорстокий 

напад. Перемир’я було досягнуто внаслідок втручання окремих 

представників рекламних агентств. 

Інша тема стосувалася різдвяної листівки як воєнної зброї. Ця колонка 

була викликана сотнями різдвяних листівок, одержуваних Кассандрою 
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щороку від читачів з усіх континентів. І сотні різдвяних листівок він так 

само щороку відсилав сам. Одного разу він був вражений думкою, що 

безневинна різдвяна листівка потенційно може стати зброєю, яку можна 

використовувати різноманітно. 

Наприклад, навмисно неправильно записуючи ім’я отримувача для 

того, щоб змусити його почувати себе дещо незручно. Коннор швидко 

сформулював ряд правил битви, і вони вперше з’явилися в його колонці 

від 21 грудня 1953 року. Він написав, що люди повинні більше дізнатись 

про «воєнну поштову науку вбивства Різдва, виклику прикрості, 

роздратування, незручносі, злочину та глибокого обурення. 

Перше правило бою полягало в тому, щоб точно знати, коли відсилати 

різдвяні листівки. Завчасне відсилання означає втрату переваги. Запізніле – 

втрату ефекту. Найкраще діяти після прибуття більшої частини різдвяних 

листівок. 

Друге правило – вибір розміру листівки. Великі листівки можуть 

змусити отримувача відчути себе незначним у житті. Дорогі різдвяні 

листівки можуть змусити отримувача відчути себе бідним. Мініатюрна 

різдвяна листівка цілком образлива. 

Третє правило – зміст листівки. Треба обрати зображення з 

протилежним змістом. Приміром, шотландцененависнику надіслати 

листівку із зображенням червононосої людини в картатій спідниці. 

Ненависникам собак надіслати гральні карти із зображенням симпатичних 

капловухих спанієлів. І так далі. Дуже цінна частина образи – це листівка, 

виготовлена за всіма правилами, але з недоцільним написом. Це може бути 

відхилений вірш, написаний давно забутою леді вікторіанської епохи, або 

частина переписаних поезій, виданих за свої. Ніхто ніколи не знатиме, ким 

це було написано, і отримувачі без кінця будуть сперечатися щодо 

авторства. 

Заключний підхід можна назвати «несвоєчасний контакт». Він полягає 

у надсиланні листівки із зображенням вітрильника, що мчить в океані, 
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неробі або хворому, щоб вони на контрасті відчули свою 

неповноцінність». 

Щороку урочиста лекція про війну різдвяних листівок повторювалась. 

Це стало улюбленою темою читачів. Колонка залучила багато ентузіастів 

з-серед студентів, і кількість різдвяних листівок явно збільшилась. 

У матеріалах Коннора завжди було присутнє особистісне начало. Він 

використовував свою колонку, щоб заявляти про те, у що він вірив глибоко 

й назавжди. Та було кілька випадків, коли він дійсно змінював думку 

внаслідок подій, які траплялися після виходу в світ колонки. Так було 

після повторної зустрічі з одним із героїв своєї публікації, коли відкрилися 

невідомі раніше для Кассандри нові обставини. 

У тих небагатьох випадках, коли він дійсно публічно передумував, то 

робив усе для виправлення ситуації, що склалась. Наприклад, у 1954 році 

він написав про американського релігійного та громадського діяча Біллі 

Грема, який здійснив перший хрестовий похід на Америку. Спочатку 

Коннор написав, що життєдіяльність цього баптистського священика є 

«голлівудською версією Іоанна Хрестителя». У відповідь Біллі Грем 

написав Коннору та запропонував зустрітись. Було обрано відповідне 

місце зустрічі – паб під назвою «Голова баптиста». Коннор відразу був 

зачарований Біллі Гремом, якого знайшов найбільш розумним, найбільш 

м’яким і найбільш вишуканим противником несправедливості, якого 

колумніст коли-небудь зустрічав у житті. Замість фанатика з Біблією в 

руках він побачив «хорошу людину, просту людину, наділену 

досконалістю та простотою». 

Після зустрічі Коннор написав нову колонку. Він детально пояснив, 

чому його думка змінилась і закінчив так: «Я ніколи не думав, що у 

приязні таке гостре лезо. Я ніколи не думав, що простота могла так 

лупцювати нас, грішників, у такий спосіб ми живемо та вчимося». 

Інший випадок стосується перегляду думки про британського 

журналіста, радійного і телевізійного шоумена, а також актора Гільберта 
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Хардинга. Вони зустрілися 1953 року в ресторані – і посварились у 

присутності переляканих свідків. Через рік Коннор зробив інтерв’ю з ним 

(для серії портретів про відомих людей, якою він тоді займався). У листі 

Хардингу, вказуючи місце для сніданку, Коннор написав характерний 

постскриптум: «Образи матимуть місце». Зустріч вийшла успішною. 

Коннор тепло та приязно написав про свого співрозмовника, описавши 

Хардинга як «грубого старого іграшкового ведмежатка». Він знайшов його 

«сварливим і дуже розпещеним. Він жорстокий і несміливий. Він 

бундючний і на диво скромний. Він переповнений нескінченними 

твердженнями і сумнівами». Провідна тема колонки називалася «Старе 

самотнє серце». 

Назва провідної теми своєї колонки про Папу Римського Іоанна ХХІІІ 

«Він обняв мир серцем» цілком проектується і на Уільяма Коннора, який 

«теж міг серцем обняти – якщо не весь світ, то принаймні всіх своїх 

читачів. Він міг написати (і часто це робив) речі, які змушували їх на 

певний час відчути себе вдома, згадати іграшки з дитинства, назви давно 

забутих автомобілів чи трамваїв, чи вуличних ринків, які давно 

поступилися місцем супермаркетам. 

Стріла ностальгії випускалася з безпомилковою точністю. Після 

поминальної служби, проведеної для Коннора у Кафедральному соборі Св. 

Павла 21 квітня 1967 року, яскрава колумністка «The Daily Mirror» 

Мерджорі Прупс у пориві горя тікала через бокові двері. На виході її 

зупинила старенька із сильно заплаканим обличчям і сказала: «Місіс 

Прупс, тримайтесь. Ви – єдина тепер в газеті, котра пише для людей після 

смерті Кассандри». Зворушлива читацька епітафія. Вона означає, читачі 

Кассандри ідентифікували себе з ним. Він розмовляв їхньою мовою, 

розумів їхні страхи й проблеми, був їх лідером» [307, p. 165]. 
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Висновки до розділу 3 

Серед усіх британських колумністів «доінтернетної доби» найбільш 

відомим і впливовим був колумніст лондонської щоденної газети «The 

Daily Mirror» В. Н. Коннор, який у своїй колонці (1935 – 1967 рр.) 

підписував дописи псевдонімом «Кассандра». Його колонка так і 

називалась: «Кассандра пророкує» («Cassandra says»). 

Творче життя В. Коннора можна розбити на три етапи: 

1) 1935 – 1942 рр. як роки учнівства, коли формуються первинні 

знання, вміння та навички журналіста; 

2) 1942 – 1951 рр. як роки оволодіння мистецтвом журналістської 

творчості, що передбачає вправне володіння фахом, доступне тим, хто 

виявився більш обізнаним у творчості, сформував свій особистий смак, 

ствердився у професії; 

3) 1952 – 1967 рр. як роки журналістської майстерності – вищого 

ступеня творчої діяльності, що досягається автором (митцем, творцем) за 

наявності активної громадянської позиції, фахової підготовленості та 

методологічної культури. 

Упродовж першого етапу своєї журналістської кар’єри колонка 

«Кассандра пророкує» з’являлася нерегулярно, двічі-тричі на тиждень: 

місця в газеті на всіх авторів не вистачало. Коннор шукав теми виступів і 

відточував стиль, вдосконалюючи арсенал власної методологічної 

культури. Тим не менше вже тоді колумніст виступав на захист бідняків та 

ображених державою людей. Через застосування кричущих фактів читачам 

ставали зрозумілими складні соціальні проблеми, з якими стикались у 

житті пересічні британці, які рахували копійки від зарплати до зарплати. 

Чітко заявляючи про небезпеку нацизму для миру в Європі, публіцист 

безкомпромісно критикував британський уряд Н. Чемберлена, а після 

настання прем’єрства В. Черчілля наважувався говорити й про помилки 

останнього. Улюблений, багато разів застосовуваний прийом колумніста – 
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розміщення критики наприкінці тексту, замаскованої кількома абзацами 

похвальних слів. 

Виступаючи барометром почуттів британського люду, «The Daily 

Mirror» і Кассандра перетворилися з початком війни на суспільного 

контролера уряду. Зокрема, Білл Коннор, котрий сам з перших днів війни 

записався в ополчення, полюбляв висміювати глупоту та негнучкість 

чиновників оборонного відомства. У відповідь лунали міністерські 

звинувачення журналістів у непатріотизмі, які згодом перетворились на 

тиск воєнного уряду У. Черчілля на лондонську пресу, особливо на газету 

«The Daily Mirror», яку хотіли взагалі примусово закрити, але врешті-решт 

винесли догану. Провідного колумніста «The Daily Mirror» Кассандру 

нещадно цькували в урядових і парламентських колах. На знак протесту, а 

також задля підтвердження свого патріотизму Вільям Коннор пішов на 

війну, де став фронтовим журналістом у британській флотській газеті «The 

Armed Forces». 

Демобілізувавшись, наприкінці 1946 року У. Коннор повернувся до 

редакції, в якій завжди дотримувався правила: перед підписанням номера 

до друку обов’язково вичитувати свою колонку і, якщо було треба, 

редагувати окремі місця. Кассандра обов’язково робив це сам, тому що не 

хотів чужого втручання – інакше колонка втратила б свою 

індивідуальність. Однак він ніколи не йшов з редакції, доки на власні очі 

не переконувався, що його колонка заверстана на полосі. 

На всіх журналістів завжди справляла враження точність деталей, 

наведених у колонці. Редактори знали, що точність фактажу, зібраного 

Кассандрою, можна не перевіряти. Метранпажі та лінотипісти, у свою 

чергу, знали, що дописи цього автора завжди лягатимуть у відведене йому 

місце на полосі, вона не буде не дописуватись, не скорочуватись і не 

переписуватись. За цей професіоналізм журналіста друкарня «The Daily 

Mirror» дуже поважала Коннора. 
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Війна розкріпачила колумніста як особистість, його думки стали 

розкутішими, гострішими, дошкульнішими, дотепнішими. Навколосвітні 

подорожі за завданнями редакції дозволили йому розширити свій кругозір, 

завести впливові знайомства для отримання ексклюзивних матеріалів, 

поглибити якість публікацій. У результаті зростали політична вага та 

публічний авторитет як самого Кассандри, так і «The Daily Mirror», 

ширилася й армія їхніх читачів. 

Кассандра написав багато портретних інтерв’ю, що характерно для 

зрілих  майстрів.   Він   познайомив  читачів  з  популярним  

проповідником Б.    Гремом,    великим    коміком    Ч.   Чаплином,   

відомими   політиками Х.  Гейтскеллом та Е. Стівенсоном, флотоводцем 

лордом Маунтбеттеном, журналістом і  актором Г. Хардінгом, прем’єр-

міністром Кіпру архіепіскопом Макаріосом, його індійським та 

ізраїльським колегами Дж. Неру і Д. Бен-Гуріоном та ін. 

Справедливості ради слід сказати, що Коннора цікавили не лише зірки 

політики та шоу-бізнесу в особах, приміром, Е. Стівенсона та М. Монро. 

Він любив зустрічатися з представниками будь-яких соціальних верств. 

Так, інтерес до борців проти політики апартеїду привів колумніста до 

Південної Африки, де він познайомився і через «The Daily Mirror» 

познайомив мільйони читачів зі священиком Т. Хаддлстоном, пізніше 

епіскопом. Загалом не довіряючи святим отцям, Кассандра був 

зачарований хоробрістю цієї людини, його непоказною боротьбою з 

расистським урядом, який ображав людську гідність. 

Коннора глибоко цікавила політична система США. З метою її 

кращого вивчення він неодноразово приїздив на з’їзди Республіканської та 

Демократичної  партій  Америки,  брав  інтерв’ю  у  таких  лідерів  країни,   

як Б. Голдуотер, Р. Ніксон Дж. Кеннеді, Л. Джонсон, Р. Кеннеді тощо. 

У середині 1950-х рр. Коннор значно розширив власний жанровий і 

проблемно-тематичний арсенал. У текстах його колонок можна бачити 

ознаки рецензії, портрета і біографії. Зміна пов’язана із заміною лідерів 
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Великобританії (замість В. Черчілля правлячий кабінет і Консервативну 

партію очолив Е. Іден у 1955 – 1957 роках), з розпочатим процесом ерозії 

комуністичних ідей після розвінчання М. Хрущовим культу особи Й. 

Сталіна, зі смертю британського медіамагната лорда Бівербрука, який 

входив до воєнного кабінету В. Черчілля та був його особистим 

представником у Кремлі. 

Основні публіцистичні здобутки, якими може пишатися В. Н. Коннор: 

1. Завдяки його численним виступам уряд запровадив безкоштовну 

медицину для всіх верств британського суспільства. 

2. Нещадна публіцистична боротьба із носіями людиноненависницької 

ідеології (фашизм, нацизм, колабораціонізм, расизм, «полювання на 

відьом» тощо). (Після ІІ Світової війни з’ясувалось, що ім’я публіциста 

було вміщено до сумно відомого нацистського чорного списку осіб, яких 

повинні були розстріляти після німецького вторгнення до Англії; 

відповідно Коннор був задоволений цією обставиною.) 

3. Засудження колумністом смертних вироків дуже сильно вплинуло 

на гуманізацію громадської думки у Великобританії та призвело до 

скасування врешті-решт смертної кари в країні. 

4. Засудження приїзду до Лондона міністра державної безпеки СРСР І. 

Сєрова в рамках підготовки офіційного візиту до Великобританії 

радянської делегації на чолі з М. Булганіним і М. Хрущовим та боротьба за 

скасування його повторного приїзду. У рамках цієї боротьби публіцист 

вдався до жанру міжнародного політичного портрета.  Своєї  мети В. Н. 

Коннор добивався експресивними характеристиками («Гіммлер 

Радянського Союзу, і його бізнес – терор, катування та могили», «Він 

перебував у своєму жахливому бізнесові раніше, ніж нацистське гестапо 

йшло до своїх жахів, і він пережив своїх учнів Гіммлера та Гейдріха, і все 

ще продовжує своє жахливе ремесло»), підкріпленими неспростовними 

фактами (вислання та вбивство мільйонів українських селян у роки 

громадянської війни та колективізації, продовження аналогічних звірств у 
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1940 році на території Західної України та Західної Білорусії, вислання 

радянських німців до Сибіру під час ІІ Світової війни, відправка тисяч 

переміщених осіб до уранових копалень у 1945 році тощо). У результаті І. 

Сєров більше не з’являвся у Великобританії,   а   сам   колумніст   

зосередився   на   радянському  лідерові М. Хрущові, показавши його 

негідну поведінку та брехливі заяви під час зустрічей з британськими 

політиками. 

5. Боротьба проти публічних проявів вульгарності та безсоромної 

демонстрації на людях низького смаку (судовий процес Лібераче проти 

«The Daily Mirror» і Кассандри). 

6. Широко відомі в англомовному світі «кампанії» У. Коннора в 

рамках зворотного зв’язку з читачами: збір 600 фунтів стерлінгів для 

безпритульних безбатченків у Неаполі; збір хлібобулочних виробів, 

різдвяних листівок і навіть словосполучень, складених з порушенням 

мовних норм у рамках проведення журналістського експерименту. 

До початку 1960 року Коннор збільшив проблемно-тематичний спектр 

своєї колонки й надав їй дійсно міжнародного спрямування. Випробування 

другої британської водневої бомби над островом Різдва в Індійському 

океані, суд над нацистським злочинцем А. Ейхманом в Єрусалимі, поява 

Берлінської стіни, смерті Папи Римського Іоанна ХХІІІ та В. Черчілля, 

вбивство американського президента Дж. Кеннеді, перше в історії 

католицької церкви паломництво на Святу землю нового Папи Римського 

Павла VI, суд над Джеком Рубі – вбивцею Лі Харві Освальда, 

призначеного вбивцю президента Дж. Кеннеді, судові засідання над екс-

нацистами – ніщо не уникало пильного та глибокого погляду публіциста. 

Посвячення Коннора в Лицарі Її Величності святкувала вся Фліт-

Стріт як данину заслугам вільного, об’єктивного та палкого  

журналістського слова. 
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Висновки 

 

Підбиваючи основні підсумки теоретичного узагальнення та 

вирішення наукового завдання показу приналежності колумністики у 

вигляді сукупності колонок до форми представлення журналістами своїх 

публіцистичних творів, можна констатувати наступне. 

Еволюція людської особистості породила інтерес людини до самої 

себе, до своїх емоцій та відчуттів, до власної індивідуальності. Однак 

відчуваючи себе лише провідником волі небес спочатку в системі 

пантеїзму (первісні суспільства, античність), а потім монотеїзму 

(Середньовіччя), автору (митцю, творцю) навіть не спадає на думку 

ставити підпис під власними творами: покірливість детермінує 

анонімність. Елементи злободенності у будь-якому творі (як можливі 

паростки публіцистичності) є лише фіксацією реальності, а відтворення 

(розмноження, тиражування) твору в будь-якій формі є не більш ніж 

ретрансляцією схопленої реальності. 

Зміна самосвідомості людини на користь її внутрішнього світу, в 

якому вона й черпає сили для натхнення та створення нових унікальних 

творів, упевненість автора (митця, творця) в тому, що його приватний 

досвід буде цікавий численній аудиторії, викликали до життя у Новий час 

парадигму антропоцентризму, яка в свою чергу породила явище 

«персональної журналістики» як предтечу колумністики. 

Історико-теоретичне та методолого-прикладне обґрунтування 

приналежності колумністики як сукупності авторських колонок до форми 

представлення журналістами своїх публіцистичних творів було досягнуто 

завдяки виконаним завданням: 

1. Попередні форми «персональної журналістики» у Середньовічні 

часи у вигляді «новин», «листів новин», «балад новин», «книг новин», 

рукописних видань, наполовину рукописних і наполовину друкованих 

видань, багаторазово повторюючись, стимулюють інтенсивний розвиток 
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авторської самосвідомості. Авторитетність авторського висловлювання в 

публіцистичному тексті, очевидне не лише самому автору (митцю, 

творцю), а і його аудиторії, досягалася завдяки збиранню, утримуванню, 

переробці та поширенню суспільно важливого фактажу,  недоступної 

раніше релевантної інформації, затребуваної соціумом (П. Аретіно, Ф. 

Меланхтон, брати Фуггери, літописець Нестор, піп Василь, ігумен Данило, 

князь Володимир Мономах). 

Ці первісні комунікаційні канали поступово злилися в журнальний 

формат авторського періодичного видання XVII-XVIII сторіччя, 

концептуалітика якого передбачала поширення просвітницьких ідей на 

широкий (поки не масовий) читацький загал. Трансформація колонки 

«батьком персональної журналістики» Д. Дефо (від елементу оформлення 

для полегшення читання спочатку рукописного, пізніше друкованого 

тексту до елементу організації матеріалу на полосі друкованого видання у 

вигляді «звернення  редактора» до реальної та потенційної аудиторії як 

форми представлення автором власного публіцистичного твору) вилилася 

в її функціонування як рубрики. Однак авторитетне коментування 

оприлюднюваної інформації, до якого б дослуховувалася читацька 

аудиторія, до певного часу ще не стало масовим явищем – принаймні, до 

середини ХХ сторіччя. Розвиток форми на шкоду змісту пояснюється тим, 

що в тодішніх періодичних виданнях читачі шукали інформацію для 

орієнтації в соціумі та розваги. Тому й не було потреби надавати 

публікаціям oсoбистiснoгo хaрaктеру. За традицією, закладеною ще з часів 

Середньовіччя, володарями думок читачів, пророками духу тієї чи іншої 

нації у Новітній час виступали спочатку просвітники та філософи, а потім 

класики художньої літератури ХІХ – ХХ сторіччя. 

2. У середині минулого століття внутрішній світ практично всіх 

людей різко змінився внаслідок зростання питомої ваги вищої освіти, 

зростання інтелектуальних вимог до задоволення духовних, ментальних та 

інформаційних запитів, інтересів і потреб людей з одночасним 
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формуванням потужної масової аудиторії як суб’єкта споживацького 

суспільства. 

Гостру конкуренцію періодичній пресі склали радіомовлення, 

телебачення й світові інформаційні агентства, а також певною мірою – 

кінематограф, театр, шоу-бізнес, плакат (у тому числі графічний), 

гігантська скульптура та архітектура тощо. По суті, відбулася потужна 

диверсифікація масової інформації, в якій традиційні майстри красного 

письменства, авторитетні для традиційної читацької аудиторії, втратили 

монополію на думку як керівництво до дії. І чим ближче людство 

підступалося до епохи постмодернізму, тим очевиднішою виявлялася 

тенденція «нішевого» отримання інформації. Для збереження статус-кво, а 

також продовження конкуренції з іншими засобами масової інформації та 

комунікації періодична преса як соціальний інститут неминуче мала 

прийти до колумністики – своєрідної форми вираження суб’єктивних 

поглядів автора, об’єктивованих його громадянською позицією. 

Роздуми над соціальними гараздами та негараздами, рефлексія з 

приводу внутрішніх і міжнародних подій, синтез аналізу, оцінки, 

коментаря та прогнозу – з одного боку, філіппіки, пафосу, гумору, іронії, 

самоіронії й сарказму – з іншого, зробили колумністику невід’ємним 

компонентом якісної та масово-якісної преси. 

Прихід до колумністики представників різних літературних і 

наукових шкіл, свобода творчого плюралізму привели до виникнення її 

різновидів – «нового журналізму», «гонзожурналістики» і «треш-

журналістики». У рамках цих різновидів колумністики в авторських творах 

процес текстотворення здійснюється не за допомогою традиційних 

лінгвістичних засобів, а за рахунок збільшення графічних елементів, 

інфографіки, мультимедійних засобів – у тому числі інтерактивних. Ця 

тенденція не є даниною модним тенденціям, пов’язаним з розвитком 

новітніх інформаційних технологій. Просто в сучасних умовах, за 

надлишкового вкидання інформації в телекомунікаційні артерії, в 
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комп’ютерні бази та банки даних, у соціальні мережі, для утримання уваги 

масової аудиторії виникає настійна вимога гранично «згорнути» зміст, 

добитися його максимальної концентрації та виразності. У такий спосіб 

різко змінюється як «внутрішня форма» персоналізованого та 

персоніфікованого журналістського/публіцистичного тексту, так і його 

«зовнішня форма», інтегрована в інформаційну та композиційно-графічну 

модель сучасного друкованого видання, яке під впливом мультимедійних 

технологій набуває усе більш глибинного онтологічного характеру та в 

якому для самої масової аудиторії як споживача інформаційної продукції 

відкриваються небачені та нечувані раніше можливості інтерактиву. Сталі 

світові тренди мініатюризації «розумних» гаджетів (завдяки вмонтованим 

так званим «інтелектуальним чіпам»), вироблених з новітніх композитних 

матеріалів, зумовлюють якісні зміни у сфері газетно-журнального 

виробництва. Подібне оновлення ЗМІ в показаному напрямкові усе 

частіше трактується як нескінченна диверсифікація форм і методів роботи 

й творчості. 

3. Із середини ХХ сторіччя помітними загальними ознаками 

авторських колонок стають авторські думка, стиль і позиція. Ці невіддільні 

компоненти включають в себе аналіз переживань автора під час опису 

сучасної дійсності для спонукання читача до власної рефлексії. 

Замість правильного методологічного та методичного застосування 

теорії журналістики, журналістської генерики, теорії публіцистики й теорії 

і методики журналістської творчості щодо текстів колумністики 

представники американської, німецької, іспанської, мексиканської шкіл 

журналістикознавства та журналістики автоматично (що є цілком 

природним і навіть інстинктивним) накладали названі вище (а також деякі 

інші – приміром, біографізм оповіді, образ автора, внутрішнє мовлення у 

вигляді діалогу та монологу) ознаки авторської колонки як 

журналістського/публіцистичного твору на його жанрову форму. При 

цьому не враховувалася або ігнорувалася та обставина, що жанрова форма 
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в журналістській генериці та теорії журналістики не тотожна формам 

теорії публіцистики й теорії і методики журналістської творчості, які 

мають зовсім інше функціональне призначення. (Тут можна згадати уривок 

широко відомої теоретичної схеми Є. Прохорова щодо того, що є «типи 

журналістики» – «види журналістики» – «форми журналістики» – «жанри 

журналістики» [189, c. 17]. – Авт.) У результаті подібного неправильного 

методологічного та методичного підходів у всьому світі запанувала думка, 

що колонка є жанром. Російські та українські журналістикознавці і 

журналісти, після розпаду СРСР і сформування незалежних держав, 

сприйняли панівну в світі думку про жанр колонки як істину в останній 

інстанції. 

4. Згідно із теорією і методикою журналістської творчості 

впорядковано форми журналістики шляхом виокремлення: 

4а. – форм видів журналістики в цілому та 4б. – форм окремих видів 

журналістики. 

Під час упорядкування встановлено, що види журналістики як у 

цілому, так і кожен окремо, мають форми, які зазвичай відомі, але 

практично ніде у фаховій літературі не згадуються у такому контексті: 

– для друкованої періодики – формати видань А2, А3, А4 як зовнішні 

форми, а також інфографіка (візуально) як форма внутрішня; 

– для радіомовлення і телебачення – інформаційний випуск, 

радіотележурнал, серія (цикл) ефірних передач, радіотелеканал як зовнішні 

форми, а також верстка, інфографіка як форма внутрішня (для ТБ – у 

візуальний спосіб, а для РМ – в аудіоспосіб); 

– для інтернет-ЗМІ – інформаційна стрічка новин, сукупність 

аналітичних матеріалів під різними рубриками, веблоги, моблоги як 

зовнішні форми, а також верстка, вибрані фото, відеоаудіозаписи, 

малюнки, колажі, шаржі, «фотожаби» і т. д., текстові архіви випусків, 

інфографіка у відео- і аудіоспособи як внутрішні форми; 
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– для інформаційних агентств – інформаційна стрічка новин, 

бюлетень, вісник як зовнішні форми; для внутрішнього використання – 

корпоративна газета (сайт). 

Далі, кожен з видів журналістики має вироблену інформаційну 

політику. Про форми реалізації останньої (регулярне проведення 

принципово важливих проблемно-тематичних ліній, які втілюються у 

рубриках і рубрикових передачах, організація кампаній, публікація 

великих окремих матеріалів/ оприлюднення окремих виступів в ефірі та в 

запису, регулярні виступи провідних журналістів і публіцистів, 

заплановані чи спонтанні нескінченні приватні   виступи   експертів,   

читачів,   слухачів,   глядачів)  говорить  лише Є. Прохоров [189, c. 220 – 

222]. 

4в. Підтверджено, що основною формою журналістського/ 

публіцистичного твору є жанр. 

4г. Подаються у класифікованому вигляді форми збирання 

журналістами фактажу майбутнього твору та його представлення в 

готовому творі. 

Вони є призабуті, традиційні [44, c. 48 – 62] та нові. 

 

ФОРМИ ЗБИРАННЯ ЖУРНАЛІСТАМИ ЕМПІРИЧНИХ 

ДАНИХ 

 

1. Ударна бригада преси. 

2. Бригада трудової допомоги. 

3. Громадський «буксир». 

4. Пост наскрізного контролю. 

5. Одноденний рейд. 

6. Об’єднаний рейд. 

7. Журналістське шефство. 

8. Контрольний наскрізний маршрут. 
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9. Радіоперекличка. 

10. Телеперекличка. 

 

ФОРМИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЖУРНАЛІСТАМИ 

СТВОРЕНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТВОРІВ 

 

1. Колонка редактора (на газетній чи журнальній полосах) = блог (в 

екранному режимі на головній чи рубриковій веб-сторінках інтернет-сайту, 

інтернет-інформагенції чи інтернет-порталу) = 5-хвилинні виступи 

публіцистів в телерадіоефірі. 

2. Колонка (відомого, авторитетного, популярного) журналіста 

(авторська колонка) (на газетній чи журнальній полосах) = блог (в 

екранному режимі на головній чи рубриковій веб-сторінках інтернет-сайту, 

інтернет-інформагенції чи інтернет-порталу) = 5-хвилинні виступи 

публіцистів в телерадіоефірі. 

3. Одноденна газета/одноденний журнал. 

4. «Жива газета». 

5. «Світлова газета». 

6. «Наскрізна газета». 

7. «Тривожний листок». 

8. Бюлетень. 

9. Рапорт про підсумки. 

10. «Газета на вагонетці (вагоні)». 

11. «Німа газета» (газета-карикатура). 

12. Фотогазета. 

13. Газета-вирізка (з матеріалами багатотиражних, районних і 

обласних газет з профільного питання). 

14. «Бойовий листок». 

15. «Блискавка». 

16. Телерадіогазета. 
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17. Телерадіожурнал. 

18. Музичний журнал (наприклад, «Кругозор» у СРСР). 

19. Інформаційний випуск телерадіомовлення. 

20. Інформаційно-аналітична телерадіопрограма. 

21. Інформаційний телерадіоканал. 

 

 

 

СПІЛЬНІ ФОРМИ 

 

1. Круглий стіл. 

2. Заочний круглий стіл. 

3. Перекличка. 

4. Виїзна редакція. 

5. Роз’їзна редакція. 

6. Акція. 

7. Медіарейтинг – показники як тенденція розвитку (ЗМІ, блогів, 

соціальних мереж тощо). 

8. Моніторинг – показники як тенденція розвитку (ЗМІ, проблемної 

ситуації, конфліктної ситуації). 

9. Анкетування – показники як тенденція розвитку (ЗМІ, проблемної 

ситуації, конфліктної ситуації). 

10. Експериментальна операція. 

11. Корпункт на підприємстві. 

12. Виставка преси. 

13. Конкурс преси. 

14. Огляд-конкурс преси. 

15. Зліт редколегій. 

16. Зліт робкорів (сількорів, воєнкорів, юнкорів). 

17. Товариський суд. 
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18. Змагання газет. 

19. Звернення. 

20. Лист-звернення. 

21. Відкритий лист. 

22. Дошка пошани. 

23. Дошка ганьби. 

24. Вітрина браку. 

25. Газетна вітрина. 

26. Афіша (як анонс першої полоси свіжого номера). 

27. Листки дії. 

28. Щоденник (на паперовому носії). 

29. Особистий альбом як різновид щоденника. 

30. Он-лайн-щоденник. 

31. Нарада редакторів. 

32. Нарада редколегії (редколегій). 

33. Нарада редакційної ради. 

34. Промова в газеті. 

35. Дискусія в газеті, журналі, інтернет-ЗМІ. 

36. «Радіопромова». 

37. «Телепромова». 

38. Радіодебати. 

39. Теледебати. 

40. Пряма лінія. 

41. Реаліті-шоу. 

42. Ток-шоу. 

43. Радіоміст. 

44. Телеміст. 

45. Конференція читачів (слухачів, глядачів). 

46. День відкритого листа. 

47. День передплатика (абонента). 
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48. День ЗМІ (газети, журналу, телерадіоканалу , інтернет-ЗМІ, 

інформаційного агентства, фотоагентства, копірайтерського 

агентства). 

5. Найбільш відомий і впливовий британський колумніст 

«доінтернетної доби» В. Н. Коннор упродовж більш ніж 30 років – з 27 

липня 1935 по 1 лютого 1967 року з короткою перервою під час Другої 

світової війни регулярно друкував свою колонку під псевдонімом 

«Кассандра» в найтиражнішій популярній газеті Великобританії «The Daily 

Mirror». Колонка «Кассандра пророкує» порушила тисячі тем (важливих 

для долі світу та абсолютно незначних), інкрустованих, за підрахунками 

самого автора, більш ніж чотирма мільйонами слів. Колонка була цілком 

працею однієї людини і повністю базувалася на уявленнях і думках однієї 

людини. Колумніст ніколи не стверджував, що його думка була 

правильною. Це завжди була тільки особиста точка зору публіциста. Він 

завжди говорив те, що думав і при цьому часто на повний голос 

висловлював сподівання мільйонів людей – своїх постійних читачів. 

Багато хто з них щиро погоджувалися з написаним. Інші затято 

заперечували. 

Від самого початку Коннор зрозумів, що, якщо він хоче бути чесним 

журналістом, то в нього має бути абсолютна свобода. З цієї причини він 

ніколи не погоджувався підписати контракт з «The Daily Mirror». Він 

залишався фрілансером з надзвичайною довірою редакції та читачів – 

унікальний випадок в історії Фліт-стріт. 

Його розмірковування в авторській колонці, схарактеризовані як 

«кімната барака під виглядом елітного житла», викривали лицемірство 

влади відносно соціального благополуччя британців і, відповідно, 

викликали симпатію у матеріально незабезпечених чи малозабезпечених 

людей. Дуже швидко Кассандра став популярний у народі, до його голосу 

дослухались усі верстви британського суспільства, його нових колонок 

очікували одні – з нетерпінням (нарешті, він уголос розповість про наші 
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проблеми, донесе до влади наші побажання з поліпшення життя!), інші – з 

неспокоєм (за можливу критику їхніх дій). Часто Кассандра відверто 

звинувачував конкретного чиновника; якщо йшлося про явище, колумніст 

розкривав причини, які його породили, характеризував плинний стан справ 

і прогнозував можливі наслідки. Іноді він це робив у формі особистого 

щоденника, куди щодня заносив усе, що йому спадало на думку. 

Майстерність організовувати та створювати свої колонки, щоб вони 

справляли потужний інтелектуальний та емоційний вплив на читачів, 

з’являється після постійної багаторічної редакційної та журналістської 

практики. У Коннора був широкий діапазон бачення: ніщо, здавалося, не 

уникало його уваги – ані всередині його батьківщини, ані поза її межами. 

До багатьох порушених тем колумніст принаймні раз на рік повертався для 

досягнення ефективності та результативності своїх виступів. 

Крім тем, основаних на реальних фактах і вчинках людей, Коннор із 

задоволенням звертався до тем вигаданих – наслідуючи видатних 

сатириків минулого (тут можна згадати удавані бесіди Кассандри з його 

животом.) Своїм сарказмом він буквально випотрошував перед читачами 

антигероїв своєї колонки – Гітлера, Геббельса, Ріббентропа, Гіммлера, 

Геринга, Гесса, Ейхмана, Шпеєра, фон Шираха, Круппа, Муссоліні. 

Причому він воював не лише з представниками італійського фашизму та 

німецького нацизму, а й з провідниками південноафриканського апартеїду 

або з людиноненависником сенатором Джозефом Маккарті та його 

послідовниками з радикальної правої організації «Товариство Джона 

Бірча». 

Для сотень людей слова Вільяма Коннора слугували керівництвом до 

дії, навіть під час подружніх кризових періодів. 

Люди, котрі здійснили вчинки, гідні осуду, згодом, як правило, 

розуміли правоту колумніста і не тримали на нього зла. 

Кассандра випромінював непідробну цікавість до життя. Він уважав, 

що нічого найголовнішого не повинно статися за його відсутності, і це 
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найголовіше має бути ним прокоментовано. Як видно з його біографії та 

колонок, він дійсно був присутнім на всіх найголовніших подіях 1935 – 

1966 років. Як дотепно зауважив з цього приводу його колега Х. Кадліпп, 

Кассандра дуже розсердиться, коли не в змозі буде написати колонку про 

Судний День. Однак це вже не прерогатива смертної людини. 

Колонка Кассандри стала, безперечно, одним з головних явищ 

британської журналістики та міжнародної колумністики – з огляду на те, 

що його колонку передруковували усі англомовні видання світу. 

Приклад публіцистичної творчості впливового автора підкреслює 

закономірність концептуальних засад функціонування колумністики як 

феномена персоналізованої журналістики. 

Приналежність колумністики як сукупності авторських колонок до 

форми представлення журналістами своїх публіцистичних творів варто 

використати: 

– у загальній теорії журналістики – для подальших розробок розділів 

«Структура основних понять журналістики» та «Журналістика як галузь 

творчої діяльності»; 

– у теорії і методиці журналістської творчості – для подальших 

розробок розділу «Форми творчої діяльності журналіста»; 

– у теорії публіцистики та журналістській генериці – для відмови 

трактування авторської колонки як нового або гібридного жанру та як 

процесу дифузії журналістських жанрів. 

Результати дисертаційного дослідження варто запровадити: 

– у практику роботи редакцій усіх видів ЗМІ і ЗМК; 

– у навчальний процес при викладанні курсів “Вступ до 

спеціальності”, “Основи журналістики”, “Теорія журналістики”, “Теорія 

масової комунікації”, “Теорія і методика журналістської творчості”, 

“Міжнародна журналістика”, “Історія зарубіжної журналістики”, а також 

спецкурсів, присвячених дослідженню британської періодики, авторської 

журналістики тощо. 
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Це дисертаційне дослідження допоможе ясніше й чіткіше усвідомити 

традиції та новаторство авторського виміру журналістики. 
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