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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Постать героя є знаковою для будь-якої 

епохи й суспільства, адже за рангом шанованих героїв можна говорити про 

пануючі соціальні, моральні норми, цінності. Героїчні образи слугують 

маркером суспільної, а часом навіть економічної ситуації та вказують на рівень 

організації суспільства. Крім того, існування в країні національних героїв 

свідчить про високий рівень національної свідомості й зрілості нації. 

Безперечно, героїчні постаті є перманентно затребуваними, однак особливо 

увага до них загострюється в кризових, переламних ситуаціях, коли пошук та 

утвердження орієнтиру героїчного вчинка дозволяє не лише констатувати, а 

подекуди й передбачати шляхи розвитку суспільства.  

Зважаючи на таку вагомість героїчних образів, їх дослідження є 

предметом пильної уваги дослідників різних наукових галузей — філософії, 

фольклористики, антропології, літературознавства, культурології, соціології. 

Від другої половини ХХ століття героїчні постаті та особливо їх трансформація 

в нових соціокультурних умовах є предметом наукового розгляду й 

комунікативістів. Зокрема розрізненню героїв та медіагероїв («селебритіз») 

присвячені розвідки Д. Бурстіна, С. Друкер та Р. Кеткарт, О. Клаппа, А. Норта, 

І. Поведака, Л. Стрейта.  

В умовах утвердження й самоусвідомлення нації, розбудови державності, 

які відбуваються в Україні, національні медіа можуть бути одним із провідних 

трансляторів позитивних зразків поведінки й вирішення проблемних ситуацій, 

у тому числі завдяки формуванню уявлення про національні типи героїзму, 

поширенню прикладів героїчної поведінки. Однак незначна увага вітчизняних 

комунікативістів до вивчення проблеми функціонування героїчних образів у 

медіадискурсі (до цієї теми систематично звертається Г. Почепцов та побіжно 

— О. Гриценко) не дозволяє оцінити, наскільки повно вітчизняні медіа 
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використовують потенціал цих фігур та які цінності й норми пропагують 

завдяки їх трансляції.  

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

Дисертація є складовою частиною НДР № 0113U000130 «Аксіологічні засади 

формування соціальних імперативів у процесі становлення громадянського 

суспільства: комунікаційний аспект», а також пов’язана з науковим напрямом 

досліджень кафедри журналістики та філології Сумського державного 

університету в межах теми № 0110U0040016 «Репрезентація регіональної 

масової комунікації: історико-теоретичний, тематико-типологічний, жанровий 

та філологічний аспекти». 

Мета дослідження — визначити функціонально-типологічні особливості 

медіаобразу героя як соціокомунікаційного феномену. 

Досягнення поставленої мети вимагає реалізації таких завдань:  

- окреслити сутність поняття героїзму та його еволюцію;  

- визначити критерії розмежування героїв та медіагероїв (селебритіз) у 

медіатексті;  

- розбудувати типологію героїв у сучасному українському медіатексті;  

- проаналізувати типологічні особливості репрезентації кожного з типів 

героїв у загальнонаціональних та регіональних друкованих виданнях;  

- виявити комунікаційні механізми конструювання образів героїв у текстах 

вітчизняної преси;  

- верифікувати результати дослідження за допомогою асоціативного 

експерименту.  

Об’єкт дослідження — герой як соціокомунікаційний феномен.  

Предметом дослідження є функціонально-типологічні особливості 

героїчних образів у вітчизняному друкованому медіатексті.  

Теоретико-методологічною основою дослідження стали наукові 

розвідки щодо визначення особливостей медіатексту (Р. Гіляревський, 

Я. Засурський, В. Корнєєв, В. Костомаров, А. Мамалига, Б. Місонжников, 

Н. Непийвода, В. Різун, С. Сметаніна, Г. Солганик, М. Феллер), комунікаційних 
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технологій (М. Бутиріна, Н. Зражевська, Н. Непийвода, Г. Почепцов, Л. 

Хавкіна, О. Холод), трансформації медіа (Г. Інніс, Г. М. Маклюен, Н. Постман), 

теорії симулякрів (Ж. Бодрійяр), виникнення та історії феномену героїзму 

(Б. Беннет, Й. Гейзинга, Т. Карлейль, Г. Кривощокова, Р. Ламонт, О. Лосєв, 

О. Ранк, Ф. Реглан, П. Сапронов, Л. Стефанович, Л. Фарнелл), комунікативної 

сутності феномену героїзму (С. Друкер, О. Е. Клапп, Л. Стрейт), диференціації 

героїв та медіагероїв (селебритіз) (Д. Бурстін, Р. С. Кеткарт, К. Лоуренс, 

П. Д. Маршалл, Е. Норт, І. Поведак, Б. П. Фразер, Дж. А. Шуарт), 

конструювання іміджу та медіаобразу (О. Богдан, Т. Галінська, Н. Зражевська, 

Н. Клушина, Н. Луман, Н. Нікогосян, Г. Почепцов, І. Семененко), 

функціонування героїв та героїчного міфу в сучасній культурі (Є. Іванова, 

В. Пєтухов, Г. Почепцов, Н. Щербініна), визначення сутнісних рис героїв 

(Г. В. Ф. Гегель, М. Мерло-Понті, Дж. Гарві, С. Еллісон, Ф. Зімбардо, 

М. П. Салліван та А. Вентер, С. Стаатс, І. Суравньова, Е. Яявікреме та 

П. ді Стефано), природи та сутності національної й індивідуальної 

ідентичностей (А. Гофман, Дж. Джозеф, О. Забужко, В. Лизанчук, Г. Луцишин, 

Л. Нагорна), типології героїв (К. Воглер, Т. Карлейль, Дж. Кемпбелл, 

Є. Мелетинський, В. Плахов, П. Сапронов).  

Методи дослідження: 

- історичний метод, який дав змогу вивчити феномен героїзму в його 

еволюції — від виникнення у Давній Греції до трансформації в другій половині 

ХХ століття; 

- метод типологічного аналізу, який дозволив розробити типологію образів 

героїв у всеукраїнських та регіональних виданнях;  

- метод контент-аналізу, використаний для з’ясування частоти вияву 

кожного із героїчних типів у медіадискурсі;  

- метод асоціативного експерименту, який дозволив виявити особливості 

сприйняття аудиторією героїв, відомих особистостей та людей, що здійснили 

«побутові подвиги»;  
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- комп’ютерний метод обробки даних, який дозволив формалізувати, 

фільтрувати та сортувати отриманий в результаті асоціативного експерименту 

масив даних; 

- описовий метод, що дав можливість представити результати проведеного 

дослідження;  

- аналітичний метод, застосування якого дозволило сформулювати 

висновки роботи.  

Емпіричне дослідження текстового матеріалу виконане методом 

суцільної вибірки публікацій про героїв за 2012 рік із матеріалів всеукраїнських 

видань «День» (240 випусків), «Дзеркало тижня» (49), «Комсомольська правда 

в Україні» (52), «Аргументи й факти» (52) та регіональних видань «Ваш шанс» 

(Суми, 52), «Данкор» (Суми, 52), «Акцент» (Черкаси, 52), «Вечірні Черкаси» 

(Черкаси, 52), «Слово» (Одеса, 52), «Вечірня Одеса» (Одеса, 196), «Дніпро 

вечірній» (Дніпропетровськ, 170), «Високий Замок» (Львів, 244). Загалом 

проаналізовано 1451 номер зазначених видань та відібрано 1062 матеріали за 

темою дослідження. Крім того, методом анкетування (спрямований 

асоціативний експеримент) опитано 500 респондентів у Сумах, Черкасах, Одесі, 

Дніпропетровську, Львові (по 100 в кожному місті). На стимули анкети 

отримано 31025 реакцій.  

Наукова новизна роботи визначається об’єктом і предметом 

дослідження й полягає в тому, що в роботі 

вперше: 

- розроблено типологію образів героїв, що враховує особливості 

вітчизняного медіадискурсу та соціокультурного простору; 

- виявлено типологічні характеристики героїчних фігур у всеукраїнському 

друкованому медіадискурсі; 

- з’ясовано регіональні особливості образу героя, який виявляється в 

медіадискурсах різних регіонів країни; 

- досліджено особливості сприйняття та оцінного ставлення аудиторії до 

героїчних фігур і популярних особистостей; 
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удосконалено: 

- положення Д. Порпори та В. Плахова про «побутовий героїзм» та вперше 

зроблено спробу інтерпретувати їх для дослідження текстів медіа; 

набули подальшого розвитку: 

- дослідження комунікаційних механізмів формування образу героя у 

вітчизняних друкованих ЗМІ; 

- положення про соціокомунікаційну сутність феномену героїзму та 

особливості розмежування героїв і медіагероїв у медіатекстах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання в медійній практиці — при висвітленні регіонально специфічних 

героїв, «дражливих» тем, коригування етичних принципів редакційної 

політики, а також для подальших досліджень окресленої проблематики. 

Матеріали дослідження можуть бути впроваджені в навчальний процес при 

викладанні курсів «Теорія масової комунікації», «Соціальні комунікації», 

«Теорія та історія соціальних комунікацій», «Проблематика ЗМІ», «Теорія 

твору й тексту».  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження та публікації, у 

яких викладено основні положення роботи, виконані дисертантом самостійно.  

Апробація результатів. Результати дисертаційної роботи доповідалися 

на 14 наукових конференціях:  

 ХII Міжнародна конференція «Засоби масової інформації в сучасному світі. 

Молоді дослідники» (11—13 березня 2013 року, Вища школа журналістики 

й масових комунікацій Санкт-Петербурзького держаного університету);  

 Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми сучасної журналістики» 

(16—17 травня 2013 року, Національний університет «Одеська юридична 

академія»);  

 ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістська освіта на 

Сумщині: набутки й проблеми» (6—7 червня 2013 року, Сумський 

державний університет);  
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 ІІ Міжнародна інтернет-конференція «Медіакартина світу: структура, 

семіотика, канали трансляції» (15 травня — 15 червня 2013 року, 

Бердянський державний педагогічний університет);  

 ІV Міжнародна конференція «Прикладні соціально-комунікаційні 

технології» (1—2 листопада 2013 року, Київський національний університет 

культури і мистецтв);  

 ІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Соціально-

психологічні виклики сучасного суспільства. Проблеми. Перспективи. 

Шляхи вирішення» (21 листопада 2013 року, Брянський державний 

університет);  

 Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів 

«Актуальні проблеми філології і журналістики» (10—11 квітня 2014 року, 

Ужгородський національний університет);  

 Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів 

«Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства»  

(21—22 квітня 2014 року, Сумський державний університет);  

 І Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Вплив 

нових медіа: міждисциплінарний підхід» (28—29 квітня 2014 року, 

Національний університет «Одеська юридична академія»);  

 V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців 

«Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» (16—17 травня 

2014 року, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі 

Українки, Луцьк);  

 Міжнародна науково-практична конференція «Медіа- й міжкультурна 

комунікація в європейському контексті» (15—18 жовтня 2014 року, 

Гуманітарний інститут Північно-Кавказького федерального університету, 

Ставрополь);  
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 Міжнародна наукова конференція «Українські медіа в європейському 

інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи»  

(16—17 жовтня 2014 року, Ужгородський національний університет);  

 Третя всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих 

вчених «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку 

ЗМК в Україні» (5 березня 2015 року, Національний університет «Острозька 

академія»);  

 Міжнародна науково-практична конференція «Стандарти журналістики та 

професійної освіти в період суспільних трансформацій» (23—25 квітня 

2015 року, Львівський національний університет імені Івана Франка). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені у 

17 публікаціях, 5 із яких — статті у фахових виданнях, 2 — статті в 

закордонних виданнях, 1 — стаття в інших виданнях та 9 тез доповідей у 

матеріалах конференцій.  

Структура й обсяг роботи: мета й завдання дослідження визначили 

структуру роботи, яка складається зі списку умовних скорочень, вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (284 позицій на 

29 сторінках) та додатків (два додатки на 76 сторінках). Основний текст 

викладено на 175 сторінках. Загальний обсяг роботи — 285 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕРОЯ ЯК 

СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНОГО ФЕНОМЕНУ 

 

1.1. Еволюція розуміння феномену героя: від архаїки до селебритіз 

електронних медіа 

 

Феномен героїзму виникає вже на ранніх стадіях самоусвідомлення 

людини. Перші згадки про культ героїв учені фіксують у Давній Греції, де, 

пройшовши архаїчну та міфологічну (побутування уявлення про так званого 

«культурного героя») стадії, феномен героїзму розділився на дві гілки — 

релігійну легенду (із дійовою особою — героєм божественного порядку) та 

епос (із дійовою особою — воїном) [181, с. 15].  

Як зазначає Л. Стефанович, у Давній Греції навіть слово герой мало не 

одне, зафіксоване етимологічними словниками значення, а два — герої як 

божественні істоти й герої як воїни-звитяжці [269, с. 7]. Відповідно оформилися 

й два типи культів. Перший тип героїв — смертні, яких шанували за великі 

вчинки та надприродну силу. Такі герої власне героями ставали вже після 

смерті. Другий тип героїв — видатні воїни, оспівані в епічній поезії за 

досягнення на полі бою. Часто героями вони ставали ще за життя, хоч нерідко 

— і після смерті в бою.  

Л. Стефанович відзначає, що обидва типи культів ментально й ритуально 

беруть свій початок від культу мертвих, є своєрідною його похідною 

[269, с. 8; 269, с. 12]. Культ видатних особистостей, шанованих після смерті, 

виникає в пост-Гомеровий період, приблизно в Х ст. до н.е., а поширення 

набуває з VIII ст. до н.е. Місцем поклоніння героям спочатку були їхні могили, 

але поступово культ зростає, на честь героїв починають будувати вівтарі й 

храми. З погляду ритуалу культ героїв полягав у жертвоприношеннях, 
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відмінних від жертв богам (узливання на могилу меду, вина, олії й молока) 

[143, с. 85]. 

Як відзначають укладачі «Словника античної міфології», герої — ідеальні 

носії сили й богатирського духу, у Давній Греції вони сприймалися як 

посередники між людьми та богами. Якщо спочатку два культи героїв були 

розділеними, то з часом вони витворили єдине явище: звання героя 

заслуговували передусім завдяки служінню людям, тому героями називали 

«добродійників грецького народу, засновників грецьких міст і держав, 

фундаторів законного порядку» [143, с. 85]. Відповідно, ще в Давній Греції 

склалося уявлення, що герої — це видатні люди, незалежно від того, що їх 

вирізняє поміж інших — сила, хоробрість, розум чи мудрість.  

Важливим питанням, безперечно, є питання, чому архаїчна свідомість 

потребувала витворення образу й культу героя. Г. В. Ф. Гегель пояснює 

виникнення явища особливостями історичного часу. Філософ говорить, що «в 

епоху героїв, коли індивід, насправді-то, складає нероздільну єдність із 

об’єктивним світом, що сходить від нього, а тому належить йому, суб’єкт хоче 

бути винятковим винуватцем усього, що він зробив, і вважає себе єдиним 

джерелом усього, що сталося» [28, с. 197]. Саме тому гегелівська «доба героїв» 

— час, коли індивід не вирізняє себе із соціуму, його свідомість не розділяє 

суб’єкт і об’єкт, а тому вчинки героїв насправді — вияв їхньої особистої 

потреби, власного інтересу. Герої впроваджують закони, будують держави, 

однак роблять це не для блага всіх (як виявляється згодом), а для блага 

власного або своєї сім’ї.  

Що ж до причин, чому образи героїв ще в давньому світі стають 

культовими, знаходимо таке пояснення у вже згаданої Л. Стефанович: 

дослідниця зазначає, що у свідомості тогочасних греків «боги жили далеко від 

людей, на противагу героям, які завжди були поруч, а тому здатні були 

допомогти за будь-якої потреби» [269, с. 12], відтак потреба в моральному 

оперті, необхідність віри в те, що високий ідеал досяжний, — і є головними 

витоками шанування героїв (і очевидно — виникнення самого феномену 
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геройства, конструювання архетипу героя). Оскільки ж подібні прагнення й 

потреби відчуває людина будь-якої епохи, зрозумілим стає, чому саме образ 

героя, на відміну від тисяч локальних, тимчасових образів, залишається завжди 

сучасним і затребуваним.  

Схоже в підсумку, але інше за розвитком думки й вихідним пунктом 

міркування пояснення культу героїв знаходимо в російської дослідниці 

І. Суравньової, яка зазначає, що «міф про героя є невід’ємним, необхідним і в 

багатьох випадках творчим компонентом суспільної свідомості, яка не може 

задовольнитися лише раціональними аргументами, тому міфологічна 

інтерпретація подій і прогнози, які надають особливої емоційно забарвленої 

значимості нашим цінностям, переконанням, цілям на майбутнє, завжди 

затребувані» [159, с. 7]. Із цієї точки зору феномен героїчного й міф про героя, 

який виникає в процесі еволюції феномену, дієвий, оскільки звертається до 

різних пластів (у тому числі й несвідомого) відображення дійсності в людській 

свідомості, виступає засобом пояснення дійсності, робить її доступнішою для 

розуміння.  

Таким чином, і сербська, й російська дослідниці приходять до того, що 

культ героїв виникає як наслідок природної потреби людини в захисті, 

упевненості (адже освоєння, розуміння дійсності, про яке говорить 

І. Суравньова, вносить безсумнівний ефект заспокоєння, людина починає 

менше боятися стихії, диких тварин, якщо в її свідомості існує образ героя, 

здатного захистити, прийти на допомогу). 

В історії культури досліджуваний образ зазнав численних трансформацій, 

однак залишався перманентно актуальним. Історик В. Склокін указує, що після 

Давньої Греції образ героя актуалізується в Давньому Римі, де «Цицерон додав 

до чесноти героїчного важливий громадянський вимір, пов’язавши її з ідеями 

батьківщини та спільного блага, і ствердивши, що найбільшою чеснотою для 

громадянина є безкорисливо служити батьківщині і навіть віддати своє життя за 

неї» [126].  
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В епоху Середньовіччя зразком героїчного діяння стає духовне служіння; 

поступово під впливом християнської ідеології формується система лицарства. 

Цей процес Є. Шевяков пояснює так: «духовенство вкладає в руки воїна 

освячений меч і тим самим зводить особистість, енергія якої загрожує спокою 

суспільства, у почесну роль захисника стражденних» [181, с. 18], таким чином 

духовенство убезпечує суспільство від можливих конфліктів та облагороджує 

його (завдяки виникненню кодексу лицарства і явища так званої «куртуазії» — 

лицарського благородства).  

Новий тип героїзму пропонує епоха Відродження — інтелектуальну 

працю як подвиг. Й. Гейзинга зазначає, що тепер «акцент робиться більшою 

мірою на достоїнствах розуму й поведінці у вищому світі» [173, с. 105]. 

Лицарська честь і доблесть Середньовіччя в епоху Ренесансу стають 

посередніми рисами, одними з багатьох достоїнств. Те саме відбувається й з 

ідеєю жертовності, самопожертви раннього християнства. Фактично, героїчна 

постать доби Відродження вимірюється ступенем її суспільної успішності.  

Уявлення епохи про героїзм досить повно відбиває трактат Дж. Бруно 

«Про героїчний ентузіазм» (дет. див.: [12]). Основна мета брунівського 

«героїчного ентузіаста» — пізнання істини, гармонійний розвиток усіх 

людських якостей. Г. Апресян відзначає, що Дж. Бруно використовує термін 

«героїчний», який походить від первісного значення слова «герой» як 

напівбожества, наділеного надприродними рисами, наближеного до богів, а 

після своєї смерті — одного із них; так само і брунівський тип «героїчний, 

оскільки знаходиться вже на шляху до абсолютної істини, вищого блага й 

першої краси, своїм свідомим зусиллям він наближує себе до Бога» [1, с. 54].  

Слід однак відзначити, що тип героя-інтелектуала — не єдиний ідеал 

Відродження. Нова епоха зберегла шанування героя мілітаристського типу, але 

завдяки політиці Людовіка XIV вперше мілітаристський тип героїв набуває 

національного звучання [173, с. 105]. 

Фактично, тип героя-інтелектуала, сформований Відродженням додався 

до вже існуючого типу героя-воїна. Нове, XVIII століття, з властивим йому 
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духом Просвітництва додає нових відтінків до вже складеного типу героя-

інтелектуала, і аж до ХІХ століття значних трансформацій героїчного образу не 

спостерігалося. Загалом два названі типи різнилися між собою лише за сферою 

прояву, а не за суттю, оскільки вкладалися у так звану «Вig Мan Тheory» 

(«теорію великої людини»), висунуту Т. Карлейлем [66].  

Із кінця ж ХІХ століття феномен утратив свою однозначність і 

однорідність. Теорії Ф. Ніцше, О. Шпенглера, К.-Г. Юнга, нові соціально-

економічні умови змінили уявлення про героїзм. Відтоді фактично будь-яка, 

наприклад, наукова школа чи політична ідеологія створювали власну 

концепцію героїзму, що в підсумку призвело до розмиття меж поняття.  

Особливої ролі у цьому процесі голландський культуролог Й. Гейзинга 

надає саме філософії Ф. Ніцше: «…виродження героїчного ідеалу розпочалося з 

поверхової моди на філософію Ніцше, яка охопила широкі верстви близько 

1890 р. Образ поета-філософа, породжений відчаєм, став здобутком вулиці, 

перш ніж проникнув у високі зали чистого мислення. Пересічний дурень кінця 

століття просторікував про надлюдину, наче Übermensch був його старшим 

братом. Недоцільна вульгаризація ідей Ніцше без сумніву поклала початок 

напряму думок, який тепер підносить героїзм до рівня лозунгу й програми» 

[173, с. 108]. Учений стверджує, що через вихід ідей Ф. Ніцше «у народ» 

героїчне втратило свій сакральний, глибинний зміст, воно перестало бути 

даниною пам’яті живих мертвим: на роль героя в новому суспільстві міг 

претендувати будь-хто. Відтак героїчне стає популярним, героями 

захоплюються, і це захоплення «є найбільш переконливою ознакою повороту 

від знання й осягнення до безпосереднього переживання й досвіду, який може 

бути названий суттю культурної кризи» [173, с. 108]. Сліпа віра й наслідування 

у ХІХ столітті нівелює ідеали розуму й духу як найвищих чеснот, усталених 

попередніми епохами. Однак сприйняття героїзму «на віру» не знизило його 

суспільної ролі: феномен героїзму продовжує слугувати суспільній стабільності 

й укріпленню почуття патріотизму, а нашарування почуття робить людину ще 

більш екзальтованою і, відповідно, більше налаштованою на подвиг.  
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Пояснення, чому саме межа ХІХ-ХХ століть стала кінцем «теорії великих 

людей», чому злам століть дав надію кожному на статус героя, із посиланням 

на книгу Л. Еріксонаса «Національні герої та національна ідентичність» дає 

історик В. Склокін. На думку науковця, протягом тисячоліть, до згаданої межі, 

феномен героїчного був певною даністю, певною чеснотою, певним типом 

поведінки, найбільше пов’язаним із формуванням ідеї громадянської держави. 

Однак на початку ХХ століття із природного явища героїзм стає явищем 

конструйованим, штучно створюваним на службу певній ідеології (як приклад 

можна згадати культ невідомих солдатів, що з’явився в більшості країн Європи 

після Першої світової війни) [126]. Із часом вплив ідеології на конструювання 

героїчних образів тільки зростає. Яскравим прикладом тому може слугувати 

героїзація робітника в Радянському Союзі (проявом чого зокрема був рух 

«стаханівців»). Загалом можемо сказати, що від початку ХХ століття 

трансформації образів героїв відбуваються не природно, як досі, а більшою чи 

меншою мірою інструментально, саме тому право бути героєм отримують 

люди, які досі його не мали: зараз вони просто потрапляють у вир епохи, 

стають зручними фігурами для маніпулювання свідомістю мас, набувають 

статусу «кумира натовпу», однак такий кумир більше не є втіленням найвищих 

людських ідеалів і чеснот, а тільки конструктом панівної ідеології (І. Поведак 

відзначає, що такі трансформації — особливість далеко не ХХ століття, перших 

відомих людей — селебритіз «породила» секуляризація й соціальні, економічні, 

культурні зміни, принесені індустріальною революцією [259, с. 6]).  

Особливої ж ваги в змінах героїчних образів від 1950-1960-х років 

набувають засоби масової інформації, які стають важливим інструментом не 

лише масового інформування, але й масової пропаганди (як у вузькому, так і в 

широкому значенні слова).  

Доцільно згадати в контексті медійного конструювання героїв опис 

Д. Бурстіном становлення американських героїв [15, с. 414]. Випадок усталення 

класичних героїчних типів у Сполучених Штатах Америки унікальний через 

історичні обставини, фактично, процес «героєтворення», який відбувався в 
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історії світової культури протягом двох із половиною тисяч років (від 

формування культу героїв у Давній Греції до медіаконструювання другої 

половини ХХ століття), відбувся у США менше ніж за сторіччя. Д. Бурстін 

відзначає, що ситуація, у яку потрапила Америка ХІХ століття нагадувала 

Давню Грецію — малознайомий напівдикий світ, де людям загрожували дикі 

звірі й ворожі племена, — тому закономірним наслідком обставин стала поява 

американських героїв, як свого часу це трапилося в Греції.  

Д. Бурстін указує, що європейські герої, очевидно, з’являлися спочатку в 

усних легендах, і тільки після цього поступово входили в літературу письмову. 

Цей процес відбувався протягом століть, за які героїчний образ устигав 

«вичиститися» від непотрібних нашарувань, співці, які передавали сказання з 

покоління в покоління, додавали йому величності й гідності [15, с.  414]. 

Фактично, у підсумку мали «ідеальний» героїчний тип, мало схожий на 

прототип, без «зайвих» рис, максимально простий і схематизований.  

Американська ситуація була майже протилежною — герої творилися 

швидко, не встигнувши ідеалізуватися, «вичиститися», набути канонічних 

якостей. Це відбулося завдяки потраплянню кандидата на роль героя в 

сублітературу, яка його остаточно утверджувала в героїчній ролі. Про вагу 

такої літератури свідчать слова Д. Бурстіна: «У колоніальний період 

характерним американським друкованим виданням були не книга чи науковий 

трактат, а газета, памфлет, самовчитель, проповідь і лист. Ця нова література 

була розрахована на тих, хто не читає книг» [15, с. 419]. Саме завдяки 

популярності таких видань, які були спрямовані на переважну більшість 

населення, були здатні піднімати дух, надихати, дозволяли відволіктися й 

отримати насолоду від простого, доволі грубого гумору, творилися перші 

популярні образи героїв. Відповідно до вимог часу й через особливості 

сублітератури американські герої були смішними, простакуватими, 

вульгарними, однак саме це наближувало їх до читача й слугувало джерелом 

успіху. 
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Без сумніву, образи, культивовані сублітературою, можна назвати 

героїчними. Наприклад, перший американський герой Кроккет, подібно до 

грецьких героїв, вихвалявся своєю зброєю, конем, володів видатними 

моральними й фізичними якостями, здійснював подвиги (смішні й досить 

сумнівні), умів спілкуватися з дикими тваринами (навчив пантеру поратися на 

городі замість дружини) тощо. Однак не лише вчинки, а й мова Кроккета була 

недорікуватою, калькованою, таким чином перший герой Америки мав досить 

антигероїчний вигляд.  

Д. Бурстін відзначає, що сублітература створила справді народних героїв, 

однак коли американці намагалися шукати серед памфлетних оповідок героїв, 

вони їх там не знаходили, бо «сублітература була природним місцем 

народження не героїв, а суперменів» [15, с. 427]. Фактично, це були звичайні 

люди, риси яких перебільшувалися, їм надавали діловитості, але в них не було 

головної відмітної особливості героїв — величності.  

Приклад Д. Бурстіна про становлення американських героїв-суперменів 

можна розглядати як історію про появу перших популярних особистостей, 

своєрідних «героїв газет» (чи у випадку Америки — героїв памфлетів і 

брошурних оповідок), конструйованих, штучно висунутих на передній план 

суспільства масовою культурою й засобами масової комунікації. Однак ці 

постаті ще не є селебритіз — відомими людьми сучасності, тими, кого зараз 

називають «зірками», хоча й мають із ними чимало спільного.  

 Різницю між героями й згаданими специфічно американськими (які однак 

завдяки популярній культурі поширені зараз повсюди) суперменами пояснює 

російська дослідниця І. Суравньова: «Герой на відміну від супермена вже 

здійснив подвиг або досягнув виняткових успіхів у соціально значимій 

діяльності, а супермен володіє, передусім, здатністю чи можливістю здійснити 

щось подібне (героя оцінюють за об’єктивними характеристиками, а супермена 

— за суб’єктивними). Супермен — це перманентний герой, його призначення 

— звершення ряду подвигів. Прикметно, що концепт супермена 

співвідноситься винятково з контекстом буденного (…). Людина, яка втілює в 
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собі риси супермена, підкреслює, що в основі успіху лежить бажання 

перевершити інших людей, і що для цього потрібна велика робота [159, с. 15—

16]. Із зазначеного помітно, що попри значну відмінність образ героя й 

супермена почасти слугують спільній меті — допомогти іншому, обидва образи 

вчать не лише спостерігати, відчувати й співчувати, а й закликають людину 

бути діяльною, брати з них приклад. У той же час, образ супермена вчить ще й 

саморепрезентації, демонстрації своїх позитивних якостей, спонукає людину 

сприймати життя не пасивно. При цьому супермен позбавлений часом 

напускної пафосності героя, він слугує своєрідним маркером «антипафосного» 

часу (як це сталося в колоніальній Америці чи пострадянських країнах у 1990-х 

роках, коли серіали про супергероїв знаходилися на піку популярності).  

 

 1.2. Селебритизація героя як стратегія сучасних медіа  

 

На відміну від двох зазначених вище образів, які хоч і різною мірою, але 

володіють видатними рисами, спрямовані на благо інших, селебритіз є 

порожніми, нейтральними образами, створеними сучасною медіаіндустрією. 

Нові «герої», нав’язувані медіа, співвідносяться з героями «справжніми» як 

Бодріярові «знаки» й «симулякри» (нагадаємо, філософ указував, що в 

сучасному світі відбувся «перехід від знаків, які щось приховують, до знаків, 

які приховують, що нічого немає» [10, c. 13]), себто селебритіз є порожніми, 

нейтральними образами, створеними сучасною медіаіндустрією як симуляція 

образів «справжніх» героїв. Селебритіз — це люди, які не виділяються у 

фізичному чи моральному плані, однак окуповують медіа й завдяки частоті 

своєї появи перед публікою починають створювати ефект значимості. Такі 

пусті образи Д. Бурстін назвав людьми-псевдоподіями. 

Історик Ілля Калінін відзначає, що сьогодні під загрозу опинитися в числі 

медіагероїв, порожніх образів потрапляють і дуже значимі в історії люди, бо в 

сучасному світі селебретизація стала однією з головних технологій 

медіаіндустрії, яка «однаково працює з людьми будь-якого порядку, від Майкла 
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Джексона до Авраама Лінкольна. І в цьому смислі вже немає різниці, хто перед 

нами: Тарас Бульба, Степан Бандера чи Вірка Сердючка. Їх образи, опиняючись 

у медіапросторі, працюють за одними й тими ж принципами, питання тільки в 

тому, які фінансові й політичні інвестиції вкладають у ці фігури» [126]. 

Феномен селебритіз недостатньо вивчений у вітчизняній науці, однак в 

американській комунікативістиці спроби розмежування героїв та відомих 

особистостей розпочалися півстоліття тому (цьому сприяли праці Г. Інніса, 

М. Маклюена, У. Онга, Н. Постмана, Д. Бурстіна, Л. Стрейта).  

Класичною роботою із проблеми селебритизації культури другої 

половини ХХ століття є книга «Імідж» Д. Бурстіна, у якій автор відзначає, що 

за останні десятиліття старі зразки героїчного були зруйновані, заміщені 

новими. Науковець стверджує, що нові зразки почали продукуватися масово, а 

головною їх особливістю стала придатність на ринку. Фактично образи нових 

героїв — «рекламованих національних брендів» — засновуються не на звичних 

нормах моралі, а на новому типі «людської пустоти» [203, с. 49].  

Учений намагається пояснити, як відбулася трансформація моральних 

норма і пустота утвердилася як значима. Для цього він простежує розвиток 

історичних героїчних типів, який урешті закінчився стадією селебритизації. 

Традиційний тип героїзму, за Д. Бурстіном, включав фігури рівня Мойсея, 

Уліса, Ісуса, Цезаря, Моххамеда, Жанни Д’Арк, Шекспіра, Вашинґтона, 

Наполеона й Лінкольна. Таким чином, традиційним героєм можна було назвати 

реальну чи вигадану людину, яка досягла величі завдяки своїм досягненням, це 

була людина великих діянь [203, с. 49]. 

Названий тип класичних героїв можемо співвіднести з «усними героями» 

й «героями епохи друку» Л. Стрейта. Перші з них — важкі, міфологічні, сильні, 

описувані переважно клішованими формулами (сміливий солдат, прекрасна 

принцеса) їх знали завдяки їхнім вчинкам [270, с. 49]. Другі — легші, 

приземленіші, вже набагато численніші, відомі завдяки своїм ідеям 

(письменники, винахідники, вчені, які виокремлювалися завдяки ментальним, а 

не фізичним якостям) [270, с. 50].  
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Помітно, що обидва ці типи — видатні люди, Бурстінові «класичні герої», 

які стояли окремішньо на тлі загальної людської маси завдяки своїм вчинками 

(чи то на ратному полі, чи то в ідеологічній боротьбі). Однак цей тип героїзму 

починає трансформуватися ще на початку ХХ століття. Причиною цього став 

збіг досить багатьох факторів, одним із яких стало поширення диктатур у 

європейських країнах: Гітлер, Муссоліні й Сталін стали поштовхом до 

утвердження думки про те, що демократія повинна надалі жити без Великих 

Лідерів. Культ героя, антидемократичний за своєю суттю, більше не є 

суспільною цінністю.  

Ще однією вагомою причиною нівеляції культу великої людини стала 

спроба розглядати героїчне крізь призму науки, застосувати передові 

досягнення психоаналізу, природничих наук для пояснення ментального 

феномену. Сутності явища ці спроби не розкрили, однак значною мірою 

десакралізували поняття героїчного.  

Третьою причиною трансформації культу героя, за Д. Бурстіном, став 

уплив марксизму, зростання економічного детермінізму, зростання рівня знань 

про економіку й соціальну історію, що в сумі склало враження, що роль окремої 

особистості, лідера, героя вже не є настільки визначальною, як раніше 

[203, с. 52]. 

Крім згаданого, посилилася роль засобів масової комунікації, які в 

середині ХХ століття стали вагомим чинником суспільного впливу. Збільшення 

інформаційних потоків призводять до ситуації, коли людина за день бачить 

більше обличь, імен, ніж раніше могла дізнатися за життя. За цих умов 

розпізнати героя стає з кожним роком складніше, тепер людина чує голос 

президента, дружини президента і його родини, а також бачить обличчя й чує 

голоси членів кабінету міністрів, сенаторів, конгресменів, їхніх дітей і дружин. 

Як наслідок, «титанічна фігура тепер — лише одна з тисяч. … Герой як 

спонтанне явище губиться в надмірному потоці псевдоподій» [203, с. 54], — 

резюмує Д. Бурстін.  
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Російський науковець В. Шестаков пояснює те, що «істині герої 

катастрофічно швидко забуваються, поступаючись псевдогероям реклами й 

іміджу, створюваним засобами масової інформації» [182, с. 74], 

переорієнтацією суспільства на ідеали споживання, а не виробництва. 

Відповідно, ідолами людей нового світогляду стають не ті, хто бореться у сфері 

виробництва (трудівники, бізнесмени, професіонали різних сфер), а ті, хто 

задовольняють споживацькі потреби — актори, співаки, світські персони. 

Такий світоглядний зсув науковець пояснює «ростом впливу «масової 

культури» з її функцією відволікання від реальності» [182, с. 70]. 

Псевдореальність привчає людину до псевдоцінностей, тому розуміння 

вишуканої літератури чи мистецтва поступово витісняється «популярною» 

літературою й мистецтвом. ХХ століття продукує новий тип величності, який 

відтісняє в тінь героя, — селебриті. Л. Стрейт цю трансформацію називає 

зміною «героя друкованої епохи» на «електронного героя» [270, с. 50].   

Термін селебриті, про який Д. Бурстін пише і як про особу, і як про стан, 

становище (бути обговорюваним, відомим, знаменитим, часто згадуваним), 

сьогодні остаточно утвердився на позначення відомої особистості. Про це 

свідчить 9-те видання Короткого оксфордського словника сучасної англійської 

мови, у якому першим значенням селебриті є «широко відома людина» 

[210, с. 210]. Хоч у цьому значенні слово почало вживатися ще від середини 

ХІХ століття, однак лише через століття це значення усталилося.  

Селебриті, за визначенням Д. Бурстіна, — це людина, яка відома через 

свою відомість [203, с. 57], вона «не гарна й не погана, не велична й не 

посередня. Це людина-псевдоподія. Вона створена спеціально, щоб 

задовольнити наші перебільшені сподівання на людську велич. Вона морально 

нейтральна. … вона створена чесною, працьовитою людиною високої 

професійної етики, людиною, яка робить свою роботу, «інформуючи» й 

навчаючи нас. Вона зроблена всіма нами, хто охоче читає про неї, хто хоче 

бачити її по телевізору, хто купує її записи і говорить про неї з друзями. Її 

зв’язок із мораллю чи принаймні реальністю дуже двозначний» [203, с. 58]. 
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Селебритіз — продукт сучасних комунікаційних технологій, «результат 

могутньої технології комунікації» [237, с. 251]. Відомі люди «робляться» 

переважно завдяки рекламі, засобам масової комунікації. Процес селебритизації 

сьогодні є масовим і наростаючим, оскільки кожна відома людина має здатність 

робити відомими всіх, із ким спілкується, усе, що робить під своїм брендом. 

У світі псевдоподій на статус відомої людини може претендувати кожен, хто 

зміг потрапити в новини й бодай на кілька днів там затриматися (байдуже, 

завдяки яким учинкам чи якої якості досягненням). За словами Л. Стрейта, 

селебриті, електронний герой, «миттєво з’являється в полі нашого зору, 

здається, нізвідки, і так само миттєво він зникає. Як казав Енді Уоргол, у 

майбутньому всі будуть знаменитими. На 15 хвилин» [270, с. 53]. 

На творення «зірок» працює ціла індустрія, у тому числі спеціально 

навчені фахівці — прес-секретарі, іміджмейкери. За О. Е. Клаппом, до 

технологій «героєтворення» належить продукування сувенірів із зображенням 

«героя», створення фан-клубів і написання листів кумирам, які часто є 

спеціально організованими процесами [238, с. 139]. 

Очевидно, що сучасні селебритіз (відомі люди, «зірки») є майже 

протилежністю героям попри те, що фактично є сучасною сходинкою еволюції 

поняття героїчного. Основна різниця між класичним типом героя й 

псевдогероєм сучасності в тому, що перший «відзначався своїми досягненнями, 

а селебриті ж — своїм іміджем чи торговою маркою. Герой створював себе сам, 

а селебриті створена медіа. Герой був великою людиною, а селебриті — це 

велике ім’я» [203, с. 61]. 

Із цього помітно, що герой — явище більш фундаментальне, позачасове, 

як було сказано раніше, герої утверджувалися протягом століть, проходячи 

через фольклор, сакральні тексти, відомі особистості ж, навпаки, явище 

тимчасове, вони зникають так само легко, як і створюються, відповідно в 

героях утілюються загальнолюдські цінності, моральні ідеали, тоді як 

селебритіз здатні претендувати тільки на вираження короткочасного «смаку 

епохи». Герої давнини часто видаються більш величними (оскільки пройшли 
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значніше випробування часом), тоді як «зірки» тим яскравіші, чим сучасніші 

вони.  

У Д. Бурстіна знаходимо ще одну відмінність між героями й 

знаменитостями — особистості, які належать до кожного із цих типів 

уподібнюються одна до одної, але кардинально різними шляхами. Герої 

обов’язково повинні мати виразне обличчя, яке з часом запам’ятовується, 

сакралізується, стає клішованим, нам важко уявити Христа чи Мойсея 

інакшими, ніж їх зображували досі. Таким чином, герой у процесі його 

ідеалізації втрачає особистісні якості, по суті, герої — неіндивідуалізовані, 

якоюсь мірою надіндивідуальні, і ця особливість поєднує всі героїчні образи. 

Натомість кожна селебриті відрізняється від іншої; селебриті — це 

індивідуальність, і в своїй індивідуальності, прагненні до несхожості всі 

знаменитості зрештою однакові [203, с. 65], Різняться вони хіба зовнішніми 

проявами інакшості — хтось має фірмові жести, рухи, хтось — специфічний 

одяг чи зовнішність.  

Безумовно, герої й селебритіз відрізняються не лише на рівні презентації, 

а й на рівні сприйняття аудиторією. Показовим у цьому плані є дослідження 

британських психологів, які на основі опитування 299 респондентів зробили 

висновок, що люди відчувають сильніший емоційний зв'язок із героями, ніж із 

селебритіз, але, навпаки, більше хочуть наслідувати, мати стосунок до 

знаменитостей, ніж до героїв [250, с. 45]. Це ж саме дослідження показало, що 

сьогодні герої й знаменитості досить чітко розмежовані у сприйнятті 

реципієнтів за сферами прояву: якщо царина героїв — політика, спорт, наука, 

релігія й музика, то «зірок» — кінематограф, музика, гумор, спорт і телешоу 

[250, с. 45]. Попри деякі збіги помітно, що два згадані типи все ж виникають у 

різних видах діяльності (адже якщо серед героїв музикантів лише 6 %, то серед 

знаменитостей — 21 %, подібна різниця спостерігається й у інших сферах, що 

накладаються для обох типів).  

Попри значні відмінності було б помилкою вважати, що «зірок» і героїв 

чітко можна розрізнити. Якщо основне завдання образу відомої людини — 
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відсунути в тінь образ справжнього героя, то основне завдання індустрії 

масових комунікацій — перетворити героя на «зірку», свідченням чого є 

популярні сьогодні «легкі» історії про історичних постатей, романи великих 

полководців чи потішні факти із дитинства політичних лідерів. Таким чином, у 

сучасному суспільстві навіть «важкі» (за У. Онгом) герої наближуються до 

популярних, межа між цими двома типами стирається. ЗМК не цікавий герой як 

такий, він цікавий лише як можливість його селебритизації. Саме тому в медіа 

героїчні образи є радше винятком, однак не слід вважати що герої в сучасному 

світі цілком поступилися місцем селебритіз. Проблема зникнення героїв є 

проблемою медіапростору, ціннісних орієнтацій медіа (і суспільства), що не 

обов’язково є об’єктивним віддзеркаленням об’єктивної дійсності.  

Отже, протягом ХХ століття героїчні образи зазнали значних 

трансформацій, на зміну «теорії великої людини» прийшла епоха псевдогероїв, 

продукованих засобами масової комунікації. Слебритіз — продукт масової 

культури й масових комунікацій, створені медіаіндустрією «зірки», морально 

нейтральні, які не звершили подвигів і не боролися за моральні ідеали, вони 

відомі лише завдяки своїй відомості. Якщо герой — поняття позачасове, 

фундаментальне, то селебриті — тимчасове, завжди сучасне (бо «термін 

придатності» відомих людей досить обмежений), дрібніше масштабом. Під 

загрозу селебритизації, перетворення в поп-зірку сьогодні потрапляють навіть 

«важкі» (за У. Онгом) герої, що фактично стирає межу між класичними 

героїчними й сучасними псевдогероїчними типами. Таким чином, сучасні медіа 

виявляються заповненими «пустими оболонками», гарним антуражем замість 

вагомих, продуктивних для підтримання культурного рівня й засвоєння 

позитивних цінностей образів.  

 

1.3. Сутнісні ознаки героя 

 

З погляду етимології, «герой» — слово, яке через французьку мову 

потрапило у слов’янські мови з грецької, де використовувалося на позначення 
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напівбогів, «смертних, які народилися від богів і наділених видатними 

здібностями, у першу чергу величезною силою» [80].  

В етимологічному словнику української мови вказано, що слово герой є 

запозиченням із німецької або французької мови, у які в свою чергу потрапило 

з латинської, а туди — з грецької, від слова, що означало «вождь, воїн, герой», 

спорідненого з латинським «стережу, бережу, охороняю». Застаріла ж 

українська форма слова — «ирой» — відбиває середньо- й новогрецьку вимову 

й свідчить про те, що це слово, імовірно, раніше було запозичене 

слов’янськими мовами безпосередньо з грецької [50, с. 500].  

В етимологічному словнику за редакцією Я. Рудницького відзначено: 

форма «ирой» зафіксована в російській мові з 1704 року, а сучасна форма 

«герой» — із 1762 року [51, с. 607]. Однак можна стверджувати, що насправді 

слово з’явилося в українській мові раніше, свідчення цього знаходимо в 

«Історичному словнику українського язика» за редакцією Е. Тимченка. 

Примітно, що праця не фіксує слова «герой», однак фіксує інше, 

близькоспоріднене слово «героина» (у значенні «жінка, яка зробила щось 

надзвичайного»), яке вперше згадується в трактаті «Ключ разумєнія…» 

Іоаникія Галятовського, виданому в Києві 1659 року [63, с. 520].  

Таким чином, у корпусі української мови слово вкорінене вже понад 

350 років, набуло багатьох семантичних нашарувань і отримало досить широку 

словотвірну парадигму. Свідчення поширеності лексеми знаходимо в 

«Малорусько-німецькому словарі» Є. Желеховського, виданому в 1886 році. 

Робота фіксує слово «герой» та п’ять похідних від нього — геройний, 

геройство, геройствувати, героїня, героїти (у значенні «бути героїчним») [94, с. 

139], два з яких сучасні словники не фіксують. Ширшу парадигму фіксує 

пізніший словник української мови за редакцією Б. Грінченка (крім слова 

герой, також героївський, героїня, героїти, героїчний, героїчність, героїчно, 

геройство, геройський [141, с. 280]).  

Подібну до Грінченкового словника парадигму фіксує й «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В. Даля: герой, геройский, героический, 
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геройственный, геройство, геройствовать, геройствование, героикомический 

[38, с. 309]. Примітно, що лише одна лексема вживається на позначення 

літературного явища — героикомический. Лексема герой теж має додаткове 

значення «герой повести, первое, главное лицо», однак його перше значення — 

«витязь, храбрый воин, доблестный воитель, богатырь, чудо-воин; доблестный 

сподвижник вообще, в войне и в мире, самоотверженец».  

Сучасні українські словники словники фіксують до 13 слів із коренем 

«герой-» [20, с. 231], а російські — до 16 [52], однак до кореневого гніздового 

словника української мови корінь не увійшов [67].  

Узагальнюючи, можемо говорити про чотири-п’ять базових значень 

поняття «герой» відповідно до сучасних словників. Так, словник іншомовних 

слів української мови за редакцією О. Мельничука визначає героя як: 

«1. В давньогрецькій релігії і міфології визначний предок, вождь або богатир. 

2. Видатна за своїми здібностями й діяльністю людина, що виявляє відвагу, 

самовідданість і хоробрість у бою і в праці. 3. Людина, що втілює основні, 

типові риси певного оточення, часу, певної епохи. 4. Головна дійова особа 

художнього твору. 5. перен. Особа, яка чим-небудь відзначилася, привернула до 

себе загальну увагу» [144, с. 156].  

Подібні визначення фіксує ряд українських (наприклад [146, с. 56], 

[6, с. 132]) та російських словників (зокрема, [109, с. 129], [11, с. 200]).  

Дещо відмінне від згаданих вище значення фіксує тлумачний словник 

російської мови за ред. Д. В. Дмітрієва для визначення лексеми героїчний: 

«Героическими называют поступки, действия и т.п., которые, рискуя своей 

жизнью, совершает человек (группа людей), стремясь достичь чего либо или же 

спасти, сохранить, защитить кого-либо или что-либо» [164, с. 203]. Важливим 

тут є наголос на моральних якостях індивіда, альтруїстичних мотивах 

здійснення героїчного вчинку, а не на фізичній силі й відвазі.  

Відзначимо однак, що провідним значенням слова герой досі виступає, 

очевидно, його первинне, похідне ще з Давньої Греції значення — розуміння 

героя як людини, здатної до подвигу, такої, що відзначається фізичною силою. 
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Про це свідчить, зокрема, синонімічний ряд «герой — богатир — поет — 

витязь — уроч. звитяжець — книжн. лицар» [145], ряди «герой — переможець 

— звитяжець — лицар — витязь — здобувець», «героїзм — молодецтво — 

відвага — хоробрість — відважність — самовідданістть — мужність — 

безстрашність» [64, с. 68] та доволі широке коло епітетів до поняття герой у 

вказаному значенні (рос. беззаветный, бесстрашный, блестящий (устар.), 

дерзновенный (устар. поэт.), доблестный, достославный (устар.), знаменитый, 

известный, истинный, легендарный, мужественный, народный, настоящий, 

отважный, подлинный, признанный, прославленный, славный, смелый, 

храбрый [142].  

Підтвердженням домінанти фізичних якостей та відваги у визначенні 

поняття є й протиставлення героїзму, мужності боягузству, а героя — боягузу 

[114, с. 52]. Може свідчити про зв’язок героїзму та фізичної сили, сміливості й 

наявність лексем герой та героїчний у російсько-українському словнику для 

військовиків [16, с. 57], представників професії, яка зазвичай асоціюється саме з 

цими рисами.  

Слід зауважити, що хоч домінанта сили й залишається провідною для 

образу героя, поняття геройського вчинку значно розширюється завдяки тому, 

що сила сучасного героя — не обов’язково ратний подвиг чи військова звитяга. 

Як зазначають Е. Яявікреме та П. Ді Стефано, позитивна психологія в останні 

десятиліття випрацювала широку типологію людської сили, яка включає 

24 різних типи, виведених на основі аналізу широкого кола історичних та 

літературних джерел. Автори зазначають, що тип сили «мужність» «найбільш 

відповідає розумінню героїчного вчинка» [230, с. 168]. Однак «мужність», яка 

на перший погляд відбиває саме фізичну силу, насправді включає в себе 

«відважність» та «прямоту», які є радше не фізичними, а ментальними 

якостями. Відповідно, за результатами досліджень у галузі позитивної 

психології, героєм сьогодні можна вважати людину, яка, по-перше, здатна 

робити щось, що суперечить думці більшості, здатна йти на ризики й 

усвідомлює можливі наслідки, а по-друге, не боїться відкрито говорити правду, 
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висловлювати непопулярні речі. Важливими є мотиви такої поведінки — 

необхідність турботи про інших, співпереживання та внутрішня потреба бути 

чесним із собою [230, с. 168].  

На мотиви героїчної поведінки звертає увагу російський науковець 

М. Кіященко, який відзначає, що витоки героїзму полягають у «вірності 

громадянському обов’язку» [70], таким чином, науковець протиставляє героїзм 

индивідуалізмові, бо «героїчний подвиг передбачає звершення видатних за 

своїм суспільним й історичним значенням учинків в інтересах народу, 

суспільства й усього людства» [70]. Можемо сказати, що до героїчного вчинку 

людину спонукає моральна відповідальність, внутрішня потреба боротися не 

скільки за власні інтереси, скільки за благо іншого.  

На моральному аспекті геройської поведінки наголошує й український 

дослідник А. Данчук, відзначаючи, що «не варто називати вчинок героїчним, 

якщо відсутня конкретна прогресивна мета і її соціально вартісний зміст. 

Інакше довелось би віднести до цієї категорії і нахабні дії злочинців» [39, 

с. 151]. Інший науковець, Л. Данчук, прямо вказує на взаємозв’язок категорії 

героїчного з категорією моралі: «…питання про те, яку людину ми хочемо 

подарувати майбутньому, є визначним у проблемі героїчного, оскільки 

здатність до героїчного вчинку починається з розвитку моральних якостей» 

[40, с. 25].  

Зауважують, що «героїзм можна розглядати як високо моральну 

поведінку», й американські психологи [226, с. 313]. При цьому явище героїзму 

вони пояснюють як зумовлене прагненням до пошуку сенсацій, альтруїзмом, 

відчуттям громадянського обов’язку та відвагою, які є бажаними, однак нон-

адаптивними рисами відповідно до теорії Дарвіна [226, с. 313]. Відтак постає 

запитання, чому нелогічна з погляду боротьби за виживання поведінка існує й 

навіть вважається зразком, еталоном, утіленням високих ідеалів. Науковці 

відзначають, що така поведінка може пояснюватися як результуюча трьох 

факторів — усвідомлення ситуації як критичної, наявності значної кількості 

спостерігачів, прийняття відповідальності за ситуацію [226, с. 316]. Але 
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очевидно, що самих по собі цих факторів недостатньо для того, щоб 

гарантувати героїчні вчинки, тому провідним фактором мусить бути саме 

моральна відповідальність, геройський учинок розцінюється як такий не за 

наміром, а за результатом, який порівнюється з етичним ідеалом, моральною 

нормою.  

Е. Яявікреме та П. Ді Стефано відзначають, що в більшості дефініцій 

героя зазвичай виділяють три провідні риси: його поведінка складається за 

нетипових ситуацій, наприклад, стихійних лих; поведінка здається 

незвичайною, особливо через помітні особисті ризики; поведінка має за мету 

подальше благополуччя інших [230, с. 167]. 

Таким чином, можемо говорити про те, що герой — категорія моральної 

відповідальності, тип поведінки покликаний до життя внутрішніми стимулами 

(«Альтруїсти бачать світ по-іншому. Де більшість бачить чужого, альтруїст 

бачить ближню людську істоту» [230, с. 167]), однак завжди герой — людина 

дії, саме вчинки зводять його до такого рангу.  

Як зосередження не моральних ідеалів, а конкретних дій герой постає в 

концепції французького феноменолога М. Мерло-Понті. Філософ виділяє три 

типи героїзму — традиційний (гегелівський), ідеологічний (комуністичний), 

сучасний, — беручи за основу класифікації не намір, а дію (дет. див.: [247]). За 

М. Мерло-Понті протягом століть культ героїв розглядався як жертвенний 

заради трансценденції (що найяскравіше виявилося на прикладі християнських 

святих), однак Г. Гегель здійснив світоглядний переворот у тому числі й у 

розумінні сутності геройства. Ключова зміна, результуюча від визнання місця 

особистості в історії, проявилася в поверненні героя від трансценденції до 

реального життя. Після великої перерви героями змогли стати конкретні 

особистості, які усвідомили, що їхній світ не має майбутнього, й наважилися 

самі взяти участь в історичному прогресі.  

Б. Сміт відзначає, що для М. Мерло-Понті «гегелівський герой — це 

історичина особистість, яка, базуючись на неясних відчуттях, діє проти 

власного часу. У ретроспективі такі дії можуть скидатися на історичну 
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мудрість. Але лише в ретроспективі. Такі герої загалом не герої для сучасників. 

… Гегелівський героїзм полягає у випрацюванні того, що з часом 

здаватиметься єдино можливим майбутнім і єдино можливим сенсом життя» 

[264, с. 170—171].  

Ідеологічний героїзм, за М. Мерло-Понті, — особливий феномен, коли 

люди здатні покласти все своє життя й сили на служіння ідеям, які за їхнього 

життя не мають або мають дуже примарні шанси на здійснення [264, с. 175]. 

Такими героями-діячами були, наприклад, прихильники комунізму.  

Сучасний же герой для М. Мерло-Понті, — це людина, здатна зовнішньо 

поводитися так, як відчуває себе внутрішньо. Навіть у дійовій концепції 

героїзму філософ наголошує на моральних якостях героя, стверджуючи, що 

герой — людина в будь-який момент здатна до самопожертви, та, яка здатна 

відмовитися від власної свободи задля збереження свободи іншого [264, с. 178]. 

Таким чином, на відміну від традиційного типу героїзму, сучасний герой 

«просто живе у своєму часі» [264, с. 179]. Однак саме відчуття свого часу 

допомагає сучасному героєві зрозуміти минуле, осягнення сучасності постає 

для нього способом зв’язку з універсумом.  

Концепція героїзму за М. Мерло-Понті хоч і не різниться принципово від 

наведених вище, однак є важливою передусім через зміщення акценту з 

відчуттів героя на його активність, діяльність.  

 Важливість розглянутих вище категорій для характеристики образу 

героя доводить експеримент американських психологів М. Саллівана та 

А. Вентера: аналізуючи дані респондентами описові характеристики героїв, 

учені виявили, що всі ці характеристики загалом підпадають під одну з п’яти 

категорій (за результатами обробки даних виокремлено категорії: «Утілює 

соціальні цінності» — 5 %, «Слугує стандартом поведінки/рольовою моделлю» 

— 26 %, «Є утіленням успіху або досвіду» — 9 %, «Є ідеальним уявленням 

людини про саму себе» — 27 %, «Має досягнення або здобутки» (на увазі 

маються здобутки не особистого, а соціального порядку) — 18 %, «Постійно 

допомагає іншим / альтруїст» — 15 %) [274, с. 474]. 
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 Фактично, більш ніж у третині випадків опитувані вважають героями 

людей, які роблять щось заради інших (мають здобутки, є альтруїстами), ще у 

третині випадків герой для людини — рольова модель, тобто людина, яка 

здатна й робить щось, що є вартим наслідування. Можна сказати, що у двох 

третинах випадків герой сприймається як такий за його здатністю до дії, і менш 

ніж у третині випадків — як ідеалістичне уявлення, зосередження внутрішніх 

якостей людини. Таким чином, дослід американців доводить, що саме категорії 

моральності та дієвості є базовими складовими поняття «герой». 

Для деталізації отриманих результатів та їх верифікації вчені провели 

інше дослідження, яке загалом підтвердило попередні результати. М. Салліван 

та А. Вентер установили, що розуміння героїв різниться в різних людей (про що 

свідчить 590 означень до цього слова, виявлених уході дослідження), однак 

досить 7—12 базових слів для досить повного опису поняття (розумний, 

люблячий, релігійний, турботливий, лідер, талановитий, важко працює, 

мотивований, виступає рольовою моделлю (прикладом), добрий, сильний, 

креативний — відсоткове співвідношення частотності вживання означень див. 

на рис. 1.1) [274, с. 477]. Безумовно, наведені на рисунку 1.1 означення 

відбивають сприйняття образу героя лише в середовищі американської молоді, 

на основі опитування якої й зроблено висновки, однак експеримент доводить, 

що попри різницю в сприйнятті героїчних постатей (залежно від освіти, регіону 

проживання, виду зайнятості, віку тощо), частина характеристик героя 

залишається стабільною. Очевидно, ці константи і є «маркерами» героїчних 

постатей у суспільстві.  
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Рисунок 1.1. Найбільш уживані респондентами терміни на позначення  

поняття «герой» (за даними М. Саллівана та А. Вентера) 

 

У підсумку з наведених результатів можемо вивести своєрідну 

«формулу» образу героя. Людина, яка претендує на роль героя, мусить 

характеризуватися високими моральними якостями (здатністю жертвувати 

собою на користь інших, бути альтруїстом), бути рішучою й дієвою, 

відзначатися мужністю (тобто бути відважною й уміти висловлювати 

«незручні» ідеї), а крім того володіти рядом рис — бути розумною, люблячою, 

релігійною і т.д. Зрозуміло, що не кожен герой володіє повним набором цих 

характеристик, так само, як і не кожна людина, яка ним володіє, автоматично 

стає героєм. Утім виокремлення цих рис є необхідним для розуміння сутності 

поняття «загалом», без поправки на індивідуальні особливості рецепції образу.  

Зі сказаного вище очевидно, що поняття героїзму — складне, поліфонічне 

явище. Можна говорити про непересічність фігури героя для окремої 

особистості та історичного процесу, однак чітко сформулювати, у чому ж 

полягає значущість феномену загалом, неможливо. Через неоднорідність та 
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неоднозначність явища виконувані ним функції теж досить різноманітні й 

залежать від вибору підходу до розуміння сутності явища.  

Так, Т. Карлейль вважав, що поклоніння героям слугує найкращим 

стабілізатором суспільного й політичного ладу [66, с. 12]. Як зазначає 

Е. Кассірер, «для Карлейля поклоніння героям було найдавнішим і 

найміцнішим елементом у суспільному й культурному житті людства. Саме в 

ньому він бачив “невмирущу надію на справедливе управління світом”. … Він 

ототожнив усе історичне життя з постатями великих людей» [206, с. 189—190].  

А. Трофимова відзначає, що «у переламні для існування культури епохи 

люди завжди воскрешають образ Людини-героя. Якісні зміни в культурі 

вимагають пошуку нового типу людини, адекватної світу, що змінюється. В 

умовах хаосу й аномії подвиг героя виступає духовним орієнтиром» [166, с. 50].  

І. Суравньова здатність образу героя бути стимулом і орієнтиром називає 

«мотиваційною продуктивністю феномену героїзму» [159, с.12], тобто герой 

слугує прикладом для мас, допомагаючи їм побачити нові шляхи розвитку. 

Таким чином, героїчна постать є каталізатором суспільного прогресу.  

На важливості героїчних постатей для залучення людини до політичного 

життя, культурного виховання наголошують американські дослідники: 

«Героїзм може мати не лише пряме значення для людини в термінах 

моральності та підвищення самооцінки: захоплення героями може формувати 

базис громадянської ідентичності, навчати активній громадянській позиції. 

Іншими словами, героїзм слугує суспільству, долучаючи індивідів до 

позитивних цінностей та культури» [226, с. 314]. 

Акцентує на важливості героїчних постатей для утвердження позитивної 

ціннісної системи й польський історик Л. Адамський. Учений вважає, що вибір 

героїчної постаті, яку шанує суспільство, є одночасно вибором системи 

цінностей, які суспільство ставить собі за зразок: «У європейських країнах, у 

тому числі й в Україні, як героїв шанують передусім людей, які відзначилися 

працею заради локальної спільноти, або заради своєї країни, або заради 

людства. Поважають, звичайно, також людей, яких особисте життя становить 
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зразок для наслідування. Із точки зору цінностей, на яких збудована 

європейська цивілізація, … ми повинні шанувати тих людей, діяльність яких не 

суперечить цим базовим фундаментальним цінностям» [126].  

Натомість американський психолог К. А. Бун, не заперечуючи цінності 

героїзму для суспільства, вказує, що явище «є шкідливим на рівні одиничної 

маскулінної ідентичності, оскільки риси ідеалізованої фігури героя завжди й 

невідворотно відсутні в кожного окремого чоловіка» [202, с. 304], а тому 

особистість героя часто тисне своїм авторитетом на людину, змушує її 

почуватися неповноцінною, прагнути досягти недосяжного ідеалу. Герой таким 

чином для кожної конкретної людини — щось чуже, «інший», жоден герой не 

може назвати себе героєм без ризику втратити свій героїчний статус.  

Хоча К. А. Бун указує на шкідливість героїв для індивіда, хід його 

міркувань доводить користь героїв для окремої людини хоч би тим, що 

здатність до осмислення феномену геройства свідчить про рівень духовного 

розвитку людини: науковець зазначає, що в реальності не існує лише героїв як 

конкретних особистостей, однак героїчні вчинки існують. Тоді здатність 

людини мислити глобально як раз і визначається здатністю побачити за 

окремими актами героїзму постать героя, а не навпаки [202, с. 305]. 

Іншу точку зору знаходимо в голландського культуролога Й. Гейзинги. 

Якщо К. А. Бун поширює негативний вплив героїчних постатей лише на 

індивідуальну маскулінну ідентичність, то Й. Гейзинга вважає, що актуалізація 

в суспільстві постатей героїв хоч і не має сама по собі негативного впливу, але 

завжди слугує проявом глибокої суспільної кризи: «Це значить, що поняття 

служіння, спільної справи й виконання обов’язку більше не мають достатньої 

сили, щоб привести в дію енергію суспільства. Вона повинна бути підсилена, 

наче за допомогою рупора. Вона повинна бути роздута, може, навіть надута» 

[173, с. 110]. Таким чином, героїзм у суспільстві, на думку Й. Гейзинги, 

виконує не настільки глобальну роль, яку за ним визнають інші вчені. 

Культуролог же називає героїзм лише маркером інших процесів, а не 

самостійним феноменом, тим більше сьогодні, коли героїзм — конструкт 
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політичних партій чи ідеологій. Крім того, героїзм — зручне явище для 

формування у людини думки, що довкола неї лише вороги, які зазіхають на її 

свободу (тобто ті, хто шанує інших героїв). Таким чином, героїзм 

примітивізується, «певний суб’єкт ми й наші, який називає себе партією, 

орендував героїзм і наділив ним тих, хто цій партії служить» [173, с. 111]. 

 Помірковану позицію, проміжну між запропонованими вище щодо 

поняття героїзму має І. Суравньова. Дослідниця вказує, що героїзм у будь-яку 

епоху залишатиметься «на часі», оскільки володіє інфікуючими, 

самореплікуючими, «вірусними» властивостями. Наприклад, багато людей 

вважають конкретні акти героїзму важливими персонально для себе, хоча 

насправді мають про них дуже приблизне уявлення. Причина ж такого явища в 

тому, що феномен героїзму імпліцитно містить у собі сугестивні мотиваційні 

структури через високу емоційну насиченість [159, с. 12]. Відповідно, 

дослідниця визнає роль героїзму в суспільному прогресі, однак вказує, що 

феномен має значний маніпулятивний потенціал, тому в будь-який момент його 

можна використати як на благо, так і на шкоду суспільству й індивіду, а тому 

сьогодні герої повинні сприйматися й сприймаються контекстуально, з 

урахуванням моральних норм, етнічної, релігійної й політичної приналежності 

суб’єкта сприйняття, характеру соціально-економічної ситуації й інших 

супровідних факторів.  

Отже, у сучасному світі героїзм відіграє важливу роль, однак не може 

сприйматися з однозначністю, із якою сприймався раніше. Дослідниця Олена 

Чернявська зазначає, що як змінюються соціально-економічні умови, так і 

феномен геройства зазнає значних трансформацій: «Поняття «герой» утрачає 

свою однозначність, і сам герой набуває багатьох  суперечливих рис, що 

ставить під сумнів його вартість у позиції героїчного. … Герой все більше 

віддаляється від своєї «героїчності» … і все більше набуває рис звичайної 

людини, наближаючись до буденності» [180, с. 275—276]. Попри це навіть 

сучасний герой повинен відповідати ряду критеріїв (бути високо моральним, 

рішучим і дієвим здатним пожертвувати собою заради інших, висловити 
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незручні ідеї), щоб виконувати свої головні функції — слугувати рольовою 

моделлю, прикладом позитивної поведінки, носієм позитивних цінностей.  

 

1.4. Типологія героїв: наукова традиція 

 

Вирішення проблеми типологізування героїв здатне дозволити 

структурувати уявлення і про самі ці образи, і про соціальну дійсність, яка їх 

породжує. Першою спробою типології героїчних образів можемо вважати 

роботу Т. Карлейля «Герої, шанування героїв і героїчне в історії». Загалом 

типології героїв, запропоновані науковцями від Т. Карлейля й до сьогодні, 

зосереджують увагу переважно на історичному й національному аспектах 

формування героїчних образів або розглядають героя як явище позачасове, 

універсальне. Умовно можемо виділити кілька підходів до типологізування 

героїчних фігур:  

 національно-історичний (Т. Карлейль, П. Сапронов);  

 національний (Дж. Нахбар і К. Лаус);  

 історичний (Є. Мелетинський, Л. Стрейт, Д. Бурстін);  

 функціональний (В. Плахов);  

 теорія мономіфу (Дж. Кемпбелл, К. Воглер).  

Зупинимося коротко на кожному з підходів.  

Національно-історичний підхід 

Сама концепція розуміння героя як видатної людини (Big Man Theory) 

непересічного таланту, моральної чи фізичної сили в науці закладена 

Т. Карлейлем, який надав героям надзвичайної ваги в історичному процесі: 

«великі люди … завжди складають украй корисне товариство. … Вона [велика 

людина] — світло, що освітлює темряву світу. Це не просто запалений 

світильник, а радше природне світило, що сяє, як дар неба, джерело природної, 

оригінальної передбачливості, мужності й героїчного благородства»  

[66, с. 6—7]. За Т. Карлейлем, в історії можна виділити шість типів героїв:  

- герой як божество (наприклад, скандинавський Одін);  
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- герой як пророк (Магомет);  

- герой як поет (Данте, Шекспір);  

- герой як пастир (Лютер, Нокс);  

- герой як письменник (Джонсон, Руссо, Бернс);  

- герой як вождь (Кромвель, Наполеон) (див.: [66]). 

Типологія, запропонована Т. Карлейлем, спирається на культурні 

відмінності соціуму, у якому здатен виникнути той чи інший тип героїзму. 

Також із самого поділу помітно, що Карлейлів герой — явище історичне 

(міфологічний світогляд потребував героя-божества, Реформація покликала до 

життя тип героя-пастира тощо). Однак типологія помітно необ’єктивна, занадто 

вузька, це швидше штрихи до портрету героя, спроба виявити лише 

гіперболізовані героїчні риси, притаманні усім без винятку героям — від 

божества до полководця, що в підсумку призводить до схематизації постаті 

героя.  

Підтвердження такої думки почасти знаходимо в Е. Кассірера, який 

зауважує, що всі герої Т. Карлейля насправді сутнісно однакові: «Він не 

визнавав будь-які відмінності в героїчному образі. Цей образ один; він завжди 

такий самий. Від скандинавського Одіна до англійця Самюеля Джонсона, від 

божественного засновника християнства до Вольтера, героєві поклонялися тією 

чи іншою мірою» [206, с. 195]. 

Очевидно, що сьогодні типологія героїв за Т. Карлейлем видається 

непродуктивною, не охоплює значної кількості сучасних героїчних типів. 

Однак вона важлива як перша спроба наукового осмислення феномену, що 

викликала значну увагу до цієї проблеми.  

Схожу за основоположними принципами типологію героїчних образів 

знаходимо й у сучасних науковців. П. Сапронов виділяє чотири базові типи 

героїзму «класичної епохи» (до Середньовіччя), які спираються на культурні 

відмінності націй (див.: [136]).  

«Героєм мимоволі» П. Сапронов називає давньогрецького героя, який 

свого статусу набуває, не маючи спеціального наміру. Він сповнений багатьох 



40 
 

дитячих рис, потребує підтримки й розради, нерідко демонструє душевну 

нестійкість. Цей тип героя — індивідуаліст, він чинить подвиги не заради 

власної країни, а найчастіше — заради дитинного самоствердження [136, 

с. 177—206].  

Тип «героя-патріота», на думку П. Сапронова, найяскравіше проявився в 

Давньому Римі. Римський герой — жахливий і змушує тремтіти від жаху. Усі 

свої подвиги він здійснює заради власної країни, яка для нього синонім долі 

(Рим = Доля) [136, с. 207—224]. 

«Героєм за перевагою» науковець називає германського воїна. Він — 

зразок мужності, має найбільше героїчних рис, найбільш послідовний у своїй 

героїчності, саме це й становить його «перевагу». Особливість германського 

героя — його вірність і водночас внутрішня свобода [136, с. 224—259]. 

Особливий національний тип героїзму, властивий Київській Русі, 

П. Сапронов називає «героїзмом селянина». Руський селянин укорінений у 

землю, він не войовничий, але здатний дати надзвичайно сильний опір 

ворогові, що ступить на його територію [136, с. 259—293]. 

Науковець продовжує свою типологію героїв і на «післягероїчну епоху», 

називаючи героєм Середньовіччя святого, людину духовного служіння, а 

героями наступних історичних епох — лицарів, дворян, солдатів і т.д.  

Головною перевагою наведеної типології П. Сапронова є її національна 

заглибленість, урахування історичного досвіду, менталітету народу. 

Зауваження науковця дозволяють виявити генезу сучасних героїчних типів, 

зрозуміти національну специфіку героїв.  

Національний підхід 

Чіткого національного ухилу в типологізуванні героїв дотримувалися й 

Дж. Нахбар та К. Лаус, які виділили тільки два типи — героя-громадянина й 

героя-бунтівника (цит. за: [35, с. 91]). Ці типи добре відбивають специфіку 

американського соціуму й чітко вказують на риси, які в ньому найбільше 

цінуються. Однак для спільноти з іншим менталітетом, меншою цінністю 

демократії такий поділ може виявитися цілком незастосовним. 
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Історичний підхід 

Історичний підхід до поділу героїчних образів застосовує російський 

науковець Є. Мелетинський, який виокремлює три історичні типи — 

міфологічного (архаїчного, архетипічного, неперсоналізованого) героя, героя-

лицаря (історично першого персоналізованого героя) й міфологізованого героя 

ХХ століття (на відміну від першого, новий герой не може пройти ініціацію й 

зайняти своє місце в соціумі, він невчасний, непотрібний, руйнує пафос древніх 

міфів про впорядкування Хаосу) (див. [96]).   

Наведена типологія російського вченого важлива в контексті нашого 

дослідження, оскільки в ній науковець звертає увагу не лише на «великих 

людей», про яких писав Т. Карлейль, але й на «негероїчних героїв» ХХ 

століття. Зменшення масштабу героїчної постаті, формування нового міфу 

«зайвого» героя своїм логічним наслідком мали заміну постаті героя, який 

виявився нездатним прилаштуватися до життя в соціумі, на постать 

«селебриті», завжди сучасну й «вчасну».  

До історичних типологій героїчних образів можемо віднести також 

згадувані Бурстінову диференціацію героїв на класичних героїв та селебритіз та 

поділ Л. Стрейтом героїв за домінантним каналом комунікації на героїв усної 

епохи, героїв епохи друку та героїв електронної культури.  

Функціональний підхід 

Принципово інший, порівняно з усіма наведеними вище, підхід до 

типології героїв пропонує російський дослідник В. Плахов у монографії «Герої 

й героїзм. Досвід сучасного осмислення вікової проблеми». Виділені ним 15 

типів героїв можуть бути виокремлені практично в будь-якому суспільстві й у 

будь-який проміжок часу [113, с. 48—67] (див. рис. 1.2). 

Типологія В. Плахова заслуговує на увагу передусім завдяки своїй 

універсальності й позачасовості, її можна використовувати для аналізу героїв 

будь-якого соціуму, оскільки виділені типи пов’язані з універсальними 

загальнолюдським цінностями, наприклад, із цінністю життя, ризик яким, як це 

робить герой-воїн чи герой-бунтар, завжди сприйматиметься за подвиг. 
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Очевидно, що деякі з типів актуалізуються в той чи інший період часу (у 

воєнний час — герой-воїн, у час суспільного застою — герой-бунтар), але 

більшість із виділених різновидів актуальні практично в будь-яку історичну 

епоху, бо досконале опанування свого ремесла, порятунок людей, здатність 

досягати благополуччя, у тому числі й матеріального, за рахунок тяжкої праці й 

зосередження вольових і розумових зусиль було можливим упродовж більшої 

частини людської історії і є можливим зараз.  

Однак, на нашу думку, поділ науковця нерідко не дозволяє чітко віднести 

ту чи іншу особистість до певного типу, оскільки межі запропонованих 

категорій подекуди розмиті (наприклад, підвищену енергетику, очевидно, може 

мати будь-який герой, оскільки здатність надихати аудиторію, вести за собою 

— необхідний атрибут героїчної постаті, відповідно, віднести певну 

особистість до типу «героя-ентузіаста» можна хіба за залишковим принципом 

— якщо нічим іншим вона не вирізняється).  
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Рисунок 1.2. Типологія героїв (за В. Плаховим) 

 

 Теорія «мономіфу»  

У суперечність із усіма розглянутими підходами вступає й оригінальна 

концепція американського антрополога, міфолога Дж. Кемпбелла, автора робіт 

«Герой із тисячею обличь», «Міфи, у яких нам жити», «Міфічний образ». 

Науковець розвинув ідею про героїчний «мономіф», згідно з якою всі існуючі 

типи героїв — лише різні обличчя єдиного героя, трансформація єдиного 
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героїчного «ядра» (герой вирушає з буденного світу в область надприродного, 

зустрічається з надприродними силами, одержує перемогу, повертається назад 

із новою силою чи багатством, що приносить благо його співвітчизникам 

[82, с. 30]). Відповідно, на думку Дж. Кемпбелла, будь-яка історія про героя — 

лише переспів основного сюжету.  

 Концепція американського дослідника досі залишається впливовою й 

обговорюваною, однак її базування на фольклорному матеріалі, досить 

суб’єктивістський підхід автора (намагання пояснити героїчну поведінку з 

позицій психоаналізу) дає підстави для критики. Підхід Дж. Кемпбелла 

залишається досить своєрідним, тоді як більшість дослідників усе ж схиляється 

до розуміння героїзму як явища культурного, історичного чи культурно-

історичного.  

 У руслі кемпбелівського міфічного розуміння героя підходить до 

типології й К. Воглер. Попри те, що відомий голівудський сценарист і теоретик 

виділяє цілком конкретні самостійні типи героїв, усе ж його тлумачення героя 

цілком співпадає з підходом Дж. Кембелла. К. Воглер також є прихильником 

ідеї про подорож героя (вона якраз і є тим героїчним «ядром», про яке йшлося 

вище) як його шляху до набуття героїчного статусу.  

 Оскільки К. Воглер працював із голівудським матеріалом (сам писав 

сценарії фільмів та консультував), його висновки про природу героїзму 

ґрунтуються на «сучасних міфах», творах сучасної поп-культури, кіноіндустрії. 

При цьому слід зауважити, що герой у тлумаченні К. Воглера — не «дійова 

особа» фільмів, а саме видатний, центральний образ, тобто герой як видатна 

людина. Зважаючи на те, що теоретик цілком притримується думки про 

міфічну, архетипову природу героя, єдність героїчного «ядра», поділ, 

запропонований ним, є лише різними варіантами втілення єдиної сутності.  

Отже, за К. Воглером, утіленнями героїчного образу можуть бути 

[277, с. 41—44]:  
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- активний, фанатичний герой (у фільмах — Тарзан, Король Артур, Люк 

Скайвокер). Рисами цього героя є прагнення пригод, він ніколи не 

сумнівається, завжди сміливо йде попереду, знає, до чого прагне;  

- пасивний, неохочий герой (Фродо, Людина-Павук), який завжди сповнений 

сумнівів, нерішучий, потребує сильної мотивації або поштовху ззовні, щоб 

поринути в пригоду, але в певний момент змінюється й віддається справі 

наповну;  

- антигерой (Біллі Кід, Джек Горобець). Це — особливий тип, який може бути 

поза законом чи сприйматися суспільством за лиходія, але загалом до нього 

ставляться позитивно, йому співчувають і співпереживають. Цей тип 

належить до героїв тому, що попри свій законний, формальний статус 

переважно насправді бореться з корупцією, розбещеністю суспільства, є 

повстанцем;  

- трагічний герой (Дарт Вейдер, Брут), який є дуже харизматичним, але має 

недоліки, вади, ніколи не може перемогти своїх внутрішніх демонів. Однак 

у підсумку саме недоліки цьго героя стають його найбільшою перевагою;  

- герой, орієнтований на групу (Немо, Сімба), який є частиною суспільства, 

але завжди змушений проходити випробування — відділитися від групи, 

пережити пригоди, щоб згодом знову повернутися до своєї групи;  

- герой-одинак (Індіана Джонс, Халк), який за своєю природою є самітником, 

живе у джунглях чи пустелі, однак нерідко змушений приєднатися до групи, 

щоб допомогти їм, захистити, але зрештою повернутися до свого 

природного стану усамітнення;  

- герой-каталізатор (будь-який наставник), який сам не змінюється, не 

здійснює подвигів, однак надихає інших на звершення, зміни, він є 

центральною людиною серед кола людей, які здійснюють подвиги.  

Типологія К. Воглера загалом має ті ж недоліки, як і теорія мономіфу 

Дж. Кемпбелла, однак її значною перевагою є базування на матеріалі сучасної 

популярної культури, що дозволяє залучити до аналізу нові образи, які рідко 
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(порівняно з міфічними героями чи селебритіз) привертають увагу дослідників 

у контексті вивчення феномену героїзму.  

У цілому можна говорити про те, що попри різноманітність підходів до 

типологізування героїв учені сьогодні не схильні до врахування комунікаційних 

механізмів формування героїчних образів (тоді як «селебриті», навпаки, цілком 

сприймають як продукт піару, реклами й інших іміджевих технологій). 

Національні, історичні, національно-історичні типології переважно не придатні 

для аналізу медіадискурсу, оскільки герої медіа — сучасні, актуальні, 

заглиблені в конкретний соціокультурний простір, розраховані на споживача 

медіа.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Виникнення культу героїв і особлива увага до феномену героїзму 

пов’язані з Давньою Грецією, де потреба в моральному оперті, необхідність 

віри в те, що високий ідеал досяжний, а також прагнення захисту від богів та 

стихій покликали до життя кілька форм героїзму, які в пізній період держави 

результували в єдине уявлення про героїв як видатних людей незалежно від 

того, що їх вирізняє поміж інших — сила, хоробрість, розум чи мудрість. У 

Давньому Римі до цих чеснот уперше додався громадянський вимір, у 

Середньовіччі — духовне служіння (за ідеалами християнства), а в епоху 

Відродження вперше почали сприймати як подвиг також й інтелектуальну 

працю, «достоїнства розуму» (Й. Гейзинга). Таким чином, уже у Відродженні 

завершилося формування двох провідних героїчних типів — сильного 

патріотичного героя-воїна й героя, який допомагає, служить людям і є при 

цьому людиною розумною та моральною. Ці типи склали так звану Вig Мan 

Тheory («теорію великої людини»), висунуту Т. Карлейлем, яка побутувала до 

кінця ХІХ — початку ХХ століть, коли теорії Ф. Ніцше, О. Шпенглера, К. 

Юнга, нові соціально-економічні умови змінили уявлення про героїзм. Відтоді 

фактично будь-яка, наприклад, наукова школа чи політична ідеологія 
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створювали власну концепцію героїзму, що в підсумку призвело до розмиття 

меж поняття. Особливо ці процеси посилилися в другій половині ХХ століття, 

коли важливим інструментом не лише масового інформування, але й масової 

пропаганди (а відтак і штучного конструювання героїв) стали ЗМІ.  

У другій половині ХХ століття на зміну «теорії великої людини» прийшла 

епоха псевдогероїв, селебритіз, продукованих засобами масової комунікації. 

Слебритіз — продукт масової культури й масових комунікацій, створені 

медіаіндустрією «зірки», морально нейтральні, які не звершили подвигів і не 

боролися за моральні ідеали, а є лише пустими оболонками.  

Основні відмінності героїв та «зірок» у медіадискурсі полягають у тому, 

що, по-перше, герої завжди вирізняються великими діяннями, стають відомими 

винятково за свої видатні вчинки, а для селебритіз саме їхнє ім’я є головним 

здобутком, вони «відомі завдяки своїй відомості» (Д. Бурстін), фактично, герої 

створювали себе самі, були органічними, тоді як зірки є штучним конструктом; 

по-друге, герой — поняття позачасове, фундаментальне, тоді як селебриті — 

тимчасове, завжди сучасне (бо «термін придатності» відомих людей досить 

обмежений), дрібніше масштабом; по-третє, герой у процесі його ідеалізації 

втрачає особистісні якості, по суті, герої — неіндивідуалізовані, якоюсь мірою 

надіндивідуальні, натомість кожна селебриті унікальна, яскрава, відрізняється 

від іншої, утім винятково своєю зовнішністю.  

Але слід відзначити, що під загрозу селебритизації, перетворення в поп-

зірку сьогодні потрапляють навіть «важкі» (за У. Онгом) герої, селебретизація є 

однією з головних стратегій комерційних, масових медіа, завдяки чому межа 

між класичними героїчними й сучасними псевдогероїчними типами стає дедалі 

менш уловимою. 

За результатами досліджень у галузі позитивної психології, сьогодні 

героєм можна вважати людину, яка, по-перше, здатна робити щось, що 

суперечить думці більшості, здатна йти на ризики й усвідомлює можливі 

наслідки, а по-друге, не боїться відкрито говорити правду, висловлювати 

непопулярні речі. Більшість дослідників сходиться на думці, що герой — 
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категорія моральної відповідальності, тип поведінки покликаний до життя 

внутрішніми стимулами. Як зосередження конкретних дій герой постає в 

концепції французького феноменолога М. Мерло-Понті, яка є важливою 

передусім через зміщення акценту з відчуттів героя на його активність, 

діяльність. Те, що категорії моральності та дієвості є базовими складовими 

поняття «герой» підтверджують і дані досліджень американських психологів. 

Крім того, людина, яка претендує на героїчний статус повинна володіти рядом 

рис (бути розумною, люблячою, релігійною і т.д.), які однак є частково 

специфічними для кожного соціуму та історичного періоду.  

Володіння зазначеним набором рис дозволяє героєві виконувати свої 

головні функції — бути стабілізатором суспільного й політичного ладу 

(Т. Карлейль), виступати духовним орієнтиром (А. Трофимова), каталізатором 

суспільного прогресу завдяки своїй мотиваційній продуктивності 

(І. Суравньова), формувати базис громадянської ідентичності, навчати активній 

громадянській позиції (Дж. Гарві та співавтори). Однак саме високий авторитет 

героя нерідко змушує людину почуватися неповноцінною, прагнути досягти 

недосяжного ідеалу (К. А. Бун), а при потраплянні в індустрію медіа чи поле 

зору влади може активізуватися потужний маніпулятивний потенціал героїчних 

образів.  

Вирішення проблеми типологізування героїв здатне дозволити 

структурувати уявлення і про самі ці образи, і про соціальну дійсність, яка їх 

породжує. У науці виокремилося кілька підходів до типології героїв. Зокрема, 

поділи, запропоновані Т. Карлейлем та П. Сапроновим, можемо умовно назвати 

національно-історичними, оскільки вони враховують національні особливості 

образу героя й розглядають його на певному історичному проміжку. Без 

урахування історичних обставин, але з підкреслено національним підходом 

Дж. Нахбар та К. Лаус виділили героїв американського суспільства (герой-

бунтар і герой-громадянин). На противагу згаданій типології можемо навести 

типології Л. Стрейта та Д. Бурстіна, які нехтують національними ознаками, 

однак підкреслюють важливість історичних умов, які призвели до нівеляції ролі 
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«справжнього» героя, заміни його псевдогероєм-селебриті. Оригінальне 

тлумачення героїчних типів запропонували американський дослідник 

Дж. Кемпбелл, який вважав недоцільним будь-який поділ героїв на типи, 

протиставляючи типології концепцію героїчного мономіфу, та російський 

науковець В. Плахов, який запропонував функціоналістське трактування 

героїчних типів (без урахування історичних, національних, культурних 

відмінностей).  
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ ОБРАЗУ ГЕРОЯ 

В МЕДІАТЕКСТАХ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИХ ВИДАНЬ 

 

2.1. Методика дослідження образу героя в сучасних медіатекстах 

 

Проблема дослідження образу героя полягає не лише в тому, що саме 

поняття героїзму є суперечливим і до певної міри невизначеним, а й у тому, що 

в науці фактично не випрацювано методологічних підходів для таких студій. 

Переважно героїзм досліджують соціологічними методами, методами 

психології або застосовуючи спектр методів історико-філософського аналізу, 

які хоча і є продуктивними для визначення самого феномену, для дослідження 

героя в медіатексті можуть бути застосовані лише частково.  

Ще одним шляхом дослідження героїзму є культурні студії, докладну 

схему яких запропонували американські культурологи Дж. Нахбар і К. Лауз. 

Теоретики вважали, що для аналізу героїв культури необхідно знайти відповіді 

на дев’ять ключових запитань:  

1. Чи існують загальновідомі міфологічні розповіді діяння героя? 

2. Як герой репрезентує свою та інтерпретує сучасну епоху? 

3. Чи існують відомі фрази самого героя або сказані про нього? 

4. Яка суспільна (етнічна, культурна, вікова) група ідолізує саме цього 

героя? Які цінності захищаються за допомоги цієї героїчної особистості? 

5. Які візуальні образи цього героя є найвідомішими? 

6. Чи існують святині, які асоціюються з цим героєм? 

7. Як виходить, що герой «кращий від нас, а водночас — один із нас»? Які 

аспекти його та особистості свідчать про його «скромність у повсякденному 

житті»? 

8. Чи існують «негідники», антогоністи героя, пов’язані саме з його 

особистістю й діяннями? Чи часто герой має ворога, кидає йому виклик? 



51 
 

9. Чи має герой сьогодні те саме значення, що й у свою епоху? (цит. за 

[74]).  

Із наведеної схеми помітно, що орієнтована вона переважно на 

дослідження «важких», класичних героїв — міфічних силачів, вождів, 

полководців, напівміфологізованих культурних провідників тощо. Для аналізу 

ж «побутових» героїв або навіть «великих» сучасних героїв схема виглядає 

занадто громіздкою, жодна із сучасних постатей не зможе претендувати на 

героїчний статус, виходячи із запропонованих критеріїв. Однак, на нашу думку, 

запропонована американськими культурологами модель дослідження частково 

може бути перейнята для дослідження героїв медіадискурсу. Зокрема без 

розуміння, як герої репрезентують свою історичну епоху та як звернення до них 

характеризує сучасну епоху, які цінності сповідують герої, проти кого вони 

виступають, хто є їхніми ворогами, будь-яке дослідження героїзму виглядатиме 

неповним.  

Приймаючи за вихідні ці проблемні поля, окреслені Дж. Нахбаром і 

К. Лаузом, та застосовуючи також методи аналізу текстової інформації (адже 

метою є виявлення героя медійних публікацій) та психолінгвістичні методи 

(для розуміння ступеня кореляції медійної репрезентації та суспільної рецепції 

героя), здійснено практичну частину нашого дослідження.  

Для емпіричного аналізу текстового матеріалу нами відібрані 

всеукраїнські та регіональні видання: всеукраїнська щоденна суспільно-

політична газета «День», всеукраїнська щоденна газета «Факти й коментарі», 

всеукраїнські тижневики «Дзеркало тижня» та «Комсомольська правда в 

Україні», сумський обласний суспільно-діловий тижневик «Ваш шанс», 

сумський суспільно-політичний тижневик «Данкор», черкаські обласні 

тижневики «Акцент» і «Вечірні Черкаси», одеська суспільно-політична газета 

«Вечірня Одеса», одеський тижневик «Слово», дніпропетровська обласна газета 

«Дніпро Вечірній», регіональна щоденна газета «Високий замок» (Львів).  

Основним методом дослідження повідомлень ЗМІ був обраний 

формалізований контент-аналіз текстів. За основну одиницю аналізу взято 
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газетний номер, тобто вся інформація про героїв фіксувалася для окремого 

номеру. Кількість номерів газет кожного видання та усіх видань в цілому є 

певною величиною, а отже введення одиниці аналізу «номер газети» дозволило 

оперувати твердими та порівнюваними показниками. Додатковою одиницею 

аналізу слугує згадування про героїв, що дає можливість їх кількісного виміру в 

межах номеру та всього масиву номерів. Одиницею рахунку виступають 

частота появи змістовних категорій (згадок героїв) та інтенсивність прояву їх 

ознак у кожному номері газети.  

Хронологічні межі дослідження — січень-грудень 2012 року. Вибірка 

газет для формування масиву, де репрезентовані образи героїв, побудована за 

принципом суцільної. Загальна кількість залучених до аналізу номерів — 1451 

(583 випуски загальноукраїнських та 868 — регіональних видань). Загальна 

кількість відібраних матеріалів за темою дослідження — 1062 (583 та 528 

публікацій у загальнодержавних та регіональних газетах відповідно). Усі газети 

були оброблені в паперових версіях.  

Зважаючи на специфіку теми та особливості медіапростору очевидним 

було те, що поява матеріалів про героїв є ситуативною та нерегулярною. Тому 

техніка відбору матеріалів передбачала два складники:  

- кількісний (знаходження та фіксація матеріалу із вказівкою назви 

видання, дати виходу, номера та сторінки, а також зазначенням типу 

героя та способів його прояву; методика дозволяє виміряти індекс 

репрезентованості героїчної тематики в кожному виданні, тобто 

визначити відсоток тих номерів, де вона присутня, а також дати загальну 

характеристику матеріалів за типологічними характеристиками та 

комунікаційними особливостями прояву образу героя);  

- якісний (інтерпретація отриманих результатів, зокрема з точки зору 

повноти розкриття окремих типів, особливостей комунікаційних 

мезанізмів розбудови медіобразу героя, збалансованості регіональних 

позицій щодо спірних тем тощо).  
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Комбінація методів кількісного і якісного аналізу медіатекстів 

вітчизняних видань дають можливість оперувати «твердими» показниками 

(такими як індекс репрезентованості смислових категорій), що допускають 

порівняння видань різного типу, а також дозволяють більш грунтовно 

досліджувати типологічні та функціональні особливості прояву / формування 

медіаобразів героїв у досліджуваних виданнях.  

Для виявлення типологічних особливостей героїчних образів на сторінках 

загальноукраїнської преси нами проаналізовано 240 випусків щоденної газети 

«День» за повний 2012 рік, 242 випуски — щоденної газети «Факти й 

коментарі», 49 — тижневика «Дзеркало тижня» та 52 — тижневика 

«Комсомольська правда в Україні». Загалом переглянуто 583 номери 

зазначених видань та відібрано 534 матеріали за темою дослідження (209 — у 

«Дні», 243 — у «Фактах і коментарях», 44 — у «Дзеркалі тижня», 38 — у 

«Комсомольській правді в Україні»).  

Указані видання представляють два принципово різні типи медіа — 

якісну й масову пресу. Це дозволить зробити висновки про образ героя, який 

формується з урахуванням аудиторії видань — для інтелектуалів і пересічних 

читачів «жовтої» преси, з’ясувати, чи існує принципова різниця між цими 

медіаобразами. Якісні «День» і «Дзеркало тижня» — авторитетні видання з 

глибокою аналітикою та коментарями експертів, видання мають досить 

великий для таких медіа тираж (62,5 тис. у щоденного випуску «Дня», 90 тис — 

у п’ятничного, 30 тис. — у «Дзеркала тижня»). «Факти й коментарі» та 

«Комсомольська правда в Україні» — яскраві зразки масової преси з 

кричущими заголовками, історіями про зірок і високими тиражами (щоденний 

випуск «Фактів і коментарів виходить накладом 620 тис. примірників, 

п’ятничний номер «Комсомольської правди в Україні» — 235 тис. 

примірників).  

Відібраний фактичний матеріал дозволив виокремити типи героїчних 

фігур, які функціонують на сторінках вітчизняних друкованих ЗМК. За основу 

для поділу взято історико-функціональний підхід, який є компромісом між 
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розглянутими у попередньому розділі підходами. Необхідність випрацювання 

власної типології зумовлена тим, що оскільки ЗМІ є історією сьогодення, 

переважно фіксують поточний стан суспільства, то неможливим стає 

застосування історичного підходу для аналізу героїв медіатекстів, а орієнтація 

ЗМІ на конкретні запити публіки, підлаштування до національних особливостей 

соціуму, заглибленість у конкретний культурний контекст ускладнює 

використання національного підходу. Застосування ж функціоналістського 

підходу видається штучним, не здатним відобразити дійсної різноманітності 

образів героїв у медіатекстах.  

Зважаючи на думку про трансформацію героїзму в сучасному світі, однак 

принципово не погоджуючись із підходом, який пропонує розглядати 

«селебритіз» як героїв сьогодення (такий підхід здатний призвести до 

нехтування цінностями, моральними якостями людини, звести її лише до 

зовнішнього представлення), поділяємо героїв на класичних та некласичних 

(див. рис. 2.1). При цьому проявляється історичний підхід до типології, під 

яким ми розуміємо не те, що класичні герої — особистості з минулого, а 

некласичні — сучасні, або те, що перші функціонували, ідентифікувалися 

героями на певних раніших проміжках часу, другі ж — зараз, а лише те, що 

класичні є історично первинними, вони дають основне уявлення про інститут 

геройства як такий, а некласичні герої — історично вторинні, уявлення про них 

може виникнути лише на базі уявлення про перший виділений тип.  
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Рисунок 2.1. Пропонована типологія героїв медіатекстів 

 

Класичні герої — це heavy figures У. Онга, «усні» й «друковані» герої 

Л. Стрейта, особистості, що вкладаються в рамки так званої Big Man Theory, 

тобто розуміння героя як визначної, великої людини. У сучасному 

медіадискурсі «великі люди» функціонують переважно у двох своїх проявах — 

героя-воїна й культурного героя. Загалом класичних героїв вирізняє масштаб їх 

постаті чи масштаб впливу їхньої діяльності на соціум.  

Некласичний герой — людина іншого порядку й іншого масштабу. Цей 

збірний образ іншими словами — побутовий ситуативний герой (він є 

сукупним образом не великих, видатних людей, а квінтесенцією історій 

досягнень так званих «пересічних» громадян, які однак виокремлюються у 

певній сфері чи завдяки певним вчинкам; крім того, зважаючи на особливості 

медіадискурсу, такий образ буде змінним, часто трансформованим залежно від 

політичної кон’юнктури, економічної ситуації тощо). До некласичних героїв 

відносимо образи героя-переможця, героя-професіонала, героя-страдника й 

«маленького» культурного героя.  

Емпіричне дослідження показало, що домінантним у загальноукраїнських 

друкованих ЗМІ є «маленькі», побутові герої — 57,1 % матеріалів проти 42,9 % 

матеріалів, що стосуються класичних героїв (див. рис. 2.2).  
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Рисунок 2.2. Співвідношення образів  

класичних та некласичних героїв у загальноукраїнських виданнях 

Однак найчастотніший тип з-поміж означених вище шести — класичний 

культурний герой (29,2 %), далі — некласичний тип героя-переможця (25,7 %) 

(детальніше — на рис. 2.3.).  
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Рисунок 2.3. Співвідношення типів героїчних образів 

у загальноукраїнських друкованих виданнях 

 

Далі детальніше розглянемо особливості репрезентації кожного з типів у 

проаналізованих виданнях.  

 

2.2. Особливості вияву класичних типів героїв  

 

Герой-воїн  

 Воїн — класичний приклад героїзму ще від міфів та епосу (герої 

Троянської війни Ахіллес і Аякс, герой ісландської родової саги Торстейн 

Битий тощо). Провідними рисами цього типу є фізичні сила, витривалість, 

військова відвага, сміливість й інші риси, які найкраще проявляються в бою, 

прямому протистоянні з ворогом. У медіадискурсі воїни здатні репрезентувати 

фактично будь-яку історичну епоху — від доби військової величі Київської Русі 

до Другої світової війни чи навіть сьогоднішньої України, коли воїнами-

героями в медіадискурсі постають захисники цілісності держави.  
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 У виданнях «День», «Дзеркало тижня», «Факти й коментарі», 

«Комсомольська правда в Україні» образ героя-воїна — на четвертому місці за 

кількістю згадок з-поміж шести виділених типів. Матеріали, що описують 

героїв цього типу, складають 13,7 % (або 73 одиниці) від загальної кількості 

матеріалів для аналізу. При цьому помітно відрізняються підходи до 

висвітлення героїв-воїнів на сторінках якісних і масових видань. Якщо в 

«Дзеркалі тижня» воїнам присвячено 25 % матеріалів, а в «Дні» — 20,6 %, то в 

«Комсомольській правді» — 13,2 %, а у «Фактах і коментарях» — лише 5,8 %.  

 Крім того, образ героя-воїна у популярних виданнях не вирізняється 

різноманітністю засобів висвітлення, способів представлення. Цей тип 

класичного героя в «Комсомольській правді в Україні» — переважно ветеран 

Другої світової війни, точніше, Великої Вітчизняної війни, адже згадують 

журналісти лише воїнів колишньої Червоної армії. Більшість матеріалів про 

ветеранів — «до дати», тобто з’являються напередодні чи після дат, пов’язаних 

із Великою Вітчизняною війною, наприклад: «Жуков едет на войну» (КП. — 

2012. — № 99/19. — 11—17 травня. — С. 31; матеріал приурочений до Дня 

перемоги у Великій Вітчизняній війні), «День освобождения Киева от 

фашистов: благодарность, гордость и вечная память» (КП. — 2012. — 

№ 250/45. — 9—15 листопада. — С. 9; матеріал присвячений річниці 

звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників), «О ветеранах 

помнят не только в День победы» (КП. — 2012. — № 134/25. — 22—28 июня. — 

С. 8; публікація приурочена до річниці початку Великої Вітчизняної війни).  

 Воїн на сторінках «Комсомольської правди в Україні» мало примітний, 

виявити, що ветерани Другої світової війни є героями можна лише попередньо 

маючи таку установку, адже матеріали стосуються переважно пенсійного 

забезпечення, здоров’я, матеріальної допомоги від Президента й Партії регіонів 

ветеранам, тобто не виділяються на тлі інших подієвих заміток чи звітів.  

 Єдиний матеріал, що відрізняється за специфікою подачі образу й типом 

героїзованої фігури — публікація «Прототип Шурочки из «Гусарской 

баллады» была ординарцем Кутузова» (КП. — 2012. — № 196/36. — 7—13 
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вересня. — С. 16), у якій ідеться про єдину дівчину-кавалериста, яка брала 

участь у Бородінській битві. У матеріалі описано життєвий шлях дівчини-воїна 

від народження до смерті, описані її вчинки в бою й мирному житті, тобто це 

герой, який не сприймається «на віру», а подвиг якого розкрито в публікації. 

Однак автор наголошує не лише на здобутках жінки-воїна, а й на тому, що за 

мотивами її мемуарів знято популярний фільм. Фактично, героїня цікава лише 

для порівняння ступеня правдивості фільму, таким чином класичний героїчний 

тип воїна-героя у публікації «Комсомольської правди в Україні» отримує наліт 

популярної культури, зводиться до одного рангу з медіагероями (у цьому 

випадку — героями фільму за мотивами мемуарів).  

 Інакший підхід до висвітлення героїв-воїнів простежується у «Фактах і 

коментарях»: у газеті цей тип змальований досить повно, комплексно, однак 

героями тут постають теж переважно ветерани Великої Вітчизняної війни. 

Уявлення про героя-воїна формується не лише завдяки оповідям про фронтові 

перемоги («Девушки-штурманы держали бомбы у себя на коленках и 

сбрасывали их руками через борт самолета». — ФіК. — 2012. — № 45. — 14 

березня. — С. 5), трагічну смерть заради перемоги («Возле останков 

расстрелянной врача санитарного поезда лежали губная помада и зеркальце. 

Ее руки были скручены телефонным проводом…». — ФіК. — 2012. — № 3. — 11 

січня. — С. 11), а й завдяки показу воїнів як реальних людей, які й сьогодні 

вміють досягати успіху, слугувати прикладом (89-летняя полковник в отставке 

Ольга Твердохлебова: «В прошлом году в Крыму с трехметровой вышки в море 

прыгала...». — ФіК. — 2012. — № 226. — 7 грудня. — С. 11), людей, які 

заслуговують особливої шани й поваги (Инвалиды войны имеют право на 

надбавки к пенсиям в размере от 30 до 50 процентов прожиточного минимума. 

—ФіК. — 2012. — № 204. — 7 листопада. — С. 5). 

 Матеріали про героїв-воїнів у «Фактах і коментарях» переважно не мають 

подієвого характеру, газета звертається до цих образів періодично протягом 

усього року.  
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 Нехарактерний для видання матеріал — інтерв’ю з начальником 

київського головного управління з контролю за благоустроєм, колишнім 

«афганцем», присвячене 23 річниці виводу радянських військ із Афганістану 

(Сергей Садовой: «После взрыва гранаты только то место в комнате, где 

лежали мы, оказалось не поражено осколками». — ФіК. — 2012. . — № 45. — 

15 лютого. — С. 12). Це єдина публікація, у якій героєм-воїном постає не 

ветеран Великої Вітчизняної війни. Навіть у цьому матеріалі «до дати» видання 

подає образ ветерана комплексно — наголошує на особистих рисах, ставленні 

сім’ї до його служби в «гарячій точці», описує бойові здобутки й повернення до 

мирного життя.  

 На відміну від матеріалів «Комсомольської правди в Україні», у яких 

герої-воїни прив’язані до минулих подій, історичних дат, у життєвих історіях, 

подієвій інформації, яку транслюють «Факти й коментарі», герої-воїни 

постають фігурами міцно вписаними в сучасний контекст, вони прилаштовані 

до мирного життя, мають здобутки не лише в боях (чи не найяскравішим 

матеріалом, що підтверджує цю тезу може слугувати інтерв’ю з ветераном 

Великої Вітчизняної війни, відставним полковником Ольгою Твердохлібовою 

(89-летняя полковник в отставке Ольга Твердохлебова: «В прошлом году в 

Крыму с трехметровой вышки в море прыгала...». — ФіК. — 2012. — № 226. — 

7 грудня. — С. 11), яка й сьогодні зберігає міцне здоров’я, активно спілкується з 

молоддю й навіть виграла приз у телепередачі «Розсміши коміка»).  

 Герой-воїн якісним «Дзеркалом тижня» репрезентований набагато 

повніше в історико-хронологічному плані, однак скупіше в плані засобів 

формування образу. Указане видання змальовує найрізноманітнішу, порівняно 

з іншими проаналізованими, палітру персонажів, які постають героями-

воїнами. Видання описує військові здобутки короля Польщі та Угорщини 

Володислава ІІІ Ягеллона (Король-лицар, який має аж два саркофаги, але 

похований невідомо де. — ДТ. — 2012. — № 4. — 4 лютого. — С.15), ватажка 

козацьких повстань Семерія Наливайка («Була то особа красна, до того ж і 

воїн не останній». —ДТ. — 2012. — № 6. — 18 лютого. — С. 15), героїв війни 
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1812 року (Герої 1812-го на карті Києва. — ДТ. — 2012. — № 28. — 18 серпня. 

— С. 12), ветеранів Великої Вітчизняної війни (Подвиг панфіловців: правда і 

вимисли. — ДТ. — 2012. — № 13. — 7 квітня. — С. 1, 15; Покинутий гарнізон. 

— ДТ. — 2012. — № 24. — 7 липня. — С. 15), ветеранів Української повстанської 

армії (Як загинув підпільник «Зот». — ДТ. — 2012. — № 10. — 17 березня. — С. 

11; Та, що вирвалася з пазурів смерті. — ДТ. — 2012. — № 15. — 21 квітня. — 

С. 11) тощо.  

 Воїн у «Дзеркалі тижня» — не прив’язаний до певних дат, ювілеїв, це 

особа більш фундаментальна, близька до «важких» класичних героїв, його 

переважно зображують не відособлено від контексту, а на тлі широкого 

історичного полотна, у зв’язку з історичними подіями та обставинами (маємо 

приклад вписування в історичний контекст на противагу вписуванню в 

сучасний контекст, як це роблять «Факти й коментарі»). Очевидно, такий підхід 

до висвітлення пояснюється особливостями самого видання, яке спрямоване на 

аудиторію, здатну й охочу до сприйняття серйозної історичної інформації, 

аналітики.  

 Використовує газета й життєві історії про героїв-воїнів. Цей спосіб подачі 

героїчних образів стосується переважно ветеранів Української повстанської 

армії, які досі мають досить неоднозначний статус у суспільстві, але у виданні 

посідають місце, рівнозначне місцю ветеранів Червоної армії.  

 Недоліком у подачі героїв-воїнів у «Дзеркалі тижня» виглядає те, що 

вони відірвані від сучасності, існують у своєму окремому історичному часо-

просторі. Ті ж герої, яких автори намагаються прив’язати до сучасності, 

однаково виглядають артефактами минулих епох. Прикладом цього може 

слугувати матеріал «УПА — 70 років самотності» (ДТ. — 2012. — № 36. — 13 

жовтня. — С. 1, 12), лейтмотивом якого є думка, що «…УПА була 

формуванням, яке, за великим рахунком, не було потрібне нікому. Ні нацистам, 

ні комуністам, хоча всі вони з нею контактували. … У 1991-му державу нібито 

створили. І кому ця УПА потрібна тепер? Хіба московським і промосковським 

політичним дизайнерам». Та сама ситуація — і з героями війни 1812 року, на 
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честь яких названо десятки вулиць у Києві, однак більшість людей навіть не 

знає, хто такі ці герої (Герої 1812-го на карті Києва. — ДТ. — 2012. — № 28. — 

18 серпня. — С. 12). Таким чином, герої-воїни виглядають не органічною 

частиною сучасності, а лише нагадуванням про минуле, яке збереглося до 

сьогодні (можемо говорити про показ зв’язку із сучасністю).  

 У газеті «День» образ героя-воїна досить багатогранний і за типами 

героїзованих історичних осіб, і за способами їх представлення. До цього типу 

героїв у виданні належать переважно ветерани Української повстанської армії 

(На Волині розбили сквер імені письменника, який воював в УПА. — День. — 

2012. — № 59. — 4 квітня. — С. 2; Тест на політичну зрілість. — День. — 2012. 

— № 186. — 16 жовтня. — С. 1, 4-5; Повстанський Великдень. — День. — 2012. 

— № 66—67. — 13—14 квітня. — С. 6), які згадуються у зв’язку й із певними 

історичними датами, і з поточними новинами.  

Нарівні з ветеранами УПА до типу героя-воїна у «Дні» можемо віднести 

також князів (Дві дати. — День. — 2012. — № 68. — 18 квітня. — С. 6, матеріал 

про перемогу князя київської династії Ізяслава Мстиславича над суздальським 

князем Юрієм Долгоруким), гетьманів (Дорошенки. — День. — 2012. —  

№ 194—195. — 26—27 жовтня. — С. 20; «Козацький Макіявель» і московські 

бояри. — День. — 2012. — № 3-4. — 13-14 січня. — С. 8; публікація про 

гетьманство Богдана Хмельницького), професійних військових минулого 

(Слава Росії, гордість України. — День. — 2012. — № 78—79. — 9—10 травня. 

— С. 8, матеріал про генерала Михайла Драгомирова, військового діяча Росії 

другої половини ХІХ ст.), ветеранів Червоної армії (До історичної пам’яті 

України про Другу світову війну. — День. — 2012. — № 78—79. — 9—10 

травня. — С. 8). Примітно, що «День» — єдине видання з-поміж аналізованих, 

яке показує героїв-воїнів сучасності (наприклад: Як формується бренд 

«Україна». — День. — 2012. — № 132. — 31 липня. — С. 9, публікація про 

українських вертолітників-миротворців у Ліберії).  

Видання, яке належить до якісних, часто показує історичних постатей на 

тлі доби (згадані матеріали про князів, гетьманів), таким чином уписуючи їх в 
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історичний контекст. Але значно частіше герой-воїн «Дня» — не ізольований у 

своєму часо-просторі. Більшість інформації, що стосується героїчних осіб 

носить подієвий характер, особливо це стосується публікацій про УПА. Газета 

повідомляла про те, що на честь ветеранів висаджують сквери (На Волині 

розбили сквер імені письменника, який воював в УПА. — День. — 2012. — № 59. 

— 4 квітня. — С. 2;), на пам’ятках історії прибирають образливі для «упівців» 

надписи (На пам’ятках Львівщини радянських часів демонтують образливі для 

вояків УПА написи. — День. — 2012. — №124. — 19 липня. — С. 2), у Львові 

річницю створення УПА святкують на регіональному рівні (Львівщина 

святкуватиме 70-річчя УПА. — День. — 2012. — № 93—94. — 1—2 червня. — 

С. 2; Львівщина відзначає 70-річчя УПА. — День. — 2012. — № 173. — 27 

вересня. — С. 2; У Львові відбудеться Марш слави УПА та інші ювілейні 

заходи. — День. — 2012. — № 182. — 9 жовтня. — С. 2). Широко висвітлювало 

видання й дискусію довкола лекції німецького науковця Гжегожа 

Россолінського-Лібе про Степана Бандеру (Кому потрібен «Бандера-фашист». 

— День. — 2012. — № 40. — 6 березня. — С. 4; Поза академічною дискусією. — 

День. — 2012. — № 43. — 13 березня. — С. 4), виступаючи в обговоренні 

апологетом провідника ОУН.  

Завдяки такому широкому набору подієвої інформації ветерани УПА, 

сама організація сприймаються за дуже актуальних, сучасних, тоді як ветерани 

Червоної армії постають історичними особами на зразок козаків. Єдиний 

виняток — матеріал «Кого «винесено за дужки» (День. — 2012. — № 53. — 

27 березня. — С. 2), у якому йдеться про рішення Верховної Ради України про 

відзначення 125 річниці Сидора Ковпака. Матеріал видання закінчує тим, що 

«60% [відвідувачів сайту «Дня»] негативно сприйняли цю ініціативу 

парламенту. Майже 31 % вважає, що ювілей Ковпака не можна відзначати, 

тому що «мародерство і терор проти місцевого населення не може бути 

виправданий». Ще 11% — тому що «диверсійно-терористична тактика 

суперечить законам військового часу». А 22% причиною того, що Ковпак не 

може бути вшанований на державному рівні, називають ту обставину, що 
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його загони боролися проти націоналістичних сил», тоді як за таке рішення — 

лише 27% опитаних.  

 

 

Рисунок 2.4. Особливості репрезентації типу героя-воїна  

в загальноукраїнських виданнях 

 

Таким чином, воїн-герой у «Дні» — образ широко репрезентований у 

тематичному, хронологічному плані, засобах представлення його аудиторії 

(вписування в історичний контекст, вписування в сучасний контекст, життєві 

історії, подієва інформація), але подекуди помітно необ’єктивний на користь 

ветеранів УПА (порівняння способів репрезентації типу в різних виданнях — 

на рис. 2.4). 

 

 Культурний герой 

Герой-

воїн 

День  
 

Скільки: 20,6% 

Хто: князі, гетьмани, військові, 
ветерани ВВВ, ветерани УПА 

Як: вписування в історичний 
контекст, вписування в сучасний 
контекст, життєві історії, подієва 
інформація 

Факти й коментарі 
 

Скільки: 5,8% 

Хто: переважно ветерани ВВВ 

Як: життєві історії, вписування в 
сучасний контекст, подієва 
інформація 

Дзеркало тижня 
 

Скільки: 25% 

Хто: козацькі ватажки, козаки, 
ветерани ВВВ, ветерани УПА 

Як: вписування в історичний 
контекст, життєві історії, зрідка – 
показ зв’язку із сучасністю 

Комсомольська правда  
 

Скільки: 13,2% 

Хто: переважно ветерани ВВВ 

Як: переважно тільки подієва 
інформація, зрідка – життєві історії 
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Культурного героя розуміємо як людину, метою життя якої було чи є 

створення матеріального чи нематеріального блага для інших, просвіта людей, 

удосконалення світу. Поняття про культурного героя сягає архаїки, міфічної 

свідомості. У міфічних сказаннях культурний герой — персонаж, дії якого 

спрямовані на створення чи добування для людей різних культурних цінностей 

на зразок вогню, засобів праці; культурні герої навчають обробітку землі, 

мисливству, мистецтвам, вводять соціальні та релігійні установки [178]. У 

цьому значенні класичним культурним героєм можна вважати Прометея, який 

здобув для людей вогонь. Пізніші приклади культурних героїв у слов’ян — 

богатирі, які перемагають чудовиськ, демонічні сили природи (наприклад, Ілля 

Муромець чи Добриня).  

Сьогодні під поняттям культурного героя розуміють реальну людину 

високих моральних якостей, довкола якої формується своєрідний культ, інакше 

кажучи, це людина яку глибоко шанують, визнають лідером. Основне завдання 

й мета таких людей — надихати простих людей на моральні вчинки, 

наснажувати творчою енергією, слугувати прикладом того, що ідеал — не 

недосяжна мета, він цілком досяжний для простої людини, яка докладає 

величезних зусиль [76]. На світовому рівні до культурних героїв можна 

віднести матір Терезу чи Бертрана Рассела, на рівні ж української культурної 

традиції до них належать постаті на зразок Тараса Шевченка, дисидентів тощо. 

Серед виділених типів героїв, які функціонують у вітчизняному 

друкованому медіадискурсі, цей — найчисленніший (29,2 % або 156 одиниць), 

однак переважно — завдяки великій кількості відповідних матеріалів у газеті 

«День» (125 або 80,1 % з усіх публікацій щодо цього типу героїв).  

У масових виданнях «Комсомольська правда в Україні» та «Фактах і 

коментарях» виявлено лише 4 і 13 матеріалів відповідно, що стосуються 

культурних героїв. Для першого видання це складає 10,5 %, а для другого — 

5,3 % від загальної кількості публікацій про героїв.  

У «Комсомольській правді в Україні» до культурних героїв можемо 

віднести Володимира Висоцького (Высоцкий пел прослушке КГБ по телефону. 
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— КП. — 2012. — № 17/4. — 27 января — 2 февраля. — С. 14), Євгена 

Євтушенка (Евгений Евтушенко: «Я стукнул кулаком, возражая Хрущеву, и он 

медленно мне зааплодировал». — КП. — 2012. — № 156/29. — 20—26 липня. — 

С. 34—35), Богдана Ступку (Роман Виктюк: «Не понимаю, почему Ступку не 

похоронили во Львове». — КП. — 2012. — №162/30. — 27 липня — 2 серпня. — 

С. 1, 34), Бориса Возницького (Париж открыл для себя украинского 

Микеланджело. — КП. — № 262/47. — 23—29 листопада. — С. 5).  

Перелічені особи цілком відповідають поняттю культурного героя, 

оскільки мають високі професійні здобутки, можуть слугувати моральними 

авторитетами, є досить відомими й шанованими, але ідентифікувати їх як 

культурних героїв у «Комсомольській правді» можна переважно маючи 

попередні знання, у матеріалах видання героїчні риси цих постатей майже не 

простежуються. 

Зазначимо, у «Комсомольській правді» культурними героями виступають 

українці й росіяни зі спільним означенням «наші», без розрізнення 

національності, указівок на національну специфіку. 

Ширше коло культурних героїв представлене на сторінках «Фактів і 

коментарів». Серед них не лише особи сучасності чи зовсім недавнього 

минулого (як у «Комсомольській правді в Україні»), а й моральні авторитети та 

культурні діячі минулого — від Григорія Сковороди (Для студентов у 

Григория Сковороды была дюжина градаций оценки знаний — от «весьма туп» 

до «весьма остр». — ФіК. — 2012. — 4 грудня) і Миколи Гоголя (Евген 

Сверстюк: «Для официальных кругов Гоголь был если не врагом, то уж точно 

диссидентом». — ФіК. — 2012. — № 55. — 28 березня. — С. 12) до Андрія 

Малишка («Узнав, что сын сочиняет стихи, отец Андрея Малышко порвал его 

тетради». — ФіК. — 2012. — 14 листопада) і В’ячеслава Чорновола (Тарас 

Чорновил: «Незадолго до гибели отец сказал: „Палачи из КГБ в лагерях надо 

мной так не издевались, как некоторые мои соратники“». — ФіК. — 2012. — 

22 грудня). Цих постатей видання щоправда згадує лише з нагоди ювілеїв, але 

їхні «героїчні» риси в публікаціях розкриті набагато більше, ніж у матеріалах 
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про героїв «Комсомольської правди в Україні». «Факти й коментарі» зазвичай 

подають життєві історії, історії внутрішньої боротьби чи боротьби з ворогом, 

що дозволяє повніше розкрити характер і мотиви вчинків героїчних постатей.  

Цей тип героїв у «Фактах і коментарях» — винятково українці або 

постаті, які знаходяться на межі культур, наприклад, Микола Гоголь. Але при 

цьому видання вказує на національні, специфічні риси. Показово, що про 

Гоголя газеті розповідає відомий гоголезнавець, український дисидент, філософ 

Євген Сверстюк, якого теж можна віднести до когорти культурних героїв, при 

чому з явно вираженою національною українською позицією. 

Спільними особами, про яких згадує і «Комсомольська правда», і «Факти 

й коментарі», є Борис Возницький і Богдан Ступка. Саме ці герої виступають 

тими постатями, які поєднують популярні й інтелектуальні видання, адже крім 

двох згаданих вище масових газет про директора львівської галереї мистецтв, 

який відкрив світові геніального скульптора Йогана Пінзеля, й геніального 

актора багато писали також якісні «День» і «Дзеркало тижня» (наприклад: 

Борис Возницький, дорога до вічності. — ДТ. — 2012. — № 19. — 26 травня. — 

С. 12; Лариса Возницька: «За 30 років мій батько не мав жодної відпустки. — 

ДТ. — 2012. — № 27. — 11 серпня. — С. 13; Таких більше не буде. — День. — 

2012. — № 87. — 24 травня. — С. 1; Володар кам’яного персня. — День. — 

2012. — № 233. — 20 грудня. — С. 1, 9; Пішов Ступка. Прийшла порожнеча. — 

ДТ. — 2012. — № 25. — 28 липня. — С. 13; Космічний актор. — День. — 2012. 

— № 15. — 31 січня. — С. 1, 8; Епоха під назвою «Богдан Ступка». — День. — 

2012. — № 127. — 24 липня. — С. 1, 10, 11). 

Слід відзначити, що культурні герої якісних газет — помітно «важчі» 

(згадуючи heavy figures У. Онга), це не герої, які балансують на межі з поп-

культурою (як у «Комсомольській правді в Україні»). «День» і «Дзеркало 

тижня» говорять не лише про діячів культури, але й про сановників, науковців, 

дисидентів. 

До прикладу, серед культурних героїв у «Дзеркалі тижня» — британець 

Джеймс Мейс, науковець, який присвятив значну частину життя розвідкам про 



68 
 

Голодомор 1932-1933 років (Велич і трагедія Джеймса Мейса. — ДТ. — 2012. 

— № 6. — 18 лютого. — С. 11), французький політик, борець із комуністичною 

системою Ален Безансон (Ален Безансон: Людина, яка не захотіла бути 

частиною імперії брехні. — ДТ. — 2012. — № 18. — 19 травня. — С. 15), а 

також українські культурні герої — науковець, засновник вчення про ноосферу 

Володимир Вернадський («Ему дано величьем обладать». — ДТ. — 2012. — 

№ 21. — 9 червня.- С. 1, 13), патріарх Української греко-католицької церкви, 

який відбув 18 років у радянських таборах, Йосип Сліпий (Трагедія і тріумф 

патріарха. — ДТ. — 2012. — № 8. — 3 березня. — С. 11), театральний режисер, 

представник «Розстріляного Відродження» Лесь Курбас (Курбас і Кремлівський 

театр» на Соловках. —ДТ. — 2012. — № 7. — 25 лютого. — С. 11).  

«День» протягом 2012 року позиціонував як культурних героїв ще ширше 

коло осіб. Як і в «Дзеркалі тижня», у «Дні» знаходимо приклади культурних 

героїв — іноземців («Я хочу дізнатися більше про цю людину…». — День. — 

2012. — № 32. — 23 лютого. — С. 2, матеріал про Джеймса Мейса; «Коли 

діждемось Вашингтона?..». — День. — 2012. — № 32. — 23 лютого. — С. 1, 4, 

матеріал про першого президента США; Біографія дисидента. — День. — 2012. 

— № 95. — 6 червня. — С. 11, матеріал про президента Чехословаччини Вацлава 

Гавела; Велич національного обов’язку. — День. — 2012. — № 125—126. — 20—

21 липня. — С. 9, матеріал про першого прем’єра відновленої Польської 

держави Юзефа Пілсудського), а також культурних героїв — представників 

кримсько-татарського народу («Світ Бекира Чобан-заде». — День. — 2012. — 

№ 120—121. — 13—14 липня. — С. 10, матеріал про поета, тюрколога, 

репресованого 1937 року).  

Основний же пласт культурних героїв «Дня» — вітчизняні поети (Іван 

Франко, Тарас Шевченко, Ліна Костенко), мислителі (Григорій Сковорода) 

науковці (Борис Возницький), державні діячі (Петро Дорошенко, Іван Мазепа, 

В’ячеслав Чорновіл), дисиденти (Олекса Гірник, який вчинив самоспалення на 

знак протесту проти радянської систем, Петро Григоренко, який зазнав 

моральних і фізичних знущань за боротьбу з комуністичним режимом, Євген 



69 
 

Грицяк, лідер повстання в Норильських концтаборах), церковні діячі 

(митрополит Андрей Шептицький, патріарх Йосип Сліпий, митрополит Іларіон 

(Іван Огієнко), кардинал Любомир Гузар) і ще десятки різних постатей 

фактично будь-якого історичного періоду.  

Цілу інформаційну кампанію видання у 2012 році присвятило в’язням, 

розстріляним у 1937 році в урочищі Сандармох. Матеріали «Дня» присвячені як 

загальним спробам осмислення трагедії (наприклад: Якою була б цивілізація, 

якщо б не Сандармох. — День. — 2012. — № 18—19. — 3—4 лютого. —  

С. 10—11), так і окремим постатям — жертвам розстрілів. Серед останніх 

видання найчастіше згадувало режисера Леся Курбаса, який у публікаціях 

постає засновником модерного українського театру, постаттю цілком сучасною 

й заслужено шанованою, міцно вписаною в актуальний інформаційний простір, 

адже видання оповідає не тільки про долю митця (Лесь Курбас як завтра. — 

День. — 2012. — № 23—24. — 10—11 лютого. — С. 14), а й про ушанування 

його пам’яті зараз (Трагічна і приголомшлива амплітуда долі Арлекіна. — День. 

— 2012. — № 33—34. — 24—25 лютого. — С. 14, про сучасний стан і будні 

садиби-музею режисера; Спадкоємці Леся Курбаса. — День. — 2012. — № 65. — 

12 квітня. — С. 7, про конференцію пам’яті митця; У Києві відкрито 

меморіальну дошку Лесю Курбасу. — День. — 2012. — № 36. — С. 2). 

Загалом, культурного героя «Дня» складно вкласти в певні хронологічні 

чи тематичні рамки. Видання подає цілий спектр постатей із українського 

минулого й сьогодення, які представляють різні сфери діяльності — від театру 

й літератури до церкви й науки. Як і «Дзеркало тижня», «День» залучає до 

героїчного дискурсу й постаті іноземців (Джеймса Мейса, Вацлава Гавела 

тощо), які могли б стати зразками для українського народу (у цьому помітна 

різниця з масовими виданнями, які обмежують коло культурних героїв лише 

українцями або особистостями — вихідцями з радянської культури).  
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2.3. Особливості вияву некласичних типів героїв 

 

Герой-переможець  

Існування типу героя-переможця вказує на значний суспільний запит на 

успішні моделі поведінки, необхідність в українському суспільстві позитивного 

прикладу для наслідування. Переможці — люди з найрізноманітніших сфер, які 

не просто намагаються боротися чи змінювати щось, а успішно це роблять. 

Подекуди цей тип схожий на героїв-професіоналів чи побутових культурних 

героїв, однак вирізняється від них акцентами на конкретному результаті, якого 

герой досягнув (виграв медаль чемпіонату, підкорив гірську вершину, 

установив рекорд тощо). 

Саме цей тип домінує серед побутових героїв і є другим за численністю 

після типу культурного героя за кількістю згадувань серед усіх типів. 

Матеріали про героїв-переможців складають 25,7 % (або 137 одиниць) від усіх 

матеріалів про героїв. При цьому популярні видання в чотири рази частіше 

згадують про цей тип, ніж якісні (39,8 % і 9,9 % відповідно). Якщо говорити 

про окремі газети, то у «Фактах і коментарях» герої-переможці складають 

41,6 % (101 одиниця), у «Комсомольській правді в Україні» — 28,9 % (11 

одиниць), у «Дзеркалі тижня» — 11,4 % (5 одиниць), у «Дні» — 9,6 % (20 

одиниць).  

Пояснити такий розподіл можна загальною тенденцією, яку спостерігаємо 

в популярних і якісних виданнях: першим — значно менш цікаві класичні 

героїчні типи, вони оповідають переважно про «маленьких» людей, їхні життєві 

історії, що загалом відповідає особливостям масових видань; в другому ж типі 

аналізованих ЗМІ понад половину матеріалів складають ті, у яких ідеться про 

воїнів і культурних героїв, якісні видання прагнуть до осмислення загальних 

тенденцій, історичних закономірностей, тому часто звертають свою увагу на 

історичних постатей, а не на пересічних особистостей. Відповідно, подібний 

розподіл уваги видань до «маленьких» героїв спостерігається й щодо решти 

виділених типів (професіонала, страдника, «маленького» культурного героя). 
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Попри те, що герої-переможці — найчастотніші з-поміж усіх 

некласичних героїв, саме в цьому типі спостерігаємо найменшу 

внутрішньотипову різноманітність. Фактично, можна говорити про те, що 

герой-переможець — майже однаковий у всіх аналізованих виданнях. Приклади 

успіху, показані газетами, обмежуються переважно:  

- людьми з обмеженими можливостями, які успішно реалізуються у 

різних сферах діяльності — науці, спорті, сім’ї, громадській діяльності 

(наприклад: Микола Подрєзан: «З роками мені все важче повертатися в рідну 

країну». — ДТ. — 2012. — № 15. — 21 квітня. — С. 11, матеріал про чоловіка, 

який відвідав 38 країн, 27 із яких — на інвалідному візку, чоловік бере участь у 

марафонах на візку, бореться за права інвалідів в Україні; Планета Земля — 

погляд з інвалідного візка. — День. — 2012. — № 54. — 28 березня. — С. 1, 6; 

Паралимпийская чемпионка Алла Лысенко: «Когда мне поездом отрезало ноги, 

я год не выходила на улицу». — ФіК. — 2012. — № 163. — 11 вересня. — С. 5; 

Паралимпийский чемпион Давид Хорава: «На призовые куплю маме с папой 

жилье». — ФіК. — 2012. — № 158. — 4 вересня. — С. 5);  

- екстремалами — альпіністами, скелелазами, людьми, які долають тисячі 

кілометрів на легких вітрильниках по морю чи здійснюють навколосвітні 

подорожі на старенькому таксі, стрибають із парашутом у поважному віці або з 

рекордної висоти (наприклад: Чтобы пробежать от Северного полюса Земли 

до Южного, австралийцу Пэту Фармеру понадобилось 10 месяцев. — ФіК. — 

2012. — 24 лютого. — С 5; Сумские альпинисты поднялись на прежде никем в 

мире не покоренную гималайскую вершину. — ФіК. — 2012. — 28 листопада; 39 

км вільного падіння: Австрійський парашутист Фелікс Баумгартнер став 

першим в історії парашутистом, який зумів подолати звуковий бар’єр. — День. 

— 2012. — № 186. — 16 жовтня. — С. 8; Вокруг света за 400 дней. На такси. 

— КП. — 2012. — № 99/19. — 11—17 травня. — С 38);  

- спортсменами, які здобувають перемоги на змаганнях найвищого рангу 

або попри дуже несприятливі умови (наприклад: Нина Геря: «Температура 

подскочила до 39-ти, но я все же присела 23 раза со 130-килограммовой 
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штангой на плечах». —ФіК. — 2012. — № 81. — 11 травня. — С. 11, матеріал 

про жінку, яка встановила п’ять рекордів для книги Гіннеса із застудою; Юлия 

Калина: «Тренер кричал: «Умри на помосте! Хоть зубами штангу тащи, но ты 

должна ее поднять!». — ФіК. — 2012. — № 139. — 4 серпня. — С. 5, публікація 

про олімпійську чемпіонку з важкої атлетики, яка за день встановила п’ять 

рекордів України у своєму виді спорту; Названо героїв спортивного року—

2011. — День. — 2012. — № 53. — 27 березня. — С. 2, матеріал про найкращих 

спортсменів і тренерів року в Україні; Топ-7 чудесных исцелений спортсменов. 

— КП. — 2012. — № 63/12. — 23—29 березня. — С. 36, 37, матеріал про відомих 

спортсменів — футболіста Ліонеля Мессі, біатлоністку Туру Бергер, плавця 

Майкла Фелпса, — які впоралися з хворобами, несумісними зі спортом, а 

подекуди й із життям, але змогли повернутися у великий спорт і досягти 

найвищих результатів). 

Ширшу палітру героїв-переможців можна знайти тільки у «Фактах і 

коментарях», для якої саме цей тип є домінантним. У виданні можна 

виокремити два своєрідних підтипи героя-переможця, які умовно назвемо 

«переможцями-рятівниками» й «випадковими переможцями».  

Переможці-рятівники — люди, які ризикуючи власним життям, іноді 

навіть ціною важких травм чи життя, рятують життя інших. Приклади таких 

публікацій: «Мы его уже не найдем!» — кричали спасатели. Но я почему-то 

был уверен, что сосед жив, и сам полез в окно…». — ФіК. — 2012. — 21 

лютого. — С. 12 (матеріал про міліціонера, котрий урятував життя людині, яку 

вже навіть не намагалися рятувати пожежники); В Ровно 9-летний школьник 

спас одноклассника, провалившегося в полынью на реке. —ФіК. — 2012. — 20 

лютого. — С. 12; В Луганской области капитан милиции спас троих рыбаков. 

—ФіК. — 2012. — 19 грудня; Рискуя жизнью, 54-летний житель Волынской 

области спас 13-летнего подростка. — ФіК. — 2012. — № 98. — 3 червня. — С. 

10; В Севастополе 24-летний парень ценой собственной жизни спас двоих 

детей. — ФіК. — 2012. — № 169. — 19 вересня. — С. 2. Загалом за рік у виданні 
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з’явився 21 такий матеріал, що становить 20,1% усіх матеріалів про героїв-

переможців у «Фактах і коментарях».  

Випадкові переможці — люди, які за волею долі опинилися в 

екстремальних ситуаціях і змогли вийти із них переможцями. Приклади таких 

учинків — затримання жінкою злочинців, які намагалися пограбувати її 

магазин (В Сумах хозяйка магазина детской одежды избила... грабителей-

уголовников украденными у нее сапогами (!) и сдала милиции. — ФіК. — 2012. 

— 14 листопада), успішна боротьба пенсіонерки зі скаженою вовчицею, яка 

забрела до неї на подвір’я й кинулася її кусати (56-летняя жительница 

Тернопольской области отбилась от бешеной волчицы самодельной шваброй. 

— ФіК. — 2012. — № 16. — 28 січня. — С. 8), надання допомоги породіллі 

прямо у вагоні поїзда й без жодних медикаментів та інструментів («Принимать 

ребенка пришлось без перчаток, а из антисептиков под рукой оказалась 

только чья-то недопитая водка». — ФіК. — 2012. — № 150. — 21 серпня. — С. 

2) тощо. Загалом за аналізований період «Факти й коментарі» опублікували 9 

подібних матеріалів (9,8 % від усіх матеріалів про героїв-переможців).  

Виділені підтипи переможця-рятівника й випадкового переможця цілком 

відповідають загальним особливостям цього типу героїзму, оскільки до цих 

підтипів належать люди, які подібно до спортсменів, інвалідів, екстремалів теж 

демонструють позитивні моделі поведінки, уміння перемагати в найскладніших 

умовах, навіть із ризиком для здоров’я й життя, а газети наголошують на 

конкретному результаті їхньої діяльності — порятунку життів, знешкодженні 

злочинців тощо. Однак виділити їх в окремі підтипи вважаємо за доцільне, 

оскільки рятівники й випадкові переможці набувають такого статусу з волі 

обставин у яких вони опинилися й фактично одномоментно, одразу після 

«подвигу», який здійснили, інші ж герої-переможці переважно проходять дуже 

довгий і надзвичайно важкий шлях до своїх перемог, змушені терпіти подекуди 

осуд, долати травми, нерозуміння, суспільні стереотипи. Тобто принципова 

різниця, між типовими героями-переможцями й двома виділеними підтипами в 

тому, що перші набагато сильніше пов’язані з моральними аспектами героїзму.  
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Спосіб подачі образу героя-переможця теж є спільним для всіх 

аналізованих видань: герої-переможці проявляються лише через оповідання 

життєвих історій, що є цілком логічним, адже образ «маленького» героя ЗМІ 

вимушені вибудовувати від початку й до кінця (тоді як класичні герої вже 

переважно відомі соціуму, про них можна говорити уривчасто, наголошувати 

на окремих героїчних епізодах або інших важливих для журналістів деталях). 

«Маленькі» герої невідомі, тому видання вимушені показувати повний 

життєвий шлях цих персонажів, щоб переконати читача у важливості їх 

вчинків, мотивах, передумовах і т. д. Ця сама тенденція проявиться й для всіх 

інших типів некласичного героїзму (побутовий герой стає героєм тільки 

завдяки оповіді).  

Винятків із цієї тенденції усього два — розглянуті вище випадкові герої-

переможці (для яких оповідання історій життя може мати протилежний ефект, 

оскільки ці люди можуть мати зовсім негероїчну біографію, нічим не 

виділятися ні до, ні після єдиного яскравого вчинку, або їхня біографія може 

бути просто неважливою для розуміння мотивів їхніх дій) й герої-страдники 

(для яких використовується не просто оповідання історій, а серіальне 

відстеження історії їхніх страждань, про що йтиметься далі). 

Отже, попри те, що тип героя-переможця є найчисленнішим серед усіх 

некласичних героїчних типів, саме він є найбільш внутрішньо однорідним, 

герої-переможці переважно однакові для всіх аналізованих видань. Виняток 

становлять тільки «переможці-рятівники» й «випадкові переможці», яких 

доцільно виділити в окремі підтипи через помітно менший наголос на 

моральних аспектах їхніх героїчних учинків. 

 

Герой-страдник 

Тип героя-страдника помітно відрізняється від класичних зразків 

героїзму, оскільки класичний герой діяв заради слави та самоствердження або 

заради блага інших людей. Страдників же можна назвати героями мимоволі, 

оскільки до цього типу належать люди, поставлені в такі умови, коли вони 
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вимушені здійснювати щоденні побутові подвиги, боротися проти 

несправедливої суспільної системи, важких хвороб, байдужості чиновників 

заради збереження свого життя чи життя близьких.  

Герой-страдник — третій поміж усіх шести виділених типів і другий 

серед «маленьких» героїв за кількістю матеріалів (17,4 % або 93 одиниці). 

Помітна значна різниця у висвітленні цього героя різними типами видань: у 

якісних «Дзеркалі тижня» й «Дні» матеріали про цей тип героїв складають 

лише 2,3 % та 1,9 % відповідно (або 1 та 4 одиниці), у популярних 

«Комсомольській правді в Україні» та «Фактах і коментарях» — 21 % та 32,9 % 

відповідно (або 8 і 80 одиниць).  

У «Дзеркалі тижня» героєм-страдником можна назвати тільки жінку — 

автора й одночасно головну героїню публікації «Пенсія за особливі заслуги 

перед Україною» (ДТ. — 2012. — № 13. — 7 квітня. — С. 14). Свою пенсію за 

особливі заслуги вона отримала за народження сімох дітей. За своє життя жінка 

неодноразово наштовхувалася на нерозуміння й звинувачення в 

меркантильності (оскільки зараз за багатодітність держава виплачує значну 

соціальну допомогу), їй відмовляли в допомозі саме через сімох дітей 

(«Народила, а хто тебе просив, сама й виховуй») і на кожному кроці вимагали 

довідку про склад сім’ї («Я стільки довідок про склад сім’ї здала за своє 

життя в різні установи, що, заплющуючи очі, напевно, до кінця життя 

бачитиму імена й прізвища своїх дітей у цій стрункій шерензі, виписаній 

рівним канцелярським почерком»). Однак сама жінка вважає себе просто 

щасливою людиною, оскільки в неї велика родина, а на її рідному Донбасі все 

мирно.  

У газеті «День» навіть «маленькі» герої тяжіють до класичних. Два з 

чотирьох прикладів героїв-страдників у цьому виданні мають безпосередній 

стосунок до класичних героїв-воїнів і культурних героїв. Так, у матеріалі 

«Слово про матір, солдатську вдову» (День. — 2012. — № 234—235. — 21—22 

грудня. — С. 12) ідеться про долю жінки, чоловік якої загинув у Великій 

Вітчизняній війні, «а на молоду солдатку навалилися, вчепилися пазурями в неї і 
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не відпустили до смертного часу проблеми: чим обігріти хату? Чим 

нагодувати діток? У чому випустити їх на вулицю в холодну пору? Як 

забезпечити їм освіту? Допомоги — нізвідки. Та ще й обов’язкова трудова 

повинність влітку як під час окупації, так і після». Автор публікації, син цієї 

солдатської вдови, згадує, що мати з дітьми пережила й голод, і страшні 

нестатки й зрештою померла прямо на полі, виконуючи тяжку для жінки роботу 

шляхового майстра.  

Інші герої-страдники — теж жінки великих чоловіків, але вже — 

культурних героїв Симона Петлюри й Івана Огієнка (Пам’ять про високий 

обов’язок. — День. — 2012. — № 41—41. — 7—8 березня). Ольга Петлюра була 

активною учасницею українського державницького руху під час революції 

1917 року, ділила з чоловіком злигодні еміграції, пережила переслідування, 

убивство Симона, смерть єдиної дочки, тяжко хворіла. Домініка Огієнко теж 

була учасницею українського руху, патріоткою, пережила разом із чоловіком 

тяготи еміграції, відчайдушно боролася з раком і навіть будучи вже прикутою 

до ліжка з останніх сил допомагала чоловікові в його науковій діяльності, 

зокрема посортувала кілька десятків тисяч карток для словника наголосів.  

У згаданих публікаціях «Дня» виявляється унікальний, нехарактерний 

для жодного іншого видання тип героя-страдника — «маленької» жінки, яка 

для історичного процесу залишилася в тіні свого чоловіка (героя-воїна, 

культурного героя), але насправді зробила для своїх дітей, країни не менше, 

аніж чоловік.  

Крім того, у «Дні» проявляється також досить специфічний підтип героя-

страдника, якого умовно можна назвати «Робіном Гудом». Віталій Запорожець, 

селянин Броварського району, став героєм для односельців і показаний таким у 

публікації «Дня» попри те, що вбив міліціонера. Чоловіка засудили до 14 років 

позбавлення волі, однак саме такий вирок спричинив хвилю відгуків на захист 

чоловіка: автор публікації послідовно викладає свідчення очевидців, 

односельчан, які говорять про несправедливе суддівство, невинність 

Запорожця, який діяв у межах необхідної самооборони, а в кінці матеріалу 
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автор наводить результати голосування 400 відвідувачів сайту «Дня», за яким 

помітно, що аудиторія не схильна сприймати чоловіка за злочинця, а вважає 

його жертвою несправедливої системи (відповіді респондентів: вбивця повинен 

сидіти (2 %); самосуд — не вихід (7 %); Запорожця мали виправдати (13 %); 

міліція підтвердила свою безкарність (34 %); це криза суспільства і 

правоохоронної системи (44 %)).  

Зустрічається цей підтип і ще в одному виданні — газеті «Факти й 

коментарі», де до «Робінів Гудів» можна віднести зокрема:  

- фермерів, які намагалися перешкодити міліціонерам їздити по полю й 

псувати посіви, а натомість один із них отримав кульове поранення; у підсумку 

за версією слідства вийшло, що чоловік напав на міліціонера й завдав йому 

тілесних пошкоджень (Пытаясь защитить свои посевы, фермер получил от 

старшего лейтенанта милиции серьезные ранения. — ФіК. — 2012. — № 107. 

— 19 червня. — С. 10);  

- чоловіка, який убив охоронця агрофірми за те, що той побив його 

племінника-браконьєра. При цьому селяни вважають, що хлопець нічого не 

порушував, оскільки ставок раніше був у загальній власності (Бывший 

«афганец» взялся за оружие, чтобы отомстить за избитого племянника. — 

ФіК. — 2012. — 16 грудня);  

- «чорного трансплантолога» Владислава Закордонця, який виконував 

заборонені законом України операції, але рятував десятки життів (Дело «черных 

трансплантологов»: два года спустя. — ФіК. — 2012. — № 100. — 8 червня. — 

С. 26).  

Окремо слід виділити процес над так званими «ніжинськими робін 

гудами», молодиками, які за версією слідства викрадали людей, били їх, 

змушували зізнаватися в причетності до наркоторгівлі, а потім шантажували 

відеозаписами із зізнаннями. За версією захисту (до якої помітно схиляється 

видання) хлопці «вичищали» місто від нарокоторгівців, роблячи суспільно 

корисну справу. Газета висвітлювала цю історію досить детально й помітно 

тенденційно (наприклад: Нежинские «робингуды», боровшиеся с 
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наркоторговлей, получили практически максимальные сроки лишения свободы. 

— ФіК. — 2012. — № 95. — 30 травня. — С. 5; Нежинские робингуды: 

бандиты или герои? — ФіК. — 2012. — № 98. — 3 червня. — С. 8).  

Загальною рисою для всіх згаданих героїв «Дня» й «Фактів і коментарів» 

є те, що позитивно журналісти відгукуються про людей, які з точки зору 

правосуддя є злочинцями з різними ступенями вини й тяжкості правопорушень. 

Фактично, ідеться про підміну понять добра й зла, коли злочинці постають 

благородними героями, а міліціонери — утіленням свавілля й беззаконня. 

Дослідник Е. М. Доннеллі вказує, що подібний світоглядний зсув, 

каталізатором якого нерідко виступають ЗМІ, характерний для багатьох 

суспільств, зокрема й американського, для якого новим героєм став серійний 

убивця-психопат, герой серіалу «Декстер» [212, c. 16], котрий утім убиває лише 

злочинців. З одного боку, така успішність героя-кілера пояснюється втомою 

суспільства від звичних цінностей, необхідністю пошуку нових еталонів, нехай 

і негативних за нормами набридлої моралі [212, c. 16]. З іншого боку, 

суспільство навпаки прагне спокою, ясності, герїзуючи особу, яка скоює злочин 

проти злочинця. Доки Декстер убиває «їх», доти наші поняття про «добре» й 

«погано» залишаються непорушними. Таким чином, антигерой стає героєм 

завдяки тому, що повертає суспільству розмиту останніми десятиліттями межу 

між «нами» й «ними», «плюсом» і «мінусом» [212, c. 23]. 

Інше пояснення захоплення суспільства колишніми антигероями дає 

Р. C. Ламонт: сучасність із необхідністю є добою антигероїв, оскільки, на 

відміну від героїв, вони зрозуміліші для суспільства, ближчі, вони, як і кожен із 

нас, не позбавлені недоліків. У антигероєві людина впізнає себе, розуміє, що не 

самотня, постать антигероя ніби консолідує суспільство. Можна сказати, що 

антигерой «повертає нас до нас самих», повертає людині право бути людиною 

— недосконалою, грішною, смішною, слабкою [240, c. 22].  

Орієнтація українських медіа на новий тип героїв, які в нормі є 

антигероями, може свідчити й одну суто українську реалію: у матеріалах 

журналісти вказують на недосконалість правоохоронної й судової системи 
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України, за якої звичайний громадянин не може почуватися безпечно, 

захищено, відтак єдиним виходом із ситуації для нього постає самозахист. 

Очевидно, сприйняття суспільством «благородних злочинців» як героїв 

засвідчує, що пересічні громадяни вбачають у них приклад, учаться 

відстоювати власні права самостійно, хоч і в не законний спосіб.  

Звичайно, засоби масової комунікації здатні значною мірою самостійно 

«створювати» героїв, однак у випадку героїзації антигероїв мова швидше йде 

не скільки про маніпулятивні можливості медіа (бо у кожному з матеріалів 

наголошено, що на захист героїв публікації ставали широкі суспільні кола), 

скільки про ціннісні домінанти суспільства.  

Загалом же у «Фактах і коментарях» тип героя-страдника представлений 

переважно людьми, які страждають не від беззаконня міліціонерів чи недоліків 

судової системи, а від хвороб, нестатків, каліцтв, насильства у родині, 

нерозуміння близькими, стають жертвами зґвалтувань тощо (подібні матеріали 

складають майже 90 % від матеріалів про героїв-страдників у «Фактах і 

коментарях»).  

Яскравим прикладом такого героя є Оксана Макар, дівчина зґвалтована й 

живцем підпалена групою миколаївських молодиків. Про змаганням дівчини за 

життя, кожну зміною в її стані, усі подробиці суду над злочинцями видання 

детально інформувало своїх читачів (наприклад: Олег Найда, нашедший Оксану 

Макар: «Вы бы видели лицо этого милиционера. Он, наверное, в жизни такого 

ужаса не видел…». — ФіК. — 2012. — № 50. — 21 березня. — С. 7, 14; Эмиль 

Фисталь: «Состояние Оксаны Макар крайне тяжелое, но нет динамики 

ухудшения». — ФіК. — 2012. — № 51. — 22 березня. — С. 2; Оксана Макар 

умерла. —ФіК. — 2012. — № 57. — 30 березня. — С. 5; В Николаеве 

продолжается суд над мучителями Оксаны Макар. — ФіК. — 2012. — 18 

липня. — С. 5 — загалом 12 матеріалів за досліджуваний період). 

Оксані Макар присвячені й п’ять із восьми матеріалів «Комсомольської 

правди в Україні», які стосуються героїв-страдників (наприклад: Дело о 

николаевских садистах: Изнасилованная и подожженная девушка — не первая 
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их жертва? — КП. — 2012. — № 57/11. — 16—23 березня. — С. 3; С Оксаной 

Макар расправились охотники за головами? — КП. — 2012. — № 63/12. —  

23—29 березня. — С. 3; Мучителей Макар возят в суд порознь — чтобы не 

поубивали друг друга. — КП. — 2012. — № 134/25. — 22—26 червня. — С. 3). 

В історії з Оксаною Макар, «ніжинськими робін гудами» проявляється 

особливість подачі саме цього типу героїв — серійність, коли ЗМІ методично й 

послідовно висвітлюють історію від самого її початку й до винесення судового 

рішення (досягнення героїв-професіоналів, героїв-переможців висвітлюються 

одноразово, до історій успіху видання більше не повертаються, тоді як історії 

страждань газети «смакують»). Утім така особливість проявляється лише у 

популярних виданнях.  

Отже, герої-страдники — досить специфічний тип. Такий статус мають 

переважно люди, які пережили катастрофи, боряться із хворобами, каліцтвами, 

злочинами. Однак у «Дні» герой-страдник — іще й жінка, яка стоїть за плечима 

великого чоловіка й переживає разом із ним усі нещастя, а в «Дні» та «Фактах і 

коментарях» — «робіни гуди», люди, які з точки зору закону є злочинцями, але 

в медіадискурсі постають героями.  

 

Герой-професіонал  

Тип героя-професіонала сутнісно близький до типу культурного героя, 

оскільки обидва вирізняються якісним виконанням своїх професійних 

обов’язків, можуть слугувати прикладом для наслідування в певній професійній 

сфері. Однак аналіз вітчизняного друкованого медіадискурсу засвідчує, що 

український герой-професіонал має специфічні риси, які дозволяють 

виокремити його як цілком самостійний тип.  

Герой-професіонал — на передостанньому місці з-поміж виділених шести 

типів за кількістю згадувань в аналізованих виданнях. Матеріали, присвячені 

професіоналам, складають 9,9 % (або 53 одиниці) від числа всіх відібраних 

публікацій. При цьому кількість згадок вища в масових виданнях 

(у «Комсомольській правді в Україні» цей тип складає 23,7 % усіх матеріалів 
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про героїв, у «Фактах і коментарях» — 14,4 %), ніж у якісних «Дзеркалі тижня» 

(6,8 %) і «Дні» (2,9 %). 

Герої-професіонали у «Дзеркалі тижня» й «Дні» — переважно науковці та 

лікарі. Більшість із них — насправді виділяються з-поміж інших завдяки 

певним учинкам або рисам характеру. Наприклад, колишній ректор Донецького 

національного університету, про якого йдеться в матеріалі «Дзеркала тижня» 

(За законами карми. — ДТ. —2012. — № 5. — 11 лютого. — С. 1, 4), показаний 

«декабристом», професійним, розумним керівником, який самотужки бореться 

із профспілковим комітетом через своє звільнення. Він не відступає навіть 

попри загрозу власному життю й побиття дружини. Однак ці «декабристські» 

риси в матеріалі сприймаються за вторинні, оскільки базуються на головній — 

професіоналізмі, відданості справі, бажанні розвивати свій університет.  

Інший герой-професіонал «Дзеркала тижня» — завідувач кафедри 

ортопедагогіки та реабілітології Національного педагогічного університету 

ім. М. Драгоманова (Професор Андрій Шевцов: «Адекватному розумінню 

проблем інвалідів заважають проблеми в суспільній свідомості». — ДТ. — 

2012. — № 21. — 9 червня. — С. 12) — активний поборник прав інвалідів, який 

не лише досліджує проблему як науковець, але й намагається на практиці 

боротися із соціальними стереотипами в свідомості українців, застарілими 

підходами до реабілітації інвалідів завдяки реалізації соціальних програм, 

упровадженню новітніх методик інклюзивної освіти й соціальної реабілітації. 

Таким чином, він виступає не лише як професіонал своєї справи, а і як людина, 

яка бореться із системою, бюрократичним державним апаратом і т. д. 

Схожих героїв-професіоналів знаходимо й у «Дні». Герой матеріалу 

«Іліада Євгена Скляренка» (День. — 2012. — № 125—126. — 20—21 липня. — 

С. 11) — відомий хірург, засновник нової в медицині галузі ревмоортопедії 

Євген Скляренко, — наприклад, пережив німецьку окупацію під час Великої 

Вітчизняної війни, був тяжко контужений, пройшов через голод і ще багато 

життєвих випробувань. Утім головним акцентом журналістської публікації є 

професійна діяльність хірурга (до його клініки спостерігалося фактично 
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«паломництво» пацієнтів із захворюванням суглобів, для яких хірург був 

єдиною надією стати на ноги; пан Євген розробив унікальні методики 

оперування, написав кілька монографій, підготував плеяду студентів-

наступників).  

Однак такі «видатні» герої-професіонали хоч і домінують у якісних 

виданнях, але не є єдиним прикладом цього типу героя. У «Дні» зустрічаються 

також герої-професіонали, які не відзначаються особливими заслугами, але 

представлені як герої лише за виконання своїх прямих обов’язків. Так, у 

матеріалі «Міліціонери рятують львів’ян» (День. — 2012. — № 16. — 1 лютого. 

— С. 2) йдеться про те, що протягом трьох днів сильних морозів міліціонери 

допомогли півсотні львів’ян: «Двадцятьом допомогли дістатися додому, до 

чотирнадцятьох викликали родичів, шістнадцятьох доправили до лікарні». 

У замітці правоохоронців показано рятівниками, тоді як насправді вони 

професійно виконували свої службові обов’язки.  

У матеріалі «На Волині врятували ціле містечко» (День. — 2012. — № 21. 

— 8 лютого. — С. 2) героями постають працівники Міністерства надзвичайних 

ситуацій, які професійно ліквідували прорив магістрального трубопроводу в 

містечку Рожище на Волині. У складних погодних умовах, за морозу —22, 

рятувальники ліквідували пошкодження, не дозволивши цілому районному 

центру одночасно залишитися й без кабельного та телефонного зв’язку й без 

холодної води. «Еменесівці» у публікації постають героями-рятівниками за те, 

що професійно виконали свою роботу.  

Очевидно, що обидва наведених приклади не належать до класичних 

зразків героїзму, оскільки героїзм передбачає якийсь видатний, ексклюзивний 

вчинок, прояв надзвичайних фізичних чи моральних якостей особистості. 

Прирівнюючи професіоналізм (без додаткових факторів і якостей) до героїзму 

(про що свідчать гіперболізація вчинків, яскраві драматичні заголовки), ЗМІ 

тим самим підштовхують читача до думки, що міліціонери чи рятувальники, які 

виконують свою роботу якісно, є надзвичайними, винятком, а не правилом. 

З іншого боку, таке трактування засобами масової інформації професійної 
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поведінки може бути зумовлене соціальною ситуацією, за якої, наприклад, 

чесний компетентний міліціонер сприймається за героя, людину видатних 

якостей.  

Ще один фактор, який свідчить про несхожість «негероїчного» героя-

професіонала на представників інших типів у тому, що такий професіонал — 

єдиний неперсоналізований зразок героїзму.  

Схожу ситуацію із типом героя-професіонала спостерігаємо й у масових 

виданнях. Тут теж переважають «видатні» професіонали, люди, які 

відзначаються винятковими професійними здобутками, майстерністю, а часто 

— й іншими рисами характеру (упевненістю, сміливістю тощо).  

Прикладом такого героя у «Комсомольській правді в Україні» може 

слугувати журналістка-розслідувальниця з Колумбії, яка займається 

висвітленням схем корупції у своїй країні («Золотое перо свободы», 

журналистка Анабель Эрнандес: «Моя жизнь постоянно в опасности, но я 

продолжаю свою работу». — КП. — 2012. — № 196/36. — 7—13 вересня. — 

С. 3). У матеріалі вона постає не лише професіоналом журналістики, а й борцем 

із злочинною владою, яка покриває наркокартелі, із корумпованою системою 

поліції. Цим вона займається навіть попри загрозу фізичної розправи та 

залякування близьких. Таким чином, героїня постає передовсім борцем за 

свободу, демократію.   

У «Комсомольській правді в Україні» знаходимо також інші втілення 

цього типу героїзму. Так, героями-професіоналами постають полярники 

(Не дрейфь, Папанин! — КП. — 2012. — № 112/23. — 8—14 червня. — С. 30), 

космонавти (Космонавты в Ялете протестовали против запрета на алкоголь и 

подъема в семь утра. — КП. — 2012. — № 168-31. — 3—9 серпня. — С. 32—33), 

яким для здійснення професійної діяльності необхідно мати ще фізичну 

витривалість, сміливість, відважність, яка втім передбачається самим їхнім 

фахом. Таким чином, можемо говорити про те, що в медіадискурсі існують 

«безумовні» герої-професіонали, чия приналежність до цього типу визначається 

лише їхньою професією (усі космонавти чи всі полярники — герої, оскільки 
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щодня ризикують життям, виконують завдання, які не здатна виконати 

більшість).  

Усі згадані вище різновиди героїв-професіоналів знаходимо у «Фактах і 

коментарях». Наприклад, матеріал «Виктор Писаренко: «Во Франции мне 

предложили лечиться от рака бесплатно. Но я решил вернуться в Украину, 

чтобы испробовать новый метод здесь» (ФіК. — 2012. — № 9 листопада) 

показує непересічного героя-професіонала, людину, видатну не лише завдяки 

професійним здобуткам. Герой публікації, лікар, який понад десять років 

успішно живе й продовжує працювати, будучи хворим на рак, постає 

патріотом, сміливцем, борцем із соціальними стереотипами, оскільки 

відмовився від безкоштовного лікування у Франції задля повернення в Україну, 

де знаходився за крок від смерті, але зміг побороти хворобу, створив 

громадську організацію, займається проблемами хворих на рак, допомагає їм і 

їхнім рідним упоратися з діагнозом, боротися за життя й за свої права. При 

цьому в матеріалі наголошено на професійних якостях героя (що дозволило 

віднести його саме до цього типу): «Сколько знаю Виктора, он всегда был 

страшно влюблен в свою профессию, — рассказывает Елена, супруга Виктора 

Писаренко. — Помню, где бы мы ни находились (на даче, в гостях), стоило 

мужу узнать, что в его больницу привезли больного ребенка, он сразу бежал на 

работу, даже ночью. Поэтому когда Виктору поставили диагноз, я молила 

Бога об одном: чтобы на его пути встретились такие же специалисты, как он 

сам. Знала: тогда все будет хорошо».  

Попри домінування саме таких «видатних» героїв-професіоналів, у 

«Фактах і коментарях» зустрічаються публікації про «негероїчних» героїв, які 

такого статусу набувають лише завдяки якісному виконанню своїх обов’язків 

(наприклад: «Мощная машина спасателей «пробивала» дорогу скорой помощи 

через снежные заносы. Я молилась только об одном: быстрее бы попасть в 

роддом!» — ФіК. — 2012. — 8 лютого. — С. 5, публікація про те, як 

рятувальники на снігоочисній машині розчистили дорогу «швидкій» і таким 

чином допомогли доставити в лікарню жінку на пізньому терміні вагітності; 
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фактично, рятувальники у цій ситуації просто виконували свою роботу — 

розчищали аномальні замети, з якими не могли впоратися комунальники. Слід 

зазначити, що й у «Фактах і коментарях» такі герої-професіонали 

неперсоналізовані).  

Також герої-професіонали у «Фактах і коментарях» — космонавти та 

пожежники (Брат космонавта Поповича: «Павел как-то сказал: «Сейчас я в 

таком месте служу, что или грудь в крестах, или голова в кустах» — ФіК. — 

2012. — 14 серпня. — С. 12, «Выбить дверь в квартиру на 4-м этаже, где 

остался мальчик, мы не смогли. Пришлось выбить соседнюю и пробраться 

к ребенку через балкон». — ФіК. — 2012. — № 143. — 10 серпня. — С. 6), тобто 

знову маємо приклад, як і в «Комсомольській правді в Україні», коли героями 

людей вважають за приналежністю до певної професії, пов’язаної з ризиком.  

Таким чином, у виданнях виділяються кілька підходів до показу типу 

героя-професіонала: по-перше, такий статус можуть мати люди, які 

відзначаються високими професійними досягненнями, але також мають інші 

видатні риси, вчинки; по-друге, до героїв-професіоналів належать люди, які 

мають професії, пов’язані з ризиком, потребують неабияких фізичних і 

моральних якостей; по-третє, до цього типу відносимо «невидатних» героїв, які 

відзначаються лише якісним виконанням своїх прямих професійних обов’язків, 

але через соціальну ситуацію або політику ЗМІ вже за це вважаються героями 

(чесні міліціонери, кваліфіковані лікарі тощо). 

 

Культурний герой  

«Маленький» (або ж побутовий) культурний герой сутнісно — той же, що 

й класичний культурний герой, однак відрізняється за масштабом: він не стає 

поводирем культу, не прагне створити блага для всього соціуму, а позитивно 

перетворює, облагороджує певну частину дійсності, є взірцем на місцевому 

рівні, рівні громади, невеликої соціальної групи тощо.  

У всеукраїнських виданнях цей тип є найменш чисельним і складає лише 

4,1 % (або 22 одиниці) від усіх публікацій про героїв. Це єдиний герой, який 
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представлений лише в одному типі видань — якісних «Дні» й «Дзеркалі 

тижня», тоді як у «Фактах і коментарях» та «Комсомольській правді в Україні», 

які загалом більше схильні писати про «маленьких» героїв, немає жодного 

матеріалу про місцевих культурних героїв.  

У «Дні» цей тип складає 5,3 % усіх публікацій про героїв і загалом 

повторює риси класичних культурних героїв, але в меншому масштабі. У цьому 

виданні «маленькі» культурні герої — як особистості минулого (звичайно, не 

настільки далекого, як традиційні культурні герої), так і сучасники. Прикладом 

побутового локального культурного героя з минулого можуть слугувати 

благодійниці сестри Гозадінови, які відмовилися від особистого життя заради 

того, щоб створити в дореволюційному Херсоні систему жіночої освіти 

(Сестри Гозадінови: урок подвижництва. — День. — 2012. — № 194—195. —  

26—27 жовтня. — С. 13). Жінки майже п’ятдесят років віддали розбудові 

жіночого пансіонату у своєму місті, виконуючи організаційні функції, 

турбуючись про матеріальне забезпечення закладу й паралельно викладаючи 

там. 

Приклад сучасного побутового культурного героя — діяльність 

сільського вчителя з Буковини, який за життя зібрав 8200 народних казок зі 

всієї країни, яких вистачило б на 40 томів, «нічого схожого в Україні ніколи не 

робив жоден профільний інститут» (Той, хто збирає казки. — День. — 2012. 

— № 3—4. — 13—14 січня. — С. 15). Чоловік власним коштом їздить усією 

країною й записує казки, яким надає величезної ваги, вважає їх «енциклопедією 

українського народного життя», оскільки «народ жив за таких умов, коли 459 

заборон української мови було лише за царської влади, коли українська книжка 

була фактично під забороною….народна казка нікому не була підконтрольна — 

жодним царям чи правителям! Люди складали казки про що хотіли, і в цих 

казках у повній мірі відображається українське життя».  

Інші приклади подвигів «маленьких» культурних героїв у газеті «День» 

—  просвітницька проукраїнська діяльність на російськомовному Донбасі 

(Українська націоналістка із Донбасу. — День. — № 184—185. —  
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12—13 жовтня. — С. 8), фольклорна діяльність і поезії про УПА в радянських 

таборах («…Я повернусь у край, де солов’ї…». — День. — 2012. — №93—94. — 

1—2 червня. — С. 11) чи навіть зміна єдиної літери у прізвищі заради 

повернення історичної пам’яті (як це зробив юнак із Херсонщини, який 

повернув дідове прізвище Романів замість русифікованого Романов; …Вага 

однієї літери. — День. — 2012. — № 156. — 4 вересня. — С. 10).  

У «Дзеркалі тижня» цей тип героїв — другий кількісно (21,7 %) після 

класичних культурних героїв. У цьому виданні «маленькі» культурні герої — 

переважно сучасні. Винятки становлять тільки два матеріали. Перший — про 

будівничого найбільшого на свій час театру в Європі (нині — Львівський 

національний академічний драматичний театр імені Марії Заньковецької) графа 

Станіслава Скарбека, який також був відомим благодійником свого часу, 

зокрема заклав фундамент цілого містечка на 400 убогих і 600 сиріт (Успіхи і 

падіння графа Станіслава Скарбека. — ДТ. — 2012. — № 38. — 27 жовтня. — 

С. 12). Другий виняток — життєпис кіровоградського письменника Івана 

Микитенка, який свого часу був одним із найбільш модних радянських 

драматургів, однак був замордований в НКВД через життєвість його творів, 

показ реального життя простих українців («Бути виключно правдивим». — ДТ. 

— 2012. — № 33. — 22 вересня. — С. 16).  

Сучасні побутові культурні герої у «Дзеркалі тижня» надзвичайно 

різноманітні — від театралів до священиків. Їхні «подвиги» теж різні й 

полягають у протистоянні системі на локальному рівні, просвіті співгромадян, 

проукраїнській діяльності на російськомовному Донбасі тощо. 

Яскравим зразком локального культурного героя може слугувати 

засновник музею культури кримських татар Гулівер Альтін («Ларішес» — 

уроки патріотизму і пам’яті. — ДТ. — № 13. — 7 квітня. — С. 16). Його 

родина пройшла шлях майже всіх кримськотатарських родин: депортація-

вигнання-повернення, а сам чоловік «багато років жив у Франції, в місті Ліоні, 

отримав блискучу освіту й міг би успішно робити кар’єру юриста, якби не його 

пристрасне захоплення — колекціонування всього, що пов’язане з Кримом». 
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Фактично, у публікації йдеться про творця успішного культурного проекту, 

людину, яка повертає народові історичну пам’ять, подекуди навіть жертвуючи 

для цього власною кар’єрою й тим більше — фінансами (адже ініціатива 

спочатку була приватною справою активіста).  

Зустрічається у виданні й досить рідкісний герой — священнослужитель 

(інші зразки — поодинокі матеріали про високих сановників на зразок 

патріарха Йосипа Сліпого чи митрополита Андрея Шептицього у «Дні» й 

«Дзеркалі тижня»). На рівні «маленьких» героїв Митрофорний протоієрей 

Василій Савчук, настоятель трьох хотинських храмів, є єдиним прикладом 

героя-церковника (Відчистити до блиску душі людей. — ДТ. — 2012. — № 8. — 

3 березня. — С. 14). Священнослужитель попри тяжку хворобу виконує функції 

наставника трьох храмів, відбудовує зруйновані святині, займається 

благодійністю. Святий отець відомий у Хотині, бо живе скромно, майже бідно, 

не визнає мирських авторитетів (тримається на рівних навіть із президентами, 

коли ті приїжджають у Хотин), є для людей справжнім духовним наставником.  

Таким чином, наведені приклади засвідчують, що «маленькі» культурні 

герої не відрізняються від класичних героїчних типів за метою своєї діяльності 

(просвіта, зміна на краще довколишнього світу), але постають героями лише на 

локальному рівні чи рівні певної спільноти.  

 

2.4. Комунікаційні механізми репрезентації медіаобразу героя 

 

 У досліджуваній загальнодержавній пресі помітні різні комунікаційні 

стратегії подачі героїчних образів. Так, якісні видання переважно розкривають 

образ героя завдяки детальному опису його життєвого шляху чи — ширше — 

вписуючи життєвий шлях героя в полотно історичних обставин. Така стратегія 

є реалізацією «формули» становлення героя за Дж. Кемпбеллом, згідно з якою 

до утвердження героїчного статусу людини проходить кілька етапів: 

дитинство-дорослішання-вигнання-ініціація-подвиг-повернення. Найповніше ці 

способи розкриваються у портретних чи історичних нарисах (у «Дзеркалі 
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тижня» матеріалів цього жанру 47,7% від усіх публікацій на героїчну тематику, 

у «Дні» — 31,1 %).  

Прикладами портретування героя у згаданих виданнях можуть слугувати 

матеріали «Доля президента» (ДТ. — 2012. — № 13. — 7 квітня. — С. 16, про 

життєвий шлях президента української духовної республіки Олеся Бердника), 

«Успіхи і падіння графа Станіслава Скарбека» (ДТ. — 2012. — № 38. — 

27 жовтня. — С. 12, про львівського мецената, будівничого першого 

львівського театру), «Сестри Гозадінови: урок подвижництва» (День. — 2012. 

—  

№ 194—195. — 26—27 жовтня. — С. 13, у якому йдеться про просвітницьку 

діяльність херсонських меценаток Гозадінових), «Душа і серце Амосова» (День. 

— 2012. — № 224—225. — 7—8 грудня. — С. 7, про дитинство, важкі пошуки 

себе й нелегкий професійний шлях творця хірургії серця в Україні).  

Переважно видання подають психологічний портрет героя, що 

реалізується завдяки двом аспектам:  

- прямому описові журналістами рис характеру героя (до прикладу, у 

матеріалі «Людина залізної волі» (День. — 2012. — № 8—9. — 20—21 

січня. — С. 12) постать провідника Організації українських націоналістів 

Ярослава Стецька розкривається завдяки численним характеристикам, на 

зразок: «Навіть перебуваючи під слідством у гестапо, Стецько відчував 

свою відповідальність як керівник хай і ліквідованого й ніким не 

визнаного, але українського уряду», «Він був не лише організатором, а й 

успішним політтехнологом», «Його харизму визнавали державні діячі 

багатьох країн», «Ярослав Стецько радо допомагав», «Запорукою успіху 

Стецька була «залізна воля»);  

- розкриттю характеру героя через його діяльність (так, у публікації 

«Трагедія і тріумф Патріарха» (ДТ. — 2012. — № 8. — 3 березня. — С. 

11) завдяки детальному описові діяльності Йосипа Сліпого на посаді 

ректора богословської академії, наукової роботи греко-католицький 

Патріарх постає як людина розумна, освічена, глибоко мисляча; вказівка 
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про те, що «30 червня 1941 року Йосип Сліпий підтримав Акт відновлення 

української державності» характеризує його як патріота; на незламність 

характеру, силу волі, сміливість, глибину віри Патріарха вказує 

зауваження, що «під час допитів … він заявив: «…греко-католическая 

церковь существует и я являюсь ее законным митрополитом» і відкинув 

усі пропозиції перейти на російське православ’я»).  

Лише у 8 матеріалах зустрічаються випадки портретування зовнішності 

героя (переважно окремі зауваження про найяскравіші риси). Зразком доволі 

повного портретування зовнішності може слугувати опис Олени Теліги у 

матеріалі «Улас Самчук — про Олену Телігу» (День. — 2012. — № 31. — 

22 лютого. — С. 6): «І враз по сходах вниз... легко й звинно вбігає дівчина років 

двадцяти у прозорому, ясно-зеленому, плястиковому плащі. … І виявилося, що 

це не так дівчина двадцяти років, як елегантна пані років тридцяти, з 

прекрасним, темнобронзовим волоссям, злегка кирпатим, кокетливим носиком 

і виразними, зеленкавими очима».  

Окремі вказівки на зовнішність знаходимо, наприклад, в матеріалі 

«Курбас і «Кремлівський театр» на Соловках» (ДТ. — 2012. — № 7. — 

25 лютого. — С. 11): «Лесь Курбас був перевізником на поромі десь на 

Соловках, відпустив довгу сиву бороду. І навіть жартував з цього приводу: 

щоб походити на Харона, що перевозив тіней, які розпрощалися з життям, до 

царства».  

У «Дзеркалі тижня» саме портретний нарис є домінантним піджанром 

(20 із 21 матеріалу), тоді як у широкому історичному контексті, з описом 

внутрішньо- й зовнішньополітичної ситуації в країні, причин і тенденцій 

розвитку ситуації, змальований тільки один герой — король Польщі та 

Угорщини Володислав ІІІ Ягеллон, який керував країною у ХV столітті 

(Король-лицар, який має аж два саркофаги, але лежить невідомо де. — ДТ. — 

2012. — № 4. — 4 лютого. — С. 15). Очевидно, що без детальної історичної 

довідки читачеві складно було б оцінити повною мірою особисті якості 

монарха, зрозуміти мотиви його вчинків.  
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У «Дні» подібних матеріалів (які поєднують риси портретного й 

історичного нарису) фіксуємо близько десятка (через розмитість жанрових меж 

про точну кількість говорити досить складно). Усі вони присвячені переважно 

подіям української історії й мають подвійну функцію — не лише показують 

яскравих, видатних співвітчизників, а й розтлумачують вітчизняну історію 

(наприклад: «Козацький Макіявель» і московські бояри. — День. — 2012. —  

№ 3—4. — 13—14 січня. — С. 8, матеріал, у якому йдеться про геополітичне 

становище України у ХVII столітті й шлях Богдана Хмельницького до 

підписання Переяславських угод; Дорошенки. — День. — 2012. — № 194—195. 

— 26—27 жовтня. — С. 20, у публікації йдеться не тільки про гетьмана 

Михайла Дорошенка, а й про вплив усього княжого роду на українську історію, 

зміни історичних обставин у ХVII—ХХ століттях і прилаштуванні нащадків 

роду до них).  

Значно рідше використовують прийом портретування героїв та не 

використовують зовсім портретування на тлі епохи масові видання. 

У «Комсомольській правді в Україні» елементи портретного нарису 

проявляються лише у 5 матеріалах (13,2 %), у «Фактах і коментарях» — 

у 10 (4,1 %). Прикметно також, що нарисові елементи масові видання 

використовують для характеристики ветеранів ІІ Світової війни або ж сучасних 

«маленьких» героїв, а не «важких» історичних постатей. Крім того, матеріали з 

нарисовими елементами «Комсомольської правди в Україні» та «Фактів і 

коментарів» не завжди показують героїв комплексно, а лише акцентують на 

окремих героїчних вчинках. Наприклад, у матеріалі «Жуков едет на войну» 

(КП. — 2012. — № 99/19. — 11—17 травня. — С. 31) йдеться тільки про 

військові здобутки маршала у 1941—1943 роках і його транспортні уподобання 

(чим військовий любив їздити чи літати в найнебезпечніші точки фронту).  

Ще одна стратегія конструювання образу героя — створення довкола 

нього своєрідного інформаційного шуму, що реалізується завдяки подачі 

великої кількості подієвих матеріалів, присвячених героєві (у «Дні» таких 

матеріалів 18,2 %, у «Фактах і коментарях» — 5,7 %, у «Комсомольській правді 
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в Україні» — 18,4 %, у «Дзеркалі тижня» жодної публікації не виявлено). 

Зрозуміло, що цей спосіб працює тільки для класичних героїв, загальновідомих, 

чию біографію й героїчні здобутки реципієнт уже знає. Постійне ж 

нагадування, відстеження новин, пов’язаних із тим чи іншим «великим» героєм, 

створює ефект важливості, окремішності цієї особистості. Найяскравіше це 

помітно для збірного образу ветерана війни (тип героя-воїна) й постаті Тараса 

Шевченка (тип класичного культурного героя).  

Інформаційний фон довкола ветеранів (як Червоної, так і Української 

повстанської армій) видання створюють не лише напередодні Дня перемоги, а й 

протягом року, часто з нагоди інших пам’ятних дат — річниці звільнення Києва 

від німецько-фашистських загарбників чи річниці початку Великої вітчизняної 

війни або у зв’язку з подієвими інформаційними приводами («День 

освобождения Киева от фашистов: благодарность, гордость и вечная 

память»ю — КП. — 2012. — № 250/45. — 9—15 листопада. — С. 9, «О 

ветеранах помнят не только в День победы». — КП. — 2012. — № 134/25. — 

22—28 июня. — С. 8, Инвалиды войны имеют право на надбавки к пенсиям в 

размере от 30 до 50 процентов прожиточного минимума. — ФіК. — 2012. — 7 

листопада, На Волині розбили сквер імені письменника, який воював в УПА. — 

День. — 2012. — № 59. — 4 квітня. — С. 2, Тест на політичну зрілість. — День. 

— 2012. — № 186. — 16 жовтня. — С. 1, 4—5, У Львові відбудеться Марш 

слави УПА та інші ювілейні заходи. — День. — 2012. — № 182. — 10 жовтня. 

— С. 2). У згаданих матеріалах йдеться про вшанування ветеранів, святкування 

пам’ятних дат, пов’язаних із їхнім подвигом, турботу влади про них (пільги на 

проїзд, підвищення пенсійного забезпечення), чого, очевидно, заслуговують 

лише видатні, непересічні люди. 

Натомість про Тараса Шевченка видання (переважно «День») згадували 

винятково в контексті святкування річниці від дня його народження. У цій 

ситуації підкреслення культурної значущості поета відбувається завдяки 

розповіді про те, що майже в усіх куточках країни люди готуються до його дня 

народження як до екстраординарної події — у Дніпропетровську збирають 
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гроші на пам’ятник (Мешканці Дніпропетровщини збирають кошти на 

пам’ятник Кобзареві. — День. — 2012. — № 21. — 8 лютого. — С. 2), 

укріплюють пороги Дніпра (Кобзареві на ювілей подарують поріг на Дніпрі. — 

День. — 2012. — № 239—240. — 28—29 грудня. — С. 2), у Черкасах 

презентують виставу на його честь (Кобзар як... «людина-фестиваль». — День. 

— 2012. — № 43. — 13 березня. — С. 2), у Чернівцях видають унікальний 

«Кобар» (за особистої підтримки посла Румунії, що засвідчує й міжнародну 

увагу до постаті Шевченка) (У Чернівцях видали українсько-румунський 

«Кобзар». —День. — 2012. — № 44. — 14 березня. — С. 2), на Тернопільщині 

картографують усі пам’ятники поетові у світі (На Тернопіллі склали мапу 

пам’ятників Тарасові Шевченку. — День. — 2012. — № 45. — 15 березня. — С. 

2), а Президент пропонує зробити 2014 рік роком Шевченка у світі (Віктор 

Янукович пропонує оголосити 2014 рік Міжнародним роком Тараса Шевченка. 

— День. — 2012. — № 60—61. — 6—7 квітня. — С. 2). Оскільки до жодної 

іншої персони не прикуто стільки уваги, можемо говорити, що згадані 

матеріали працюють на формування героїчного образу Тараса Шевченка, 

акцентуацію його вагомої ролі в суспільстві, унікальності.  

Різновидом цього механізму можна вважати створення інформаційного 

фону довкола єдиного типу побутових героїв — героя-страдника — й тільки в 

масових виданнях. Обидві аналізовані популярні газети детально відстежували 

резонансні трагедії, доводили до відома читачів навіть найдрібніші нові деталі. 

Особливо виразно це проявилося в ситуації довкола жертви миколаївських 

ґвалтівників Оксани Макар (Олег Найда, нашедший Оксану Макар: «Вы бы 

видели лицо этого милиционера. Он, наверное, в жизни такого ужаса не 

видел…». — ФіК. — 2012. — № 50. — 21 березня. — С. 7, 14; Эмиль Фисталь: 

«Состояние Оксаны Макар крайне тяжелое, но нет динамики ухудшения». — 

ФіК. — 2012. — № 51. — 22 березня. — С. 2; Оксана Макар умерла. —ФіК. — 

2012. — № 57. — 30 березня. — С. 5; В Николаеве продолжается суд над 

мучителями Оксаны Макар. — ФіК. — 2012. — 18 липня. — С. 5 — загалом 12 

матеріалів за рік; Дело о николаевских садистах: Изнасилованная и 
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подожженная девушка — не первая их жертва? — КП. — 2012. — № 57/11. — 

16—23 березня. — С. 3; С Оксаной Макар расправились охотники за головами? 

— КП. — 2012. — № 63/12. — 23—29 березня. — С. 3; Мучителей Макар возят 

в суд порознь — чтобы не поубивали друг друга. — КП. — 2012. — № 134/25. — 

22—26 червня. — С. 3 — загалом 5 матеріалів за рік).  

Обидва видання подавали найвідвертіші подробиці справи, фіксували 

кожну зміну самопочуття дівчини, детально аналізували причини її смерті, 

публікували фото з похорону, а пізніше так само пильно відстежували суд над 

злочинцями. Така увага до події виглядала як «смакування» деталями 

страждань дівчини і її рідних, але також і героїзувала Оксану Макар, оскільки 

завдяки частоті появи матеріалів вона стала знайомою й емоційно близькою для 

реципієнта, викликала сильну емоційну реакцію, виглядала особливою, 

непересічною.  

Друга подібна ситуація, яка сталася через кілька місяців із Олександрою 

Поповою, вже не викликала такої уваги з боку аналізованих видань, тому 

можемо говорити про підвищену пильність відстеження справи Оксани Макар 

як про пошук сенсаційності, подекуди навіть вихід за межі професійної етики. 

Інший спосіб представлення образу героя, який працює переважно для 

«маленьких» героїв — саморепрезентація або у випадку з класичним героєм — 

репрезентація через спогад, яка найчастіше втілюється в жанрі інтерв’ю чи 

інтерв’ю з елементами нарису. Цією стратегією користуються переважно 

популярні видання: у «Дні» таких матеріалів 6,2 %, у «Дзеркалі тижня» — 

18,2 %, тоді як у «Комсомольській правді в Україні» — 28,4 %, а у «Фактах і 

коментарях» — аж 74,1 %.  

Жанр інтерв’ю є досить зручним для розкриття побутових героїчних 

образів, оскільки дозволяє журналістові уникнути оцінних суджень, а 

реципієнтові — на власний розсуд трактувати прочитану історію, скласти 

уявлення не зі слів журналіста, а спираючись на власне розуміння й сприйняття 

(фактично у реципієнта складається враження особистого знайомства з героєм).  
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У випадку ж із класичними героями звернення до близької людини, яка 

здатна розповісти невідомі загалу подробиці, інтимізує матеріал, робить 

великого героя ближчим і зрозумілішим читачеві. Показовим є матеріал 

«Лариса Возницька: «За 30 років праці мій батько не мав жодної відпустки» 

(ДТ. — 2012. — № 27. — 11 серпня. — С. 13), у якому про Бориса Возницького, 

Героя України, видатного музейника, людину, яка відкрила світові Йогана 

Пінзеля, розповідає дочка. У публікації Возницький постає не лише 

професіоналом, патріотом, а й самотньою, але активною людиною («…він був 

досить самотнім. Друзів мав дуже мало. Всього себе віддавав справі свого 

життя… Музейній справі»). Дочка говорить про сімейні звички («…ми завжди 

намагалися не навантажувати його своїми проблемами. Знали, що він дуже 

зайнятий роботою. Всі свої питання я завжди вирішувала сама»; «Як і кожна 

донька, нерідко нав’язувалася в суто побутовому плані — прийти допомогти 

попорати домашнє господарство. Сам він ніколи не просив мене про це. З усім 

справлявся самотужки»), розповідає про дуже складні стосунки видатного 

батька з дружиною й онуками («Так сталося, що мої мама і тато давно 

розійшлися… Можу пояснити це тим, що він увесь час віддавав роботі, а 

працював тоді в Національному музеї українського мистецтва. Молодій 

дружині з маленькою донькою було дуже важко. Вочевидь, татові треба було 

якийсь час присвятити й сім’ї. А він увесь час — у справах»; «Коли [онуки] були 

маленькі, то діда впізнавали по фотографії. Казали: «Це дід Борис!». На жаль, 

Борис Григорович не мав часу навіть приїхати до них»).  

Загалом інтерв’ю є легким для сприйняття (оскільки наслідує природну 

діалогічну мову), дозволяє оцінку з боку інтерв’юйованого, що робить цей жанр 

емоційно насиченим. Тому видається закономірним така значна увага до нього 

саме масових видань.  

Виокремлюють героїв у медіапросторі й завдяки вказівці на їх авторитет, 

фаховість (експертну думку) чи думку як людини — морального взірця. 

Наприклад, до «великих» героїв журналісти звертаються за коментарями з 

приводу актуальної суспільної ситуації (Iван Дзюба: Назрівають небезпечні 
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явища, тому обов’язок інтелігента — привнести раціональний елемент. — 

День. — 2012. — № 129. — 26 липня. — С. 1, 2), тенденцій розвитку світу 

(Легендарный ученый Стивен Хокинг: «Есть опасность, что у компьютеров 

появится интеллект и они покорят мир!». — КП. — 2012. — № 1/1. — 5—12 

січня. — С. 14) чи оцінки інших «великих» героїв (Євген Сверстюк: «У 45 

років, коли я тільки йшов у табори, Кобзар звідтіль уже повертався». — ДТ. — 

2012. — № 32. — 15 вересня. — С. 11).  

Подібні матеріали не є надто частотними (за рік фіксуємо 23 публікації, 

19 із яких — у «Дні»), однак дуже важливі з точки зору виявлення та 

підтвердження героїчного статусу тих, на кого посилаються журналісти.  

Нерідко героїв у загальноукраїнських виданнях маркують і на 

лінгвістичному рівні за допомогою:  

- прямого найменування. Лексема «герой» виступає і в значенні офіційного 

звання, і в якості оцінної характеристики: «В ДТП погиб Герой Украины 

Борис Возницкий» (ФіК. — 2012. — № 90. — 24 травня. — С. 2), 

«Вячеслав Скляренко заслуживает звания «Отец-герой» (Вот уже семь 

лет 41-летний вдовец из Славутича в одиночку воспитывает семерых 

детей. — ФіК. — 2012. — 7 грудня); 

- похідних від прямого найменування. Цьому слугують лексеми «героїзм», 

«героїчний»: «ежедневное преодоление боли — это настоящий героизм» 

(«Сейчас Даша пишет картины о любви и мечтает завести друга». — 

ФіК. — 2012. — № 33. — 21 лютого. — С. 12), «різні Рафеси і Пятакови 

займали надто почесне і занадто впливове місце, зі специфічною 

зручністю обертали виступи героїчного дідуся в жарт» (Справжнє 

Свято Соборності. — День. -2012. — № 8—9. — 20 січня. — С. 20); 

- вказівки про здійснення подвигів. Для їх позначення використовуються 

лексеми «подвиг», «унікальний вчинок», «героїчний вчинок»: 

«Восхищаемся героическим поступком маленькой Наташи!» («Я изо 

всех сил пыталась оттащить дядю Сашу к берегу». — ФіК. — 2012. — 

№ 143. — 10 серпня. — С. 21), «В Украине установлен уникальный 



97 
 

рекорд» (Семилетний Андрей Косташ: «Мне не нравится отжиматься. 

Я люблю побеждать и получать подарки». — ФіК. — 2012. — № 164. — 

12 вересня. — С. 1, 2), «Факт колективного героїчного вчинку іспасців 

було встановлено під час досліджень Фонду «Пам’ять і вдячність» (На 

Буковині відкрили єдиний у Європі пам’ятник сільській громаді — 

праведникам світу. — День. — 2012. — № 166. — 18 вересня. — С. 2), 

«Навряд чи ми б колись дізналися про них, якби не подвиг Олекси 

Гірника» (До 100-ї річниці Олекси Гірника. — День. — № 53. — 27 

березня. — С. 1, 6);  

- наділення героїчними рисами. Цьому слугують лексеми «видатний», 

«гордість», «людина честі», «сміливий», «мужній», «самовідданий», 

«сильний» і подібні. Наприклад: «2013 року наукова і культурна 

громадськість відзначатиме 120-річчя з дня народження видатного 

тюрколога Бекира Чобан-заде» («Світ Бекира Чобан-заде». — День. — 

2012. – № 120—121. — 13—14 липня. — С. 10), «Михайло Драгомиров: 

людина честі та справедливості» (Слава Росії, гордість України. — 

День. — 2012. — № 78—79. — 9—10 травня. — С. 8), «Бути Гавелом 

означає мати мужність бути людиною» (Свобода бути собою. — День. 

— 2012. — №59. — 4 квітня. — С. 8), «Мужчина действовал быстро и 

самоотверженно, не думая об опасности для себя самого» (Рискуя 

жизнью, 54-летний житель Волынской области спас 13-летнего 

подростка. — ФіК. — 2012. — № 98. — 3 червня. — С. 10), «Яночка — 

девочка с характером, смелая, отважная!» («Такого у нас еще не было, 

чтобы ребенок ребенка спас». — ФіК. — 2012. — № 79. — 5 травня. — 

С. 5); 

- гіперболізації героїчних рис, для чого використовують лексеми 

«легендарний», «епохальний», «космічний»: «24 декабря легендарному 

политику, Герою Украины Вячеславу Чорноволу исполнилось бы 75 лет» 

(Тарас Чорновил: «Незадолго до гибели отец сказал: „Палачи из КГБ в 

лагерях надо мной так не издевались, как некоторые мои соратники“». 
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— ФіК. — 2012. — 22 грудня), «Олег Погодін назвав його «космічним 

артистом». Як точно...» («Космічний актор». — День. — 2012. — № 15. 

— 31 січня. — С. 1, 8), «Іван Огієнко є постаттю не лише 

загальноукраїнського, а й загальносвітового значення, епохальною 

людиною» (Заповіді митрополита Iларіона написані для нас. — День. — 

2012. — № 1. — 11 січня. — С. 6);  

- виокремленні героя з-поміж решти, чому слугує лексема «незвичайний»: 

«Этому необычайно одаренному человеку… в декабре прошлого года 

исполнилось 85 лет» (Максим Мауритссон: «Свободно разговариваю на 

десяти языках, а читаю еще на сорока». — ФіК. — 2012. — № 3. — 

11 січня. — С. 4), «Он настолько необычен, доброжелателен и смел, что 

его даже пригласили выступить в Йельском университете» (Бак 

Энджел: «Я хочу, чтобы люди научились не зависеть от того, что у них 

между ног». — ФіК. — 2012. — № 111. — 23 червня. — С. 12), 

«Самородок важкої епохи Коля Амосов прийшов у світ з незвичайними 

здібностями» (Душа і серце Амосова. — День. — 2012. — № 224—225. — 

7—8 грудня. — С. 7), «Незвичайним Чикаленко був і в інших проявах 

своєї особистості» (Ткач нашої історії. — День. — 2012. — № 23—24. — 

10—11 лютого. — С. 11).  

Загалом подібні характеристики героїв зустрічаються приблизно в 

кожному п’ятому відібраному матеріалі, інтенсивність їх використання не 

залежить від типу видання.  

Отже, у загальноукраїнській пресі проявляється кілька комунікаційних 

механізмів подачі та формування героїчних образів: портретна характеристика 

та портретна характеристика на тлі епохи (виявляється в жанрах портретного та 

історичного нарису переважно в якісних виданнях), акцентування на окремих 

подвигах (використовується масовими виданнями в матеріалах із ознаками 

нарисовості), створення інформаційного фону довкола великих героїв 

(досягається завдяки подачі новинних матеріалів), саморепрезентація (в 

інтерв’ю) або репрезентація через спогад (інтерв’ю з елементами нарису), 
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посилання на авторитет героя (експертні оцінки, коментарі), маркування за 

допомогою лексем «герой», «подвиг», «видатний», «легендарний», 

«незвичайний» тощо.  

 

Висновки до розділу 2  

 

Оскільки ЗМІ є історією сьогодення, переважно фіксують поточний стан 

суспільства (на це почасти працюють навіть ретроспективні, історичні 

матеріали), то застосування історичного підходу для аналізу героїв медіатекстів 

видається проблемним. Орієнтація ЗМІ на конкретні запити публіки, 

підлаштування до культурних та національних особливостей соціуму, зрештою, 

те, що ЗМІ висвітлюють переважно внутрішні події, подаючи фрагментарне 

полотно культурних та соціальних процесів інших країн, досить обмежує 

національну парадигму типологізування героїв. Суто функціоналістський 

підхід хоча й можна застосувати, однак його накладання на медіадискурс буде 

штучним, не відбиватиме динамічних процесів медіасередовища.  

Оптимальним виглядає синтез різних підходів. Врахування історичного 

компоненту (органічного процесу еволюції феномену героїзму та його 

наукових осмислень) дозволяє розмежувати класичних («великих») та 

некласичних («маленьких») героїв. Це також дозволяє включити до типології 

максимально широке коло образів. При цьому виділені класичні герої досить 

повно репрезентують основні риси героя, як його розуміли в межах Big Man 

Theory: класичний герой не лише руйнує, долає ворога за допомогою фізичних 

зусиль (тип героя-воїна), а й створює, змінює життя на краще за допомогою 

своїх моральних і розумових якостей (тип культурного героя).  

Некласичні ж герої дозволяють якомога повніше змалювати актуальну 

картину стану соціуму. Вони є найбільш продуктивними в медіасередовищі, 

оскільки задовольняють вимоги наближення інтересів, є близькими та 

зрозумілими для реципієнта, дуже динамічними та мають велику 

внутрішньотипову різноманітність. За результатами аналізу текстів вітчизняних 
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друкованих ЗМІ можемо виділити чотири таких типи відповідно до 

домінантних в журналістських матеріалах рис — герої-переможці, які 

демонструють моделі успіху, є прикладом вдалого подолання життєвих 

викликів; герої-професіонали, які є втіленням інтелектуальних та 

організаторських здібностей, реалізують свій потенціал в конкретній 

професійній діяльності; герої-страдники, яких журналісти фіксують у процесі 

подолання складних життєвих ситуацій, показують їх найкращі риси на тлі 

болю, страждань, випробувань; маленькі культурні герої, які є віддзеркаленням 

класичних культурних героїв у локальному масштабі.  

Результати контент-аналізу засвідчують, що головним героєм 

загальноукраїнських друкованих медіа сьогодні є «маленька» людина (57,1 % 

матеріалів проти 42,9 % матеріалів, що стосуються класичних героїв). Утім 

показово, що класичні герої займають досить значне місце в якісних виданнях. 

Наприклад, героя-воїна «Дзеркало тижня» й «День» згадують в середньому 

вдвічі частіше (25 % і 20,6 % відповідно), ніж «Факти й коментарі» та 

«Комсомольська правда в Україні» (5,8 % і 13,2 % відповідно). При цьому в 

якісних видання образ ширше репрезентований у тематичному, хронологічному 

плані, засобах представлення його аудиторії (вписування в історичний 

контекст, вписування в сучасний контекст, життєві історії, подієва інформація), 

але подекуди необ’єктивний на користь ветеранів УПА, тоді як у популярних 

виданнях — на користь ветеранів Червоної армії.  

Схожа тенденція простежується й щодо класичних культурних героїв — 

якісні видання пишуть про них удвічі-втричі частіше (у «Дзеркалі тижня» — 

31,8 %, у «Дні» — 59,8 %, тоді як у «Фактах і коментарях» — 5,3 %, у 

«Комсомольскій правді в Україні» — 13,2 %) і наповнюють тип значно 

ширшою палітрою образів (особливо це стосується культурного героя «Дня», 

якого складно вкласти в певні хронологічні чи тематичні рамки, видання подає 

цілий спектр постатей із українського минулого й сьогодення, які 

представляють різні сфери діяльності — від театру й літератури до церкви й 

науки). Крім того, тільки якісні видання залучають до героїчного дискурсу 
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культурних героїв — іноземців (Вацлава Гавела, Джеймса Мейса), тоді як 

популярні обмежуються українськими чи пострадянськими діячами.  

Тип героя-переможця хоч і є найчастотнішим, але водночас і найбільш 

внутрішньо однорідним серед усіх видань. До нього і в якісних, і в популярних 

виданнях належать переважно люди з обмеженими можливостями, які успішно 

реалізуються у різних сферах діяльності — науці, спорті, сім’ї, громадській 

діяльності; екстремали та спортсмени, які здобувають перемоги на змаганнях 

найвищого рангу або попри дуже несприятливі умови.  

Більшу внутрішньотипову різноманітність демонструють герої-

страдники. Такий статус мають переважно люди, які пережили катастрофи, 

боряться із хворобами, каліцтвами, злочинами. Однак у «Дні» герой-страдник 

— іще й жінка, яка стоїть за плечима великого чоловіка й переживає разом із 

ним усі нещастя, а в «Дні» та «Фактах і коментарях» — «Робіни Гуди», люди, 

які з точки зору закону є злочинцями, але в медіадискурсі постають героями. 

Цей тип — конструкт майже винятково популярних газет, у яких він займає 

майже чверть усіх матеріалів про героїв, тоді як якісні видання про страдників 

згадують лише в 1—2 % матеріалів.  

Так само переважно в масових виданнях проявляється й тип героя-

професіонала (приблизно вдвічі частіше, ніж у якісних), до якого можемо 

віднести людей, які відзначаються високими професійними досягненнями, але 

також мають інші видатні риси, вчинки, а також представників ризикових, дуже 

небезпечних чи складних професій (пожежників, рятувальників, космонавтів). 

Специфічний підтип — «невидатні» герої, яких видання (як популярні, так і 

якісні) героїзуть лише за якісне виконання своїх обов’язків (чесні міліціонери, 

кваліфіковані лікарі).  

Винятково в якісних виданнях (при чому — майже винятково у «Дзеркалі 

тижня») функціонує тип «маленького» культурного героя, який повторює риси 

класичних культурних героїв на локальному рівні. Він є найменш частотним 

(близько 4%) серед усіх виділених типів.  
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Серед основних комунікаційних механізмів вияву та конструювання 

героїчних образів у загальноукраїнських виданнях виокремлюємо: портретну 

характеристику (портретний нарис) та портретування на тлі епохи (історичний 

нарис), акцентування на окремих героїчних вчинках (матеріали елементами 

нарису), створення інформаційного фону довкола класичних героїв, 

саморепрезентацію та репрезентацію через спогад (два останні механізми 

реалізуються в жанрі інтерв’ю), посилання на героя як на авторитет, 

маркування героя за допомогою прямих номінацій («герой»), вказівок на його 

героїчні риси («сміливий», «мужній», «самовідданий», «сильний») та їх 

гіперболізації («легендарний», «надзвичайний», «космічний»), вказівок на 

видатні вчинки («подвиг», «унікальний вчинок», «героїчний вчинок») та 

виокремленні героя з-поміж решти («незвичайний»).  
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУОБРАЗУ ГЕРОЯ В МЕДІАТЕКСТАХ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ВИДАНЬ 

 

Для виявлення типологічних особливостей героїчних образів на сторінках 

регіональних видань нами проаналізовано вісім газет у п’яти містах країни:  

 щотижневу газету «Слово» й газету «Вечірня Одеса» з періодичністю 

виходу чотири рази на тиждень (Одеса, 52 й 196 номерів відповідно);  

 тижневики «Акцент» і «Черкаси вечірні» (Черкаси, по 52 номери);  

 тижневики «Ваш шанс» і «Данкор» (Суми, по 52 номери);  

 газету «Дніпро вечірній» (Дніпропетровськ, періодичність виходу — тричі 

на тиждень, 170 номерів);  

 щоденну газету «Високий замок» (Львів, 244 номери). 

Усі видання — приватної форми власності, у своєму регіоні знаходяться 

серед лідерів за тиражами. Загалом проаналізовано 868 номерів регіональних 

видань, у яких відібрано 528 матеріалів про героїв, із них 67 — у одеських 

газетах, 71 — у черкаських, 65 — у сумських, 139 — у дніпропетровській і 186 

— у львівській (кількість публікацій у кожному з видань наведена на рис. 3.1).  

Слід зазначити, що загалом частота появи таких матеріалів у різних 

виданнях є дуже неоднаковою. У загальноукраїнських виданнях матеріали про 

героїв зустрічаються в середньому в кожному номері («Факти й коментарі», 

243 публікації в 242 номерах), дев’яти номерах із десяти («Дзеркало тижня», 

«День», 44 публікації у 49 номерах і 209 публікацій у 240 номерах відповідно) 

чи трьох номерах із чотирьох («Комсомольська правда в Україні», 38 

публікацій у 52 номерах). У регіональних виданнях такі високі показники — 

лише в половині проаналізованих видань: у сумському «Вашому шансі» — 

0,96 матеріала про героїв на номер, у дніпропетровському «Дніпрі вечірньому» 

— 0,82, у черкаському «Акценті» — 0,8, у львівському «Високому Замку» — 

0,76. Ще у двох виданнях («Черкаси вечірні» й «Слово») матеріали 
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досліджуваної тематики зустрічаються приблизно в половині випусків, а в 

газетах «Данкор» і «Вечірня Одеса» частота появи публікацій про героїв — 

лише 0,29 і 0,19 на номер відповідно.  

 

 

Рисунок 3.1. Кількість виявлених матеріалів про героїв  

у регіональних виданнях 

 

Висока частота появи матеріалів про героїв спостерігається у виданнях, 

які подають читачам не лише подієву інформацію, як це досить часто 

трапляється в регіональній пресі, а й життєві історії про видатних земляків чи 

звичайних людей, достойних уваги. Так чинить, наприклад, «Дніпро вечірній», 

який у 2012 році організував цілу акцію з визначення найвидатніших, на думку 

читачів, дніпропетровців. На противагу, наприклад, «Данкор» — видання 

майже цілком інформаційне, майже не подає інших матеріалів, окрім коротких 

заміток про події в Сумах, діяльність місцевої влади, злочини і т.д. 
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Як і в загальнодержавних, у локальних газетах домінують некласичні, 

«маленькі», герої (63,3 % або 334 одиниці з-поміж усіх матеріалів про героїв, 

тоді як про класичних ідеться в 194 публікаціях, що складає 36,7 % від 

загальної кількості). Такий розподіл видається цілком логічним, зважаючи на 

те, що регіональні видання прагнуть відповідно до правила географічного 

наближення інтересів задовольнити інтерес читача в місцевих новинах, 

ознайомити з місцевою історією, видатними постатями. 

Принциповою відмінністю між загальнодержавною й регіональною 

пресою в контексті дослідження героїзму є роль героїчних образів, яку ці два 

типи видань пропагують. Всеукраїнські видання, виходячи зі специфіки своєї 

аудиторії, повинні шукати «універсальних» (принаймні на рівні нації) або ж 

«нейтральних» героїв, які не викличуть заперечень в аудиторії. Місцеві ж 

видання можуть говорити про дещо специфічніших героїв. Наприклад, 

львівський «Високий Замок» описує як героя митрополита греко-католицької 

церкви Андрея Шептицького, дніпропетровський «Дніпро вечірній» — 

радянського ракетобудівника Михайла Янгеля, а сумський «Ваш шанс» — 

місцевого фабриканта-мецената ще дореволюційної Росії Івана Харитоненка.  

Дослідниця Г. Луцишин наголошує, що «сучасне українське суспільство є 

вкрай неконсолідованим, що можна спостерігати на усіх рівнях суспільного 

життя: на рівні політичних еліт, в ситуації пріоритету регіональної ідентичності 

над ідентичністю загальнонаціональною, сучасної мовної політики та 

культурної ідентичності загалом» [91, с. 166]. Таким чином сильна регіональна 

ідентичність може сприйматися не як перевага, а як загроза. Звичайно, 

збереження місцевої історії важливе, але саме через транслювання регіональних 

героїв місцеві видання можуть поглиблювати кризу загальнонаціональної 

ідентичності. 

Розглянемо детальніше, як проявляється регіональна специфіка героїчних 

образів у проаналізованих місцевих виданнях.  

 

3.1. Образ героя в сумській пресі 
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У двох сумських виданнях — «Вашому шансі» й «Данкорі» — загалом 

відібрано 65 матеріалів для аналізу, із яких 15 стосуються класичних героїв-

воїнів (23,1 %), а 50 — «маленьких» героїв (15 одиниць або 23,1 % — 

маленьких культурних героїв, 17 одиниць або 26,1 % — героїв-переможців, 10 

одиниць або 15,4 % — героїв-професіоналів, 8 одиниць або 12,3 % — героїв-

страдників). Публікацій про класичний тип культурних героїв, 

найпоширеніших у загальноукраїнських виданнях, не виявлено. 

Загалом сумські видання характеризуються значною увагою до героїв-

воїнів (така тенденція зберігається в усіх без винятку регіонах країни). До цього 

типу у «Вашому шансі» й «Данкорі» належить обмежене коло осіб — лише 

ветерани Великої Вітчизняної війни та ветерани війни в Афганістані. Примітно, 

що до цього списку не потрапляють усі ветерани Другої світової війни, а лише 

ті, хто воював на боці Червоної армії. Ветеранів УПА «Данкор» узагалі оминув 

своєю увагою, а «Ваш шанс» згадав єдиний раз за рік у вкрай негативному 

контексті. Найтиражніше видання Сумщини «Ваш шанс» (загальний місячний 

тираж щотижневика — 94500 екземплярів) загалом відоме своєю 

проросійською позицією й пропагуванням Української православної церкви 

(Московський патріархат), тому ставлення видання до ветеранів УПА, 

очевидно, визначається загальною редакційною політикою.  

Матеріал, у якому йшлося про акцію напередодні Дня Перемоги, 

організовану в Сумах місцевими націоналістами з вимогою пам’ятати всіх 

героїв війни, видання подало під заголовком «Чи стануть есесівці героями 

України?» (ВШ. — 2012. — № 19. — 9 травня. — С. 5). Саму ж акцію газета 

описує так: «В преддверии Дня Победы националисты решили напомнить о 

себе очередным демаршем. Во многих областях Украины они отпраздновали 

создание первой «украинской» дивизии СС «Галичина». Правда, в Сумах этот 

всеукраинский проект собрал под свои «знамена» всего десяток молодых 

людей, ранее замеченных в разного рода экстремистских выходках». Таким 

чином видання маргіналізує всіх прихильників націоналізму в Сумах, говорить, 
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що вони не здатні думати, а тільки послуговуються «пропагандистскими 

штампами — явным результатом многолетней промывки мозгов со стороны 

исторических мифотворцев». Далі в тексті видання описує нібито звірства 

«карателів» під час війни, наголошуючи, що «их жестокости нередко 

поражались даже сами германские нацисты».  

Оскільки цей матеріал провокативний і неоднозначний, ми знайшли його 

на сайті видання, щоб побачити реакцію читачів на місцями досить жорсткі 

заяви журналістів. Усього матеріал прокоментували чотири відвідувачі, усі 

коментарі цілком відповідають загальному спрямуванню самого коментованого 

матеріалу. Так, користувачі пишуть про те, що «Bесь этот пикет нужно было 

расстрелять и защитить память о тех кто дейcтвительно отдал свою жизнь 

чтоб жили мы» і «Странно что этих мразей менты не трогают и не 

привлекают к ответственности за пропаганду фашизма и разжигание 

межнациональной ненависти».  

Натомість ветерани Червоної армії у «Вашому шансі» представлені 

позитивно, вони й сьогодні залишаються справжніми героями, свідченням 

цього є велика шана і влади, і сумчан до фронтовиків. Такий висновок можна 

зробити, наприклад, із матеріалу «Перлинами Сумщини» заохотили найкращих» 

(ВШ. — 2012. — № 5. — 1 лютого), у якому йдеться про те, що одну з відзнак 

обласної премії «Перлини Сумщини», яку отримують найвидатніші мешканці 

області, отримав останній сумчанин — Герой Радянського Союзу. Саме 

нагородження є свідченням пошани влади, а народна повага проявилася при 

врученні нагороди: «Вручение ветерану заслуженной «Жемчужины» 

сопровождалось овацией зрительного зала театра им.Щепкина. Свидетелю 

Великого народного подвига аплодировали стоя», так не вітали жодного з 

лауреатів премії.  

Крім того, видання значну увагу присвятило акції «Пам’ятай ім’я своє!», 

організованій до Дня Перемоги місцевою владою. На противагу згаданій вище 

«фашистській» акції з ушанування «карателів», на яку прийшло кілька десятків 

маргіналів, до акції з ушанування справжніх героїв долучилася «колонна 
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наследников Победы, собравшая тысячи сумчан, многие из которых несли 

портреты, боевые и трудовые награды своих предков-героев. Эта акция 

проходит в Сумах уже во второй раз, и в нынешнем году она превзошла все 

ожидания организаторов» (Народная акция «Помни имя свое». — ВШ. — 2012. 

— № 20. — 16 травня).  

Таким чином, найпопулярніше сумське видання хоча й досить часто пише 

про героїв-воїнів, однак робить це дуже тенденційно. Така позиція видання не 

сприяє консолідації читачів, працює на поглиблення конфліктів. 

Порівняно із ветеранами Другої світової війни, значно менше уваги 

видання присвячує ветеранам війни в Афганістані (лише один матеріал із  

тринадцяти публікацій про цей тип героїв — «Дорогами Афгана на пыльной 

«броне». — ВШ. — 2012. — № 8. — 22 лютого), утім показує їх сучасними, 

активними, такими, що можуть слугувати гідним прикладом для молодого 

покоління.  

Інший образ ветеранів-«афганців» постає у виданні «Данкор» (про 

ветеранів-фронтовиків видання не згадало жодного разу за рік). У матеріалах 

«Афганский переворот» (Данкор. — 2012. — № 51. — 19 грудня. — С. А4) і 

«Афганский переворот-2» (Данкор. — 2012. — № 52. — 26 грудня. — С. А11) 

ідеться про скандали у Спілці ветеранів Афганістану в Сумській області, 

конфлікти столичного керівництва Спілки з регіональним, внутрішні переділи 

повноважень на рівні області, таким чином фактично відступає на другий план 

героїзм ветеранів Афганістану, а головним стає боротьба між опозиційним 

«народним» керівником і призначеним із Києва «регіональним», замість 

розповідей про героїчну боротьбу ситуація зводиться до розповідей про 

боротьбу з Партією регіонів і її ставлениками.  

Інший помітний в сумських виданнях тип героя — маленький культурний 

герой. Саме в пресі цього регіону він репрезентований найповніше, займає 

майже чверть усіх матеріалів про героїв, що є найвищим показником серед усіх 

п’яти досліджуваних регіонів.  
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Саме на прикладі цього типу героя найкраще проявляється регіональна 

специфіка досліджуваного образу. Наприклад, у Сумах маленький культурний 

герой — особистість із минулого, найчастіше — ще дореволюційного. Саме в 

ХІХ — на початку ХХ століття Суми перетворилися з маленького поселення в 

цілком розвинене місто, переважно якраз завдяки старанням знакових постатей, 

про яких пише «Ваш шанс», — мільйонерам-цукрозаводчикам й благодійникам 

Харитоненкам («Трудом возвышаюсь», добром — увековечиваюсь. — ВШ. — 

2012. — № 3. — 18 січня, Венок от Харитоненко и сейчас лежит на могиле 

Круази. — ВШ. — 2012. — № 16. — 18 квітня, Казенные семьи. — Данкор. — 

2012. — № 22. — 30 травня. — С. А8—А9) та просвітителю Олександру 

Паліцину («Слово... об Александре Палицыне». — ВШ. — 2012. — № 20. — 

16 травня).  

Саме ці постаті якомога повніше відповідають самому поняттю 

культурного героя, а їх локалізація на рівні Сумщини (тоді ще — Сумського 

повіту) дозволяє говорити про них як про «маленьких» героїв. Іван 

Харитоненко в матеріалах «Вашого шансу» постає як людина, яка насправді 

присвятила життя змінам на краще міста і його мешканців, він «не скупился в 

средствах на благотворительность. Так в тогдашних Харьковской и Курской 

губерниях стали открываться школы и больницы для рабочих и их детей, 

строиться новые храмы, а родные Ивану Герасимовичу Сумы стали 

развиваться и украшаться небывалыми темпами. При этом сам миллионер 

Харитоненко жил очень скромно и имел простые вкусы». Його син Павло 

Іванович продовжив справу батька не лише в накопиченні мільйонів, а й 

розбудові Сум, будівництві шкіл і храмів. За таку сподвижницьку діяльність 

Харитоненки не лише досі шановані в місті, а й постають найхарактернішим 

прикладом місцевих героїв.  

Інший місцевий культурний герой — значно менш відомий Олександр 

Паліцин, який організував у селі поблизу Сум гурток інтелектуалів, слухачами 

якого були зокрема Г. Сковорода й В. Каразін. Крім того, Паліцин перекладав 

Вольтера, Руссо, здійснив перший переклад «Слова о полку Ігоревім», 
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побудував майже десяток церков у селах довкола Сум, був одним із ініціаторів 

створення університету в Харкові.  

Майже унікальний тип культурного героя, який рідко зустрічається в 

досліджуваних виданнях, однак представлений у «Вашому шансі» — віруюча 

людина (винятково прихожанин чи сановник Української православної церкви 

Московського патріархату), яка присвячує своє життя турботі про інших, при 

цьому наголос у матеріалах — саме на православній вірі, яка надихає людей на 

благі справи (Дом, где согреваются сердцем. — ВШ. — 2012. — № 16. — 

18 квітня; «Я готов купить икону за любые деньги!». — ВШ. — 2012. — № 30. 

— 25 липня).  

Таким чином завдяки згадкам про видатних благодійників, вірян, 

просвітителів формується уявлення про Суми як місто з досить багатою 

історією, освіченими та віруючими людьми, великою традицією 

благодійництва, шануванням історії та культури.  

Інші типи героїв сумських видань не є настільки регіонально 

специфічними. Наприклад, найпоширеніший у сумських виданнях тип героя — 

переможець — другий за частотністю і в загальноукраїнських, і в регіональних 

виданнях. У «Вашому шансі» й «Данкорі» ці люди досягають помітних 

результатів у своїй діяльності попри хвороби, травми, відсутність коштів, 

нерозуміння, бюрократію тощо (утім такий набір «ворогів» героя-переможця не 

є характерним тільки для Сум). Герой-переможець виступає одночасно й 

героєм-мотиватором, він володіє потенціалом, щоб ставати рольовою моделлю 

й прикладом для наслідування (що є однією з головних рис героя загалом, героя 

як феномену). Тому про переможців можна й варто говорити як про 

«справжніх», близьких до класичних, героїв. Але масштаб звершень героїв-

переможців, про які пишуть видання, переважно локалізований на рівні міста, 

області, невеликого кола однодумців, тому вони є «маленькими» героями.  

Найчастотніші герої-переможці в сумських тижневиках — це:  



111 
 

- спортсмени (Голубничий попал у зал славы. — Данкор. — 2012. — № 49. — 

5 грудня. – С. А3; Сильнейшие в мире. — ВШ. — 2012. — № 48. — 

28 листопада);  

- альпіністи (Над пропастью в Гималаях. — ВШ. — 2012. — № 48. — 

28 листопада; Эверест духа. — ВШ. — 2012. — № 27. — 4 липня);  

- екстремали (Сумской велокиборг. — Данкор. — 2012. — № 35. — 29 серпня. 

— С. А12);  

- інваліди, які подолали біль і суспільні стереотипи й досягли видатних 

результатів (Сила духа. — Данкор. — 2012. — № 7. — 15 лютого. — С. А12).  

Цей герой є найпоширенішим у Львові та Сумах, другим за поширеністю 

в Черкасах, тоді як у Дніпропетровську й Одесі він — один із найрідкісніших. 

Нескладно помітити, що герої переможці домінують в загалом схожих Сумах і 

Черкасах (невеликі міста, не втягнуті в політизовані протистояння заходу й 

сходу країни, зі значною часткою російськомовного й суржикомовного 

населення, схожими політичними настроями). Може здаватися, що переможці є 

ознакою невеликих міст, яким найбільше потрібен стимул і приклад, але 

культурно зовсім інакший Львів свідчить, що причину потрібно шукати не в 

регіональних відмінностях, а швидше за все — у редакційній політиці окремих 

видань. 

Менше уваги сумські видання приділяють професіоналам (серед яких — 

лише лікарі та міліціонери) та страдникам (людям, які боряться з хворобами або 

з несправедливою місцевою владою).  

Отже, попри те, що головний «сумський» герой за частотою згадувань — 

герой-переможець, однак найбільш характерологічними для регіону є маленькі 

культурні герої, які формують уявлення про Суми як місто традицій, освіти, 

культури. Типово сумський герой — із нальотом старовини, відгомоном ще 

дореволюційного дворянського благородства. Досить суперечливим є образ 

героя-воїна, оскільки ветерани УПА у «Вашому шансі» названі карателями та 

фашистами, а ветерани Афганістану в «Данкорі» подані як скандалісти, які не 

можуть поділити посад.  
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3.2. Образ героя в черкаській пресі 

 

У черкаських тижневиках «Акцент» і «Вечірні Черкаси» загалом 

відібрано 71 матеріал, що стосується героїв. Домінантні типи в цих виданнях — 

маленькі герої (64,8 % або 46 одиниць), із яких провідний — герой-переможець 

(16 одиниць). Менше публікацій стосуються героїв-страдників (11), маленьких 

культурних героїв (10) та героїв-професіоналів (9). Кількість матеріалів про 

класичний тип героїв-воїнів значно вища, ніж у загальноукраїнських виданнях, 

але приблизно така ж, як у сумських регіональних виданнях — 25,4 % 

(18 одиниць). Кількість згадок класичних культурних героїв незначна — 9,9 % 

(7 одиниць), публікації стосуються класичних героїв, які переважно є 

вихідцями із Черкащини або життя яких пов’язане з регіоном.  

Попри відсоткове переважання в Черкасах героїв-воїнів найбільш 

характерологічним типом героя для цього регіону є герой-переможець. 

Різноманітність матеріалів про цей тип в «Акценті» й «Вечірніх Черкасах» 

можна порівняти тільки з публікаціями у львівському «Високому Замку».  

У Черкасах герої-переможці — це:  

- екстремали. Саме вони складають найбільшу 

групу, серед екстремалів у черкаських виданнях — дайвери (Для черкаських 

дайверів Дніпро цікавіше за море. — Акцент. — 2012. — № 32. — 8 серпня. 

— С. 14), прихильники зимового купання, так звані «моржі» (Заплыв 

памяти Сергея Лошкарева. — Акцент. — 2012. — № 32. — 8 серпня. — С. 

14), велоекстремал, який проїхав понад тисячу кілометрів в надскладних для 

проходження горах (Наш велоэкстремал покорил горы Турции и приучил 

местных пастухов к салу. — Акцент. — 2012. — № 29. — 18 липня. — 

С. 14), спортсмени, які хочуть здолати понад 500 кілометрів на роликах 

(Редкий рекорд: экстремалы покорят 500 км трассы «Киев-Львов» на 

роликах за 7 дней. — Акцент. — 2012. — №2 9. — 18 липня. — С. 14), 

плавець, який проплив надзвичайно небезпечну ділянку вздовж берега Сирії 
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на підтримку миру в цій країні (Черкащанин три доби плавав серед акул 

Середземного моря. — ВЧ. — 2012. — № 44. — 31 жовтня. — С. 11) та інші 

люди, досягнення яких дивують чи навіть шокують більшість;  

- альпіністи (Черкаси в Гімалаях. — ВЧ. — 2012. — 

№ 45. — 7 листопада. — С. 9; А впереди — вершины. — Акцент. — 2012. — 

№ 11. — 14 березня. — С. 24TV; 5 самых необычных восхождений. — 

Акцент. — 2012. — № 51. — 19 грудня. — С. 17);  

- паралімпійці, спортсмени високих досягнень із 

обмеженими фізичними можливостями (Черкасские паралимпийцы поехали 

на Чемпионат Украины по лыжным гонкам и биатлону. — Акцент. — 2012. 

— № 5. — 1 лютого. — С. 17; Четвертые в мире. — Акцент. — 2012. — 

№ 37. — 12 вересня. — С. 18; Є перші золоті нагороди Параолімпійських 

ігор. — ВЧ. — 2012. — № 36. — 5 вересня. — С. 26);  

- вундеркінди (один із наймолодших кандидатів у 

майстри спорту за всю історію шахів: 9-летний украинец стал самым юным 

кандидатом в мастера спорта по шахматам. — Акцент. — 2012. — № 3. — 

18 січня. — С. 13; семирічний школяр, який виграє олімпіади для 

старшокласників і пише підручник з історії України: Порошенко допоможе 

видати книгу черкаському вундеркінду. — Акцент. — 2012. — № 16. — 18 

квітня. — С. 3);  

- літні люди, які попри свій вік досягають значних 

успіхів чи роблять важкі й небезпечні вчинки, наприклад, у 97 років 

отримують четвертий диплом про вищу освіту (97-річний дідусь 

ставнайстаршим у світі випускником вишу. — ВЧ. — 2012. — № 19. — 9 

травня. — С. 13) або у 101 рік літають на параплані (101-річна американка 

здійснила політ на параплані. — Акцент. — 2012. — № 13. — 28 березня. — 

С. 21).  

Слід відзначити, що хоч герой-переможець загалом не є рідкістю для 

регіональних видань, саме в черкаських «Акценті» й «Вечірніх Черкасах» цей 

тип проявляється найповніше. До прикладу, такої широкої палітри екстремалів 
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не знаходимо в жодному іншому аналізованому виданні, а про вундеріндів і 

літніх людей, які здійснюють «побутові подвиги», знаходимо ще тільки по 

одному матеріалу у «Високому Замку». Висока частка згадувань саме цих 

героїв формує уявлення про Черкаси як про місто успішних і активних людей, 

здатних робити дивні, захоплюючі й небезпечні вчинки.  

Інші нерідко питомо черкаські герої — «маленькі» й класичні культурні. 

Черкаси — єдиний регіон, де ці два типи подекуди досить складно 

ідентифікувати, оскільки половина класичних культурних героїв про яких 

пишуть черкаські видання, міцно пов’язана із цим регіоном, тому вони можуть 

претендувати водночас і на статус локальних героїв, але масштаб їхньої 

діяльності дозволяє віднести їх до категорії класичних героїв. Такими є, 

наприклад, поет Тарас Шевченко (Хату Шевченка купили за 32 тисячі. — 

Акцент. — 2012. — № 33. — 15 серпня. — С. 9; Влада взялася за Шевченка. — 

ВЧ. — 2012. — № 27. — 4 липня. — С. 8), поет Василь Симоненко (Черкаська 

опозиція вшанувала пам’ять Василя Симоненка. — Акцент. — 2012. — № 2. — 

11 січня. — С. 3; У Черкасах вшанували поета. — Акцент. — 2012. — № 3. — 

18 січня. — С. 7), професор медицини зі світовим ім’ям, хірург Валентин 

Войно-Ясенецький, якого в усьому православному світі шанують як Святого 

Луку Кримського (Возвращение Святого врача. — Акцент. — 2012. — № 18. — 

2 травня. — С. 2; Врач от Бога: черкасский след Святого Луки Крымского. — 

Акцент. — 2012. — № 19. — 9 травня. — С. 17; Встреча со Святым врачом. — 

Акцент. — 2012. — № 40. — 3 жовтня. — С. 3).  

«Маленькі» культурні ж герої в Черкасах не є настільки унікальними, 

регіонально специфічними, як наприклад сумські. До цього типу в аналізованих 

тижневиках належать, наприклад, голова колгоспу одного із сіл Черкащини, 

який в час Голодомору врятував понад дві тисячі людей (Зерно життя. — ВЧ. 

— 2012. — № 25. — 20 червня. — С. 21) або місцевий патріот, пропагандист 

козацької культури Олекса Теплий (Хата козака Олекси Теплого. — ВЧ. — 

2012. — № 37. — 12 вересня. — С. 26).  
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Як і в сумському «Вашому шансі», у «Вечірніх Черкасах» до маленьких 

культурних героїв можемо віднести людей віри. Однак якщо в Сумах до таких 

належать і миряни, і сановники, але винятково Української православної 

церкви, то в Черкасах такі герої — лише сановники, але різних християнських 

конфесій. Локальним культурним героєм у «Вечірніх Черкасах» постає і 

митрополит Черкаський і Канівський Української православної церкви 

Софроній (Митрополит Черкаський і Канівський Софроній: «Кожна нагорода 

мене мучить і пече». — ВЧ. — 2012. — № 32. — 8 серпня. — С. 25), і 

митрополит Черкаський і Чигиринський Української православної церкви 

Київського патріархату Іоанн (Владика Іоанн возведений у сан митрополита. — 

ВЧ. — 2012. — № 5. — 1 лютого. — С. 5), і начальницький єпископ Християн 

віри Євангельської Черкаської області Людвіг Голосінський (У Черкасах 

перекривали вулицю, аби поховати єпископа. — ВЧ. — 2012. — № 3. — 18 січня. 

— С.3).  

Толерантність черкаських видань (особливо в питаннях, що стосуються 

релігії) і збалансованість подачі ними інформації про класичних і локальних 

культурних героїв сприяють уявленню про Черкащину як про регіон культурної 

й релігійної різноманітності, однак частка таких матеріалів не є достатньою, 

щоб говорити про те, що культурні герої здатні бути дуже вагомим фактором 

формування регіональної ідентичності чи іміджу регіону.  

Останнє зауваження стосується й головного за частотою появи 

черкаського героя — воїна. Хоч матеріали про ветеранів і займають чверть від 

усіх відібраних у пресі регіону публікацій, але цей тип не має чітких 

регіональних рис, не вирізняється на тлі інших публікацій у виданнях інших 

регіонів. Більшість героїв-воїнів — персонажі «до дати», видання згадують про 

них напередодні чи після Дня Перемоги (Ветераны — не забыты! — Акцент. 

— 2012. — № 19. — 9 травня. — С. 3; Едут, едут по Берлину наши казаки… — 

Акцент. — 2012. — № 19. — 9 травня. — С. 14; Солдаты Победы. — Акцент. 

— 2012. — № 19. — 9 травня. — С. 15; Шана ветеранам. — Акцент. — 2012. — 

№ 20. — 16 травня. — С. 4; Помощь увеличилась в разы. — Акцент. — 2012. — 
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№ 20. — 16 травня. — С. 10 — усі матеріали в номері за 9 травня й 

наступному), з нагоди Дня звільнення України від німецько-фашистських 

загарбників (Черкащина привітала ветеранів із 68-ю річницею визволення 

України. — Акцент. — 2012. — № 44. — 31 жовтня. — С. 7), до Дня захисника 

Вітчизни (Тулуб вручив ветеранам ключі від 8 автомобілів. — Акцент. — 2012. 

— № 9. — 29 лютого. — С. 15) чи просто дня народження когось із ветеранів 

(На Уманщині влада привітала 90-річного ветерана. — ВЧ. — 2012. — № 40. — 

3 жовтня. — С. 14). При цьому в деяких матеріалах ідеться не скільки про 

ветеранів війни, скільки про голову обласної державної адміністрації, чи 

заступника голови районної державної адміністрації, чи керівника місцевого 

ПАТ «Азот», які турбуються про ветеранів, даруючи їм машини, вітаючи зі 

святами. Фактично, представники влади, керівники підприємств «відтягують» 

героїчний статус ветеранів на себе, завдяки появі на рівних із воїнами вони самі 

в свідомості читача можуть набувати героїчних рис.  

Інший тип героя в черкаських тижневиках — страдник, до цього типу 

належать не тільки люди, які самі щодня боряться із хворобою чи каліцтвом. 

Герої-страдники — це ще й ті, хто постійно стикається із чужими бідами, 

допомагає іншим долати проблеми. До таких героїв можна віднести, наприклад 

засновницю товариства захисту тварин, яка рятує безпритульних собак, 

допомагає дітям у сиротинцях (Один день з засновницею товариства захисту 

тварин «Друг» Оленою Литвиновою. — Акцент. — 2012. — № 51. — С. 15), 

жінку, яка разом із однодумцями допомагає мігрантам, сиротам, 

безпритульним, онковорим (Мы должны помогать друг другу. — Акцент. — 

2012. — № 16. — 18 квітня. — С. 16), працівників «Спілки батьків дітей-

інвалідів оновленої», які допомагають дітям із важкими формами ДЦП й 

складними травмами ставати на ноги або вчитися жити з інвалідністю (Через 

терни до повноцінного життя. — ВЧ. — 2012. — № 11. — 13 березня. — С. 22).  

Крім того, у черкаських виданнях герої-страдники — це ліквідатори 

аварії на Чорнобильській АЕС. Безумовно, знаючи про подвиг цих людей, їх 

можна віднести до героїв-переможців або навіть до класичних героїв, однак у 
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медіадискурсі вони цілком позбавлені рис великих людей, які здійснили 

справжній подвиг, а показані як покинуті, забуті державою люди із важкими 

хворобами, низьким рівнем життя, невеликими шансами дожити до старості 

(15 днів чорнобильського пекла. — ВЧ. — 2012. — № 17. — 25 квітня. — С. 22; 

Юрий Андреев о Чернобыле, льготниках, «тыловиках» и манипуляциях людьми. 

— Акцент. — 2012. — № 17. — 25 квітня. — С. 10).  

До типу героя-професіонала в черкаських регіональних виданнях 

належать переважно згадані при аналізі загальнодержавної преси «негероїчні» 

герої — люди, які отримують такий статус завдяки приналежності до 

небезпечної професії, наприклад, рятувальники (В рядах спасателей — 

пополнение. — Акцент. — 2012. — № 1. — 4 січня. — С. 3; Черкаські 

рятувальники повернулися. — Акцент. — 2012. — № 33. — 15 серпня. — С. 3), 

або завдяки якісному виконанню своїх професійних обов’язків (Щасливий, що 

50 років лікував дітей. — Акцент. — 2012. — № 12. — 21 березня. — С. 14-15; 

Одним із кращих освітян 2011 року назвали ректора уманського ВНЗ. — ВЧ. — 

№ 8. — 22 лютого. — С. 5).  

Отже, найбільш «черкаський» тип героя — переможець, при тому 

переважно екстремал, що формує уявлення про Черкаси як про місто активних, 

успішних людей, які вміють дивувати, а подекуди й шокувати оточуючих. Цей 

герой є дуже сучасним, як і майже всі герої регіону (хіба за винятком героїв-

воїнів). Крім того, у черкаських виданнях спостерігається нехарактерне для 

більшості видань змішання класичних і локальних культурних героїв, оскільки 

перші — найчастіше вихідці із Черкащини, а тому їх можна назвати одночасно 

й локальними, регіональними героями. Решта типів героїв хоча й досить 

широко представлена в аналізованих виданнях не є характерологічними для 

регіону.  

 

3.3. Образ героя в одеській пресі 
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Регіональні видання Одещини примітні найменшою увагою до героїчних 

образів — у досліджених 246 номерах «Слова» й «Вечірньої Одеси» виявлено 

лише 67 матеріалів досліджуваної тематики (для порівняння у 244 номерах 

львівського «Високого Замку» таких публікацій 186). Як і в решті вже згаданих 

регіональних видань, в одеських газетах домінують побутові герої (69,9 % або 

47 одиниць, з поміж-яких 15 стосуються героїв-страдників, 13 — героїв-

професіоналів, 12 — героїв-переможців, 7 — маленьких культурних героїв). 

Простежується тенденція до надання значної ваги героям-воїнам, саме цей тип 

є превалюючим в одеських виданнях (29,9 % або 20 одиниць), тоді як 

класичних культурних героїв не виявлено зовсім.  

Одеса — єдиний регіон, де не можна говорити про який-небудь 

специфічний, характерологічний тип героїв тому, що матеріалів означеної 

тематики у газетах надзвичайно мало (у 246 номерах приблизно стільки ж, 

скільки в 104 номерах сумських або черкаських тижневиків), а тому вони 

губляться на загальному тлі, поодинокі герої в рідкісних публікаціях 

виглядають випадковими, не здійснюють жодного комплексного впливу.  

Ще одна причина, чому не можна говорити про типово одеського героя, у 

тому, що місцеві видання пишуть про зовсім різні типажі. Герой-воїн чи герой-

професіонал «Слова» подекуди кардинально інший, ніж той же тип у «Вечірній 

Одесі». Це зайвий раз «дрібнить» образ, не дозволяючи виявити фактично 

жодних опорних точок, які б дозволили схарактеризувати одеського героя. 

Тому при описі різних типів досліджуваного образу в одеських регіональних 

виданнях послуговуватимемося кількісними характеристиками, вказуючи на 

специфіку висвітлення того чи іншого типу в конкретному виданні.  

Отже, найчастотніший одеський герой — воїн, який у «Вечірній Одесі» 

репрезентований лише ветеранами Великої Вітчизняної війни. Більшість таких 

матеріалів — до дати, наприклад, Дня Перемоги, Дня визволення Одеси чи дня 

початку Великої Вітчизняної війни (Юные одесситы чтят память о воинах-

освободителях. — ВО. — 2012. — №6 7-68. — 12 травня. — С. 4, Одесситы 

спустили на воду 71 венок. — ВО. — 2012. — № 91. — 23 червня. — С. 3, 9 Мая: 
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поклонимся великим тем годам. — ВО. — 2012. — № 67-68. — 12 травня. — 

С. 1, Дань памяти и благодарности освободителям. — ВО. — 2012. — № 54—

55. — 12 квітня. — С. 1). Більшість із цих матеріалів — подієві, у них ідеться 

про мітинги з нагоди пам’ятних дат, міські акції, ушанування пам’яті загиблих 

у війні. Таким чином, ветерана як героя-воїна в «Вечірній Одесі» можна 

виявити із загального контексту, маючи відповідні знання й маючи спільну з 

редакцією позицію. Але видання зовсім не пише власне про ветеранів, про їх 

подвиги, життя. Велика Вітчизняна війна й ветерани таким чином 

сприймаються як щось давно минуле, переведене в розряд давніх, але досі 

пам’ятних епізодів, вартих ушанування. Герой-воїн не показаний сучасним, 

актуальним, таким, що може й зараз слугувати прикладом.  

У «Слові» герой-воїн репрезентований значно ширшим колом 

особистостей. Як і у «Вечірній Одесі» домінують тут ветерани Великої 

Вітчизняної війни, але матеріали про них — не лише короткі замітки чи звіти, а 

й нариси про знакові битви, інтерв’ю з ветеранами, матеріали про воєнні 

подвиги й нинішнє життя ветеранів (наприклад, 18 дней на нейтральной полосе. 

— Слово. — 2012. — № 11. — 22 березня. — С.12—13 , «Как сейчас помню 

суровые будни в окопах...». — Слово. — 2012. — № 17. — 10 травня. — С.5 , 

Триста дней под землей последнего одесского партизана-катакомбника. — 

Слово. — 2012. — № 15. — 19 квітня. — С. 11, Сын отряда морской пехоты. — 

Слово. — 2012. — № 7. — 23 лютого. — С. 13). Завдяки такому підходу до 

висвітлення, ветерани у тижневику постають справжніми героями, у більшості 

матеріалів актуалізовану увагу саме на їхніх подвигах.  

Згадує «Слово» й про інших героїв-воїнів, однак ці матеріали поодинокі, 

є радше винятком. До героїзованих постатей у тижневику належать також 

ветерани війни в Афганістані («Афганцы» вспоминают... — Слово. — 2012. — 

№ 6. — 16лютого. — С.5), а також відомий герой Громадянської війни, 

радянський маршал Семен Будьонний (Каховка, Каховка, родная винтовка, 

горячая пуля, лети... — Слово. — 2012. — № 36. — 20 вересня. — С. 14).  
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Водночас слід наголосити, що не належать до героїв-воїнів у «Слові» 

ветерани УПА. У тижневику простежується таке ж ставлення до них, як і в 

сумському «Вашому шансі», але тут журналісти використовують м’якші 

формулювання — не «карателі», «фашисти», а «лісові вояки», «бандерівці». 

Розповідаючи про кількість місць у госпіталях для ветеранів, видання 

наголошує, що навіть у містах-мільйонниках їх близько 180—230 в кожному 

місті, тоді як у Львові госпіталь розрахований на 810 ліжок. На думку видання 

(адже жодних статистичних даних не наведено), ветеранів у цій області мало, 

менше, ніж у героїчних Одесі, Донецьку чи Дніпропетровську. «Почему так? 

Да потому, что подобным образом тамошние [львовские] власти 

позаботились о "лесных вояках", проще говоря, бандеровцах, чтобы те могли 

чаще бывать на стационарном лечении. Хотя Верховная Рада Украины, как 

известно, не уравняла их в статусе с ветеранами ВОВ. Вот так, за 

государственные денежки, лечатся и настоящие бойцы-герои, и те, кто 

стрелял им в спину» (Центр «капитального ремонта» ветеранов. — Слово. — 

2012. — № 24. — 28 червня. — С. 14), — резюмує видання.  

Другий за частотою появи одеський тип героя — страдник. Саме він має 

найвиразніші регіональні риси, однак 15 матеріалів у майже 250 

проаналізованих номерах газет не дозволяють говорити про велику значущість 

цього героїчного образу. У «Слові» цей тип не має жодних специфічних рис, за 

рік фіксуємо лише чотири матеріали присвячені героям-страдникам, наприклад: 

матеріал про жорстоке зґвалтування й підпал Оксани Макар у Миколаєві, про 

що писали й більшість загальноукраїнських видань (Николаевский шок и его 

последствия: народный гнев может творить чудеса. — Слово. — 2012. — 

№ 11. — 22 березня. — С. 5), або матеріал про 22-річного хлопця, який три роки 

бореться за життя після отруєння талієм (Отравленный таллием: преступление 

без наказания? — Слово. — 2012. — № 37. — 27 вересня. — С. 6).  

Натомість у «Вечірній Одесі» герої-страдники — унікальні, представлені 

лише в одному з 12 аналізованих видань, це не люди, які долають хворобу чи 

корупцію (як у більшості видань), а моряки, які застрягли без засобів до 
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існування й можливості повернутися біля берегів Африки чи Туреччини. Про 

чотири випадки з моряками компанії «Чорномортехфлот» видання писало 

систематично протягом року, відстежуючи ситуацію від перших звернень 

родичів моряків до керівництва компанії («Мы их в Марокко не посылали…» — 

ВО. — 2012. — № 14. — 31 січня. — С. 2) до повернення останніх моряків 

додому (Вернулись последние. — ВО. — 2012. — № 112—113. — 2 серпня. — С. 

2). Загалом за сім місяців конфлікту видання сім разів розповідало про 

ситуацію — про невиплату морякам заробітної плати, відсутність на кораблях 

палива і навіть їжі та води, про те, що дехто з доведених до відчаю людей 

готовий порізати собі вени, оскільки вже замучений голодом, хворобами й не 

має жодної надії повернутися додому. Але оскільки моряки витримали усі 

випробування, повернулися з подорожі (яка сама по собі за Дж.Кемпбеллом 

здатна слугувати подвигом, актом ініціації героя), можемо говорити про те, що 

вони продемонстрували типові героїчні риси — стійкість, витривалість, 

мужність, фізичну й моральну силу.  

Крім того, видання описує в поодиноких матеріалах описує схожі 

ситуації з екіпажами інших суден (Экипаж «Немо»: спасибо, что живые. — 

ВО. — 2012. — № 3—4. — 12 січня. — С.3 , Ждите и терпите. — ВО. — 2012. 

— № 193. — 22 грудня. — С. 3, Украинские моряки в Индии держатся из 

последних сил. — ВО. — 2012. — № 78—79. — 31 травня. — С. 2).  

Описані в матеріалах факти цілком дозволяють віднести моряків до типу 

героя-страдника, оскільки в публікаціях наголошується на їхньому важкому 

становищі, непотрібності українській владі, власникам суден, неможливості хоч 

якось вирішити конфлікт тощо. Тому моряки хоч і є питомо одеським типом, 

однак вони є «зайвими» героями, власне героями вони стають через свою 

непотрібність. До того ж, як уже було наголошено, подібних матеріалів досить 

мало (лише 11 за рік), щоб говорити про те, що моряки-страдники здатні бути 

характерологічним типом.  

Третій за частотою згадувань в одеських регіональних виданнях тип — 

герой-професіонал. До цього типу у «Слові» належать лише професіонали-
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пенсіонери, наприклад, юрист морського права (Лариса Короткова: «Косыгин 

наложил резолюцию: «Прекратить аварии на флоте!». — Слово. — 2012. — 

№ 10. — 15 березня. — С. 5), або ветерани-підводники (Ветераны-подводники 

со всего мира стали гостями Одессы. — Слово. — 2012. — № 37. — 27 вересня. 

— С. 5), або ветеран пожежної охорони (Александр Шибинский: «Главное — 

оставаться человеком!». — Слово. — 2012. — № 4. — 2 лютого. — С. 16). 

Примітно, що два із трьох зазначених матеріалів так чи інакше стосуються 

моря, професій пов’язаних із морем. Також примітно, що «Слово» — єдине з-

поміж усіх аналізованих видань не згадує про професіоналів-сучасників, усі 

професіонали цього тижневика — вже заслужені шановані ветерани своєї 

справи.  

Натомість у «Вечірній Одесі» професіонали — переважно (у 8 матеріалах 

із 10) сучасні, діючі, активні навіть попри нерідко поважний вік. Із 10 згадок 

лише один герой пов’язаний із морем (Акция ветеранов-подводников. — ВО. — 

2012. — № 7-8. — 19 січня. — С. 1), тоді як решта — лікарі, міліціонери, 

науковці (відповідно: Верны клятве Гиппократа. — ВО. — 2012. — № 91. — 23 

червня. — С. 2; Отличнику милиции отдыхать некогда. — ВО. — 2012. — 

№ 23—24. — 23 лютого. — С. 6; Вначале было слово. — ВО. — 2012. — 

№ 175—176. — 22 листопада. — С. 5). 

В образах героїв-переможців регіональна специфіка образу не 

проявляється. Як і в решті регіонів до цього типу належать спортсмени, люди з 

обмеженими можливостями, що досягли значних успіхів у професії чи 

мистецтві, екстремали. Єдине, на чому слід наголосити — у «Вечірній Одесі» 

ліквідатори аварії на ЧАЕС теж належать до типу героя-переможця (тоді як у 

Черкасах вони показані як страдники). Вони показані у виданні як мужні, 

безстрашні, професійні, як люди, які досі є найкращим прикладом 

самопожертви й решти позитивних рис. Наприклад: «Их мужество, 

человеческий подвиг неоценимы и не будут забыты никогда. Они не думали о 

наградах, не прятались за спины друг друга. Не жалея себя, по сути, с голыми 

руками, они шли в бой против невидимого врага, чтобы ценой собственного 
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здоровья и жизни защитить человечество от ядерного огня чернобыльского 

реактора» (Герой Чернобыля. Один из многих. — ВО. — 2012. — № 61—61. — 

26 квітня. — С. 2), а героя іншої публікації названо «настоящим примером для 

подражания» (Чествуем героев Чернобыля. — ВО. — 2012. — № 187—188. — 

13 грудня. — С. 2).  

Як і в абсолютній більшості регіональних видань специфічним в 

проаналізованих одеських газетах є тип маленького культурного героя. Саме 

його можна назвати питомо одеським, але з незначною кількістю згадок 

протягом року. Найпомітнішими серед маленьких культурних героїв в Одесі є 

місцеві мери й губернатори ще дореволюційного часу князь Михайло 

Воронцов, мери Арманд де Рішельє та Григорій Маразлі. Усі вони 

протиставлені нинішній місцевій владі, показані як зразки державників, 

управлінців, які розвивали місто й турбувалися про його мешканців, часто — за 

рахунок власних коштів (займаючись благодійництвом). На цих рисах — 

таланті управлінця й благородстві — наголошено в усіх матеріалах стосовно 

одеських мерів і губернаторів.  

Одного з найвідоміших одеських градоначальників «Слово» характеризує 

так: «Дюк, общался с представителями всех социальных групп города, причем 

прямо на улице. Он говорил с купцами, работягами, с простым народом. Он 

интересовался — чем власти могут помочь купцам в ведении их бизнеса, 

спрашивал у простых людей, как у них дела, и нет ли у них претензий к 

чиновникам. Ришелье лично посещал больных чумой, консультировался с 

врачами об их состоянии, в общем, помогал, чем мог, простому народу. 

Посадил множество деревьев, засадил весь центр города акациями. […] 

Создал Дюковский сад» («Добрые дела по принципу «хочу волшебную 

палочку»?». — Слово. — 2012. — № 25. — 5 липня. — С. 5). При цьому 

наголошено, що мера настільки любили всі мешканці за його простоту, 

доброзичливість, турботу про місто, що для Одеси він став справжнім 

символом, а для всіх наступних керівників, у тому числі й сучасних мусить 

бути прикладом.  
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Мер Григорій Маразлі теж схарактеризований і як господарник 

(«Помимо образовательных учреждений всех уровней, библиотек, больниц, 

столовых для малоимущих, домов для бездомных, он инициировал 

строительство Нового рынка и торговых павильонов на Привозе» — Почему 

Григорий Маразли не женился, и кто придумал его фамилию? — Слово. — 2012. 

— № 14. — 12 квітня. — С. 4), і як меценат (Градоначальника помнят, как 

щедрого человека - за свои деньги он создавал народные школы, библиотеки, 

больницы, приюты для бездомных, строил церкви и многое другое. Более того, 

недостающую сумму для окончания строительства городских объектов он не 

раз выплачивал из своего кармана» — Слово. — 2012. — № 13. — 5 квітня. — 

С. 11).  

Подібні зауваження знаходимо й щодо діяльності Михайла Воронцова: 

«В Одессе Михаил Семенович сразу […] определяет три основных направления: 

мощение улиц, озеленение и строительство» і «Воронцовы тратили огромные 

средства на благотворительность. Из личных сбережений на эти цели было 

потрачено 8 миллионов рублей. За эти средства были созданы сиротский дом 

для малолетних, школа для глухонемых, Женское общество призрения нищих, 

лечебница для приходящих, где получали медпомощь беднейшие слои населения, 

Александровский детский приют, Богадельня для сердобольных сестер и 

прочее» (О том, как Пушкин невольно спас памятник Воронцову. — Слово. — 

2012. — № 18. — 17 травня. — С. 12).  

Щодо двох останніх чиновників теж знаходимо зауваження, що саме вони 

є зразковими керівниками, справжніми патріотами свого міста, із них мусять 

брати приклад нинішні службовці. З інших матеріалів видання зрозуміло, що 

воно дуже критично ставилося до тогочасного одеського голови обласної 

державної адміністрації, а тому зразкові мери з минулого використовувалися 

«Словом» як опозиція до нинішніх чиновників, які, очевидно, на думку газети, 

не володіли такими ж позитивними рисами. У матеріалі про Дюка, легендарний 

мер прямо протиставлений тодішньому очільнику області.  
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Отже, в одеських регіональних виданнях досить незначна увага приділена 

героїчним постатям, через що складно виявити питомо одеський тип героя. 

Найбільше матеріалів присвячено у досліджуваних виданнях героям-воїнам, до 

яких належать винятково ветерани Великої Вітчизняної війни та війни в 

Афганістані, і героям-страдникам, серед останніх переважають моряки, які 

потрапили в біду. Загалом регіональна специфіка героїчних образів в одеських 

виданнях не конкретизована в певному типі, а частково простежується в різних 

типах, адже серед усіх них є люди, які прямо чи опосередковано пов’язані з 

морем (підводники, моряки, юристи морського права тощо). Як і в сумських 

виданнях, найбільш регіонально специфічним є тип маленького культурного 

героя, до якого в одеських газетах належать місцеві мери ще дореволюційних 

часів.  

  

3.4. Образ героя у дніпропетровській пресі 

 

Проаналізована газета «Дніпро вечірній» відзначається одним із 

найвищих рівнів уваги до героїчних образів — 139 публікацій у 170 номерах. У 

виданні зберігається загальна тенденція — побутові герої значно переважають 

класичних за кількістю згадок (61,2 % або 85 одиниць проти 38,8 % або 54 

одиниць). Водночас зберігається й інша тенденція — найчастотнішим типом 

героя є герой-воїн — 37,4 % (52 одиниці), а найменш згадуваним — культурний 

герой — 1,4 % (2 одиниці). Серед «маленьких» героїв найчастіше видання 

згадує, як і одеські газети, героїв-страдників (24,5 %, 34 одиниці). Помітно 

менше уваги «Дніпро вечірній» приділяє героям-професіоналам (15,1 %, 21 

одиниця), героям-переможцям (11,5 %, 16 одиниць) та маленьким культурним 

героям (10,1 %, 14 одиниць).  

Примітно, що у «Дніпрі вечірньому» спостерігається невластива 

більшості регіональних видань (окрім лише «Вечірньої Одеси») велика 

кількість згадок про воїнів-страдників. Таку тенденцію можна пояснити 

редакційною політикою видання, гасло якого «Газета, яка допомагає». 
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Відповідно до цього вихідного положення журналісти намагаються в міру 

власних можливостей насправді допомагати тим, хто потребує допомоги. 

У 2012 році видання організувало акцію «Краса проти байдужості—3» (тобто 

акція тривала третій рік підряд), учасниками якої стали діти з важкими 

хворобами, обмеженими можливостями переважно із родин, які мають скрутне 

матеріальне становище. Учасницями акції стали семи- й дев’ятирічні дівчатка з 

ДЦП, десятирічний хлопчик із хворобою Пертеса (руйнуванням голівки 

стегнової кістки й дванадцятирічний хлопчик із вадою розвитку хребта.  

Журналісти взяли шефство над школярами й протягом року систематично 

повідомляли аудиторію, як справи у підопічних, яка динаміка зміни їхнього 

стану, справи у школі й родині. При цьому видання не лише закликало 

небайдужих людей матеріально підтримати своїх підопічних, самі журналісти 

зверталися до бізнесменів із проханнями про допомогу, активно брали участь у 

житті дітей, регулярно їх відвідуючи й підтримуючи.  

Матеріали, що виходили в рубриці «Краса проти байдужості», загалом 

становлять майже половину всіх матеріалів про героїв-страдників. Публікації 

про учасників третього року акції: Девочки с ДЦП играют в футбол. — ДВ. — 

2012. — № 75. — 15 червня. — С. 22; Вплавь за мечтой. — ДВ. — 2012. — № 22. 

— 17 лютого. — С. 6; Родион хочет кушать. — ДВ. — 2012. — № 62. — 

18 травня. — С. 4; В рифму о сокровенном. — ДВ. -—2012. — № 26. — 24 

лютого. — С. 5; Семье Родиона срочно нужен золодильник. — ДВ. — 2012. — 

№ 55. — 27 квітня. — С. 6; Тренажер от губернатора. — ДВ. — 2012. — № 10. 

— 25 січня. — С. 1, 2 (останній матеріал — про те, що газеті вдалося 

«достукатися» до голови місцевої обладміністрації з проханням допомогти 

підопічним акції).  

Також видання продовжувало протягом 2012 року відстежувати долю 

учасників другої акції — дітей, хворих на онкологічні хвороби (Желание жить 

сильнее любой болезни. — ДВ. — 2012. — № 15. — 3 лютого. — С. 5; Спасибо за 

жизнь. — ДВ. — 2012. — № 45. — 6 квітня. — С. 22).  
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Також до героїв-сьрадників у «Дніпрі вечірньому» можемо віднести 

Оксану Макар, про яку писали більшість і всеукраїнських, і регіональних 

видань (Маньяков сменили изверги. — ДВ. — 2012. — № 35. — 16 березня. — С. 

2;-Оксана Макар снова жертва. — ДВ. — 2012. — № 110. — 29 серпня. — С. 

13), а також матір шести дітей, яка отримала 75 % опіків шкіри, рятуючи з 

пожежі сина (Мне повезло больше, чем Оксане Макар. — ДВ. — 2012. — № 46. 

— 10 квітня. — С. 1, 2; Татьянин Великдень. — ДВ. — 2012. — № 51. — 20 

квітня. — С, 2; «Обожженная мать» уже дома. — ДВ. — 2012. — № 73. — 12 

червня. — С. 6; Грустная сказка. — ДВ. — 2012. — № 106. — 17 серпня. — С. 1, 

2).  

Також видання згадує як про героїв-страдників людей, яким довелося 

пережити вивезення на примусові роботи в Німеччину або блокаду Ленінграда 

в часи Другої світової війни, багатодітного чоловіка, який сам виховує трьох 

синів, жертв теракту, який стався в травні 2012 у Дніпропетровську. Такі згадки 

є одиничними, що є швидше винятком, ніж правилом, для видання, яке 

зазвичай відстежує долю героїв своїх публікацій, намагається допомогти 

силами журналістів або читачів газети. «Дніпро вечірній» є єдиним з-поміж 

аналізованих видань, у якому настільки послідовно простежується така 

тенденція (всеукраїнська «Комсомольська правда в Україні», наприклад, теж 

іноді простежує долю героїв публікацій, але не так часто й переважно лише 

тоді, коли в історії з’являється скандальне продовження).  

Можемо сказати, що саме герой-страдник є найбільш специфічним типом 

для «Дніпра вечірнього», однак цей тип не можна назвати питомо 

дніпропетровським героєм, швидше за все, така увага до страдників — 

особливість видання, яке позиціонує себе як «Газета, яка допомагає» й 

намагається відповідати своєму гаслу.  

Очевидно, соціальна спрямованість видання зумовлює і його значну увагу 

до героїв-воїнів, ветеранів Великої Вітчизняної війни (про героїв УПА видання 

не згадує ні в позитивному, ні в негативному контексті) та ветеранів війни в 

Афганістані. Саме дві згадані групи особистостей складають групу героїв-
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воїнів у «Дніпрі вечірньому». Один із винятків — матеріал «Кутузов был 

павлоградцем» (ДВ. — 2012. — № 146. — 9 листопада. — С. 25), у якому 

йдеться про полководця Російської імперії, учасника Бородінської битви 

Михайла Кутузова, який сім років жив у Павлограді (нині Дніпропетровщина). 

Ще один виняток — матеріал про сучасних героїв-воїнів, військових Окремої 

25-ї військово-десантної бригади («ДВ» гордится ВДВ! — ДВ. — 2012. — № 99. 

— 3 серпня. — С. 7).  

Якщо говорити про ветеранів як героїв-воїнів, то слід зазначити, що вони 

не лише займають понад третину всіх матеріалів про героїв, такого широкого 

спектру способів подачі цього образу не спостерігаємо в жодному іншому 

регіональному виданні. У більшості місцевих газет ветерани — персонажі до 

дати, про них згадують з нагоди початку чи закінчення війни, звільнення міст 

чи областей. «Дніпро вечірній» теж публікує такі матеріали, однак до Дня 

Перемоги видання зробило цілий спецвипуск (насправді — вкладка у 

звичайному номері) із історіями всіх 34 Героїв Радянського Союзу із 

Дніпропетровщини (Днепропетровцы-Герои // Вкладка до № 59 від 11 травня). 

Те саме можна говорити й про чимало інших дат, до яких газета хоча й не 

робить спецвипусків, але висвітлює їх набагато детальніше, ніж більшість 

проаналізованих видань.  

Як і решта, «Дніпро вечірній» подає подієву інформацію, пов’язану із 

ветеранами (матеріал про автопробіг на честь Дня Перемоги: По путям-

дорогам фронтовым. — ДВ. — 2012. — № 57. — 8 травня. — С. 5; публікації 

про нові пільги та знижки в торгових мережах для ветеранів: Ветеранов ждут 

скидки. — ДВ. — 2012. — № 56. — 4 травня. — С.2, Фронтовикам — 

бесплатный проезд. — ДВ. — 2012. — № 56. — 4 травня. — С.2; матеріал про 

прем’єру документального фільму про подвиг одного з льотчиків, який загинув 

при звільненні Дніпропетровська: Картина подвига. — ДВ. — 2012. — № 26. — 

24 лютого. — С. 2). Але також часто видання оповідає життєві історії ветеранів, 

їхні подвиги на війні, життя після неї («Мы сражались за Родину, женщин и 

детей». —ДВ. — 2012. — № 15. — 3 лютого. — С. 4; Солдатский долг генерала 
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Паневина. — ДВ. — 2012. — № 157. — 2 грудня. — С. 5; Танки пошли 

«врукопашную». — ДВ. — 2012. — № 100. — 7 серпня. — С. 7). Ветерани у 

«Дніпрі вечірньому» виявляються вписаними і в історичний контекст, і 

водночас є дуже сучасними, добре прилаштованими до життя після війни. Вони 

можуть слугувати не лише зразком героя-воїна, а й нерідко поєднують у собі 

також риси інших типів, наприклад, героїв-професіоналів, як у матеріалі 

«Історія дивовижної жінки, яка запускала в космос самого Гагаріна» (ДВ. — 

2012. — № 82. — 3 липня. — С. 5) про жінку, котра пройшла війну льотчицею-

випробувачем, а потім працювала над розробкою космічного арсеналу 

Радянського Союзу, або в матеріалі «Книжковий хробак» (ДВ. — 2012. — № 2. 

— 6 січня. — С. 22) про Героя Радянського Союзу, фронтового розвідника, 

котрий після війни багато років очолював відділ рідкісних книг і стародруків 

Республіканської бібліотеки у Вільнюсі, став заслуженим працівником 

культури й освіти.  

Видання повніше, за будь-яке з аналізованих, розкриває образ ветерана-

героя, оскільки показує їх (ветеранів) комплексно, не лише як воїнів під час 

війни й почесних пенсіонерів зараз. Окрім уже згаданих професійних рис, 

«Дніпро вечірній» розказує й про інші таланти, захоплення ветеранів, 

наприклад, публікує вірші фронтовиків із короткими історіями їхнього життя 

(Все дальше, дальше сорок пятый. — ДВ. — 2012. — № 56. — 4 травня. — С. 8; 

Поэт Победы. — ДВ. — 2012. — № 56. — 4 травня. — С. 22). Також нерідко на 

сторінці редакційної пошти з’являються як спогади самих ветеранів, їхні 

роздуми про сучасний стан країни, так і замітки про них від рідних. Часто ці 

розповіді не прямо пов’язані з війною, а описують побут, професійну діяльність 

тощо: Истинное назначение человека — жить, а не существовать. — ДВ. — 

2012. — № 70. — 6 червня. — С. 9; Бой красен мужеством. — ДВ. — 2012. — 

№59. — 11 травня. — С. 9; Вдыхать тепло в наши сердца — большая 

редкость. — ДВ. — 2012. — № 117. — 12 вересня. — С. 7; Память, душу мне 

войной не рви! — ДВ. — 2012. — № 77. — 20 червня. — С. 4.  
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Крім того, ветерани у виданні постають як авторитети, люди, до думки 

яких варто прислухатися. Подібне зустрічаємо лише у якісних усеукраїнських 

виданнях, які за коментарями з актуальних питань зверталися до особистостей 

на зразок Левка Лук’яненка чи Євгена Сверстюка. Фактично, їх роль у 

місцевому масштабі, на сторінках «Дніпра вечірнього» виконують ветерани 

війни коментуючи, наприклад, умови перевезення пасажирів у поїздах 

Південної залізниці («То орет, то дует». — ДВ. — 2012. — № 70. — 6 червня. 

— С. 4). 

Таким чином, ветерани у виданні посідають одне з чільних місць не лише 

за кількістю згадок, а й за вагомістю цих постатей, у виданні вони показані як 

справжні «важкі», класичні герої, утілення мужності, зразок для наслідування. 

Найчастіше регіональної специфіки образу героя-воїна не простежуємо. 

Виняток можуть становити хіба матеріали про «майора Вихора», Героя 

України, легендарного фронтового розвідника Євгена Березняка, яка став 

прототипом головного героя радянського фільму «Майор Вихор» (наприклад: 

Дом с секретом. — ДВ. — 2012. — № 24. — 22 лютого. — С. 1, 4; Явка 

обязательна! — ДВ. — 2012. — № 36. — 20 березня. — С. 9; Почетный Вихрь 

Днепропетровска. — ДВ. — 2012. — № 115. — 7 вересня. — С. 1, 2). Якщо 

решта героїв-ветеранів є досить типовою, дуже схожою для більшості регіонів, 

то «майор Вихор» є винятково дніпропетровським, завдяки регулярній появі 

матеріалів про нього чітко асоціюється із цим регіоном.  

Решта чотири типи героїв у «Дніпрі вечірньому» займають менше 

половини усіх відібраних публікацій. Класичні культурні герої репрезентовані 

лише двома матеріалами про Тараса Шевченка й Стіва Джобса (Открытки от 

Кобзаря. — ДВ. — 2012. — № 31. — 9 березня. — С. 7; Брошенный, но 

избранный. — ДВ. — 2012. — № 2. — 6 січня. — С. 13, останній матеріал — у 

рубриці «Людина, що змінила світ»).  

Герої-переможці, які становлять 11,5%, не вирізняються на тлі інших 

регіонів. До цього типу теж належать «моржі», паралімпійці, діти із вадами 

здоров’я, які досягають успіхів у навчанні, тощо (Полвека в проруби. — ДВ. — 
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2012. — № 7. — 18 січня. — С. 1, 2; Параолимпийцы покоряют Лондон. — ДВ. 

— 2012. — № 106. — 17 серпня. — С. 26; Самая умная. — ДВ. — 2012. — № 2. — 

6 січня. — С. 1, 26).  

Більшу увагу, крім героїв-воїнів і героїв-страдників, у 

дніпропетровському виданні слід звернути увагу хіба ще на деякі риси, 

притаманні й героям-професіоналам, і «маленьким» культурним героям. 

Загалом останні два типи теж не є надто специфічними, але в них обох 

простежується тенденція до героїзації особистостей із радянського минулого 

області. Якщо черкаський герой сучасний, сумський — дореволюційний, 

самого початку ХХ століття, одеський — ще давніший, із ХІХ століття, то 

дніпропетровський закорінений  

у 1930—1970-х роках.  

Безперечно, серед героїв-професіоналів досить часто зустрічаються й 

сучасники, найчастіше — лікарі (Секрет Ферфильфайна. — ДВ. — 2012. — 

№ 42. — 30 березня. — С. 6-7; «Пиратов я лечил без лекарств». — ДВ. — 2012. 

— № 163. — 14 грудня. — С. 8; В ногу сов ременем. — ДВ. — 2012. — № 6. — 17 

січня. — С. 1, 2). Крім того, до героїв професіоналів можемо віднести зокрема 

працівників підрозділу «Альфа» СБУ («Альфа» отпраздновала 15-летие. — ДВ. 

— 2012. — № 14. — 1 лютого. — С. 2), журналістів, які ризикують життям 

заради правди (Смерть правдорубам. — ДВ. — 2012. — № 100. — 7 серпня. — 

С. 1, 2), шахтарів (Шахтер в третьем поколении. — ДВ. — 2012. — № 108. — 

23 серпня. — С. 23).  

Подібні герої-професіонали (за винятком шахтарів, про яких не згадують 

у «нешахтарських» Черкасах чи Сумах) не є рідкістю майже для всіх 

аналізованих видань. Але в Дніпропетровську до цього типу героїв нележить і 

ціла плеяда радянських професіоналів — починаючи від Стаханова й 

фронтових лікарів, закінчуючи дніпропетровськими ракетобудівниками, 

комбайнерами — героями соцпраці чи педагогами повоєнного часу. Приклади 

подібних матеріалів: Рождение Стаханова. — ДВ. — 2012. — № 142. — 2 

листопада. — С. 22; «Ты только дотащи меня, родная!». —ДВ. — 2012. — 
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№ 165. — 19 грудня. — С. 6; Космический пионер Украины. — ДВ. — 2012. — 

№ 47. — 11 квітня. — С. 6; На немцев ходил… на комбайне. — ДВ. — 2012. — 

№ 169. — 28 грудня. — С. 4; У него учился весь союз. — ДВ. — 2012. — № 116. 

— 11 вересня. — С. 9. 

Схожа тенденція спостерігається й коли йдеться про «маленьких» 

культурних героїв — частина з них є сучасними, але більшість належать до 

радянського періоду історії. Ще одна особливість локальних культурних героїв 

у «Дніпрі вечірньому» полягає у їхній зближеності якраз із героєм 

професіоналом. Пояснюється це тим, що більшість матеріалів про локальних 

героїв виходила в рамках проекту «Голосуй за великих!», який був покликаний 

виявити, кого із відомих земляків читачі видання вважають головним символом 

області, людиною, яка досягла найвищих результатів у політиці, спорті, 

мистецтві, науці. Проект тривав із 1 листопада 2011 року до 1 березня 2012 

року. Щотижня видання публікувало проміжні результати, а 2 березня підвело 

підсумки голосування (Большая четверка. — ДВ. — 2012. — № 29. — 2 березня. 

— С. 1), за яким найвидатнішим земляком дніпропетровці обрали радянського 

ракетобудівника Михайла Янгеля (він здобув також перемогу в галузі «Діяч 

науки»), кращим у серед «Діячів культури» назвали радянського скрипаля 

Леоніда Когана, серед «Діячів спорту» перемогу здобув гросмейстер 

незалежної України Олександр Мороз, а кращим «Діячем політики» став 

Олександр Поль, губернатор ще Катеринославщини (при цьому він випередив 

радянських політичних лідерів Леоніда Брежнєва й Володимира Щербицького). 

Очевидно, що сама ідея подібного голосування передбачає пошук якраз 

культурного героя, зразка не для певної професії чи групи, а морального 

авторитета, лідера, однак у випадку з дніпропетровським героєм цим зразком 

став герой-професіонал, саме тому у випадку з акцією «Голосуй за великих!» 

можемо говорити про зближення локального культурного героя й героя-

професіонала.  

Якщо ж говорити про решту дніпропетровських культурних героїв, то до 

них можемо віднести радянського генсека, державного діяча Леоніда Брежнєва 
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(Бюст Ильича отреставрируют. — ДВ. — 2012. — № 3. — 11 січня. — С. 2) й 

революціонера, радянського партійного діяча Григорія Петровського (Стал как 

Петровский. —ДВ. — 2012. — № 9. — 24 січня. — С. 1, 2). У виданні йдеться не 

скільки про цих діячів, скільки про пам’ятники їм, які в місті ремонтують, 

реставрують, ювілеї яких відзначають, що, очевидно, свідчить про пошану в 

місті до цих постатей. 

Слід окремо пояснити, чому ми відносимо Леоніда Брежнєва до 

локальних культурних героїв, хоча загалом не вважаємо політиків героями. 

Якщо йдеться про масштаб класичного культурного героя, то, очевидно, Леонід 

Брежнєв до таких героїв не належить. Але на рівні Дніпропетровщини його 

знають, шанують, він є одним із лідерів в голосуванні за звання видатного 

земляка, пам’ятник йому не просто є в місті, його там завжди підтримують у 

гарному стані, навіть реставрують. Для масштабу регіону Брежнєв може 

слугувати прикладом, як можна досягати вершин професійної й політичної 

кар’єри. Крім того, на сторінках видання він постає як умілий управлінець, не 

політик, а державний діяч. Тому в невеликому, локальному масштабі вважаємо 

цілком доречним називати його героєм.  

Отже, у дніпропетровській регіональній газеті «Дніпро вечірній» 

найчастіше зустрічається образ героя-воїна, який конкретизується переважно в 

постатях ветерана Великої Вітчизняної війни. Ветерани у виданні подані 

комплексно (подієва інформація, життєві історії, коментування поточної 

ситуації), але не мають виразних регіональних рис. Утім їхнє домінування 

здатне скласти враження про Дніпропетровськ як місто, в якому шанують 

історію, дбають про ветеранів. Так само не можна вказати на специфічні риси й 

в образі героя-страдника. Високий відсоток згадок про цей тип можемо 

пояснити редакційною політикою видання, яке позиціонує себе соціально 

відповідальним. У Дніпропетровську регіональна специфіка найяскравіше 

проявляється у двох типах героїв — професіоналах і маленьких культурних 

героях. Якщо в Сумах і Одесі герої мають ще дореволюційних «наліт», то в 

Дніпропетровську вони — переважно з радянського минулого. Своєрідне 
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«зрощення» героїв-професіоналів і локальних культурних героїв здатне 

створити уявлення про область як про регіон професіоналів, регіон, із високо 

розвиненою наукою, передовими технологіями (передовсім ракетобудуванням).  

 

3.5. Образ героя у львівській пресі 

 

Західноукраїнська регіональна газета «Високий Замок», яка виходить у 

Львові, принципово відрізняється від решти проаналізованих місцевих видань 

за характером згадок героїв. Газета досить часто публікує матеріали про героїв 

(186 відібраних публікацій за темою дослідження у 244 проаналізованих 

номерах) і єдина з-поміж усіх місцевих видань приділяє значну увагу 

класичним культурним героям — 31,2 % або 58 одиниць. Саме цей тип, майже 

повністю відсутній в решті регіональних видань (за винятком двох публікацій у 

«Дніпрі вечірньому» і семи — у черкаських виданнях), у «Високому Замку» 

разом із типом героя-переможця (31,2 %) є найчастотнішим. Загалом класичні 

герої займають у львівському виданні 43 % (такий високий показник не є 

характерним для місцевих видань, лише у загальноукраїнських якісних газетах 

«День» і «Дзеркало тижня» частка класичних героїв є вищою). Серед 

побутових героїв, крім уже згаданих героїв-переможців, видання досить часто 

згадує також героїв-страдників (13,4 %, 25 одиниць) і рідше — маленьких 

культурних героїв (7,5 %, 14 одиниць) та героїв-професіоналів (4,8 %, 

9 одиниць).  

Класичний культурний герой, який є найчастотнішим у «Високому 

Замку», найчастіше пов’язаний із Західною Україною чи безпосередньо 

Львівщиною. У цьому плані спостерігаємо ситуацію, схожу на ситуацію в 

черкаських тижневиках — відбувається часткове «накладання» типів 

класичного й локального («маленького», побутового) культурних героїв. 

Можливо, класичні культурні герої, які зустрічаються у «Високому Замку», 

наприклад, митрополит Української греко-католицької церкви Андрей 

Шептицький або патріарх Української греко-католицької церкви Йосип Сліпий, 
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не сприймаються всім українським суспільством або про них просто мало 

знають у східних чи південних регіонах, однак масштаб цих особистостей і 

масштаб їхньої подвижницької діяльності не дозволяє говорити про них як про 

героїв лише одного регіону. Сановники Української греко-католицької церкви є 

зразками моральності й сили духу для понад п’яти з половиною мільйонів 

вірних, знаковими постатями для найбільшої у світі східної католицької церкви 

(другої за кількістю вірних після Римо-католицької церкви у світі), тому, 

очевидно, їх цілком доцільно відносити саме до класичних культурних героїв.  

Загалом матеріалів про духовних осіб налічуємо за аналізований період 

шість, усі вони стосуються якраз сановників Української греко-католицької 

церкви (що є цілком закономірним, адже понад 50 % жителів Львівщини 

належать саме до цієї конфесії): Не захотів пересидіти війну у Відні. Тож став 

царським в’язнем у Суздалі. — ВЗ. — 2012. — № 204. — 1—7 листопада. — С. 

15; Митрополит Андрей Шептицький — майже святий. — ВЗ. — 2012. — 

№ 92. — 23 травня. — С. 5 (обидва матеріали — про митрополита Андрея 

Шептицького); «Жива історія» Патріарха Йосипа Сліпого. — ВЗ. — 2012. — 

№ 221. — 27 листопада. — С. 10; За наказом підпільної церкви Святослав 

Шевчук вирішив не «косити» від армії. — ВЗ. — 2012. — № 244. — 27 грудня — 

2 січня. — С. 5 (остання публікація — про нинішнього предстоятеля УГКЦ).  

Окрім церковників до культурних героїв у «Високому Замку» належать 

також актор Богдан Ступка та Борис Возницький, Герой України, музейник, 

який відкрив світові «українського Мікеланджело» Йогана Пінзеля (матеріали 

про двох цих особистостей становлять третину всіх матеріалів про культурних 

героїв, таке часте згадування пов’язане із смертю обох і вшануванням їхньої 

пам’яті виданням). Матеріали: А далі — лише титри. — ВЗ. — 2012. — № 132. 

— 23 липня. — С. 1, 5; «До останніх днів Богдан Сильвестрович випромінював 

гумор…». — ВЗ. — 2012. — № 133. — 24 липня. — С. 4; «Без Богдана Ступки 

важко уявити театр, кіно, наше життя…». — ВЗ. — 2012. — № 135. — 26 

липня — 1 серпня. — С. 4; Богдана Ступку пом’янули на малій батьківщині. — 

ВЗ. — 2012. — № 172. — 18 вересня. — С. 9 (присвячені Богданові Ступці); Без 
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нього осиротіють замки і музеї… — ВЗ. — 2012. — № 93. — 24 травня. — С. 1, 

5; Великому мрійнику Борису Возницькому присвячується. — ВЗ. — 2012. — 

№ 118. — 3 липня. — С. 9; У пам’ять про Возницького італійці подарували 

Львову свій живопис. — ВЗ. — 2012. — № 174. — 20—21 вересня. — С. 5; 

«Якщо б мав 100 життів, вони б не наситили мене…». — ВЗ. — 2012. — № 240. 

—  

21—23 грудня. — С. 9 (присвячені Борисові Возницькому).  

Крім згаданих постатей можемо виділити ще дві великі групи постатей, 

про яких пише «Високий Замок». Перша — це видатні українські культурні 

діячі, наприклад, Тарас Шевченко (Несподіваний Шевченко. — ВЗ. — 2012. — 

№ 44. — 9—11 березня. — С. 1, 10; У Москві демонтували Шевченка. Кажуть, 

реставрація. — ВЗ. — 2012. — № 24. — 9—15 лютого. — С. 5), Григорій 

Сковорода (Горе спіткало тих, хто намагався спиляти клен на могилі 

Сковороди… — ВЗ. — 2012. — № 213. — 14 листопада. — С. 6; Валерій 

Шевчук: «Сковорода не на дудочці грав, а на флейті зі слонової кістки». — ВЗ. 

— № 173. — 19 вересня. — С. 10), Іван Франко (Крапка у виданні повного 

Зібрання творів Івана Франка. — ВЗ. — 2012. — № 24. — 9—15 лютого. — С. 

5), Леся Українка (На Одещині у камені постала Леся Українка. — ВЗ. — 2012. 

— № 196. — 22 жовтня. — С. 4). Друга група — державні діячі, у тому числі 

дисиденти, зокрема В’ячеслав Чорновіл (Сьогодні у Львові відзначатимуть 75-

річчя В’ячеслава Чорновола. — ВЗ. — 2012. — № 242. — 25 грудня. — С. 4), 

Левко Лук’яненко (Левко Лук’яненко: «Це ненормально, коли на високих 

державних посадах люди, яким Україна — чужа…». — ВЗ. — № 53. — 22—28 

березня. — С. 3), дружина В’ячеслава Чорновола Атена Пашко (Жовті троянди 

Атені Пашко. — ВЗ. — 2012. — № 53. — 22—28 березня. — С. 5).  

Культурний герой «Високого Замку» дуже український, часто — 

сучасник. Цей тип уособлює риси, які властиві для класичного уявлення про 

героїзм — мужність, стійкість, незламність, силу духу, але крім того — ще й 

духовність. Завдяки великій частоті згадок про діячів культури й мистецтва 

(літераторів, акторів, музейників) формується враження про Львів як місто 
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культури, гарного смаку, а саме домінування класичних культурних героїв 

здатне слугувати маркером того, що інтелект, самопожертва, готовність 

боротися до останнього за незалежність України належать до головних рис, які 

львів’яни (або принаймні читачі «Високого Замку») високо цінують.  

«Маленькі» культурні герої, в яких найчастіше й найяскравіше 

виявляється регіональна специфіка героїчних образів, у львівському виданні 

репрезентовані дуже слабко й фактично не мають специфічних або виразних 

спільних рис. Єдине зауваження: до цього типу героїв у аналізованому виданні 

належать люди, які знаходилися в опозиції до тодішнього Президента Віктора 

Януковича, наприклад, простий львів’янин, який їздив вечорами центром міста 

й агітував за дотримання громадянських прав, а натомість опинився у СІЗО за 

порушення громадського порядку (За гасла — до цюпи… — ВЗ. — 2012. — 

№ 82. — 8 травня. — С. 1, 5), або студент, член ВО «Тризуб», який нібито 

підпалив офіс Партії Регіонів на Прикарпатті («Я виріс на бабусиних історіях 

про національних героїв…». — ВЗ. — 2012. — № 219. — 22-28 листопада. — С. 

7), або пенсіонер, який намалював Януковичу на білборді вуса Сталіна й 

отримав за це 51 грн штрафу (Вуса Сталіна причепив Януковичу. — ВЗ. — 2012. 

— № 11. — 23 січня. — С. 4).  

Фактично, можемо говорити про таке собі «дисидентство» в локальному 

масштабі. Це повністю відповідає характеристикам саме цього типу героїзму, 

адже люди намагають боротися проти системи, змінювати щось довкола, але 

локально, на рівні міста чи вулиці, на якій стоїть білборд із Януковичем. Таких 

героїв серед «маленьких» культурних зустрічаємо лише у Львові, однак їх 

частка є дуже незначною, щоб говорити, що вони є характерологічними для 

регіону.  

Інший вагомий у «Високому Замку» тип героя — переможець, який 

зустрічається так само часто, як і класичний культурний герой, а разом тільки 

ці два типи становлять майже дві третини всіх матеріалів про героїв у 

згаданому виданні. Попри таку велику частку матеріалів львівські герої-

переможці загалом цілком схожі на героїв-переможців у будь-якому іншому 
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досліджуваному регіоні, але якщо в Черкасах переможці — переважно 

екстремали, то у Львові — спортсмени. Можем виділити кілька груп 

особистостей, які складають цей тип:  

- спортсмени 

високих досягнень (наприклад, львівська олімпійська чемпіонка з 

фехтування Яна Шемякіна: «На доріжці Яна жорстка й непоступлива, а 

у житті — душевна». — ВЗ. — 2012. — № 140. —  

2—8 серпня. — С. 21; «Моя перемога — це й перемога Львова». — ВЗ. — 

2012. — № 144. — 8 серпня. — С. 1);  

- паралімпійці, 

спортсмени високих досягнень із особливими потребами (А тепер 

чекаємо на медалі наших паралімпійців! — ВЗ. — 2012. — № 156. — 27 

серпня. — С. 11; Переможці над собою. — ВЗ. — 2012. — № 163. — 

5 вересня. — С. 12);  

- успішні люди з 

обмеженими можливостями (Усі вагони дизеля пройшлися по 

непритомному Андрію… — ВЗ. — 2012. — №140. — 2—8 серпня. — С. 14 

— матеріал про хлопця із глухого села, який втратив обидві ноги, але 

навчився із цим жити і тепер самотужки опановує фах програміста; 

Без лікарів і жодної пігулки він долає розсіяний склероз. — ВЗ. — 2012. — 

№ 1. — 5—11 січня. — С. 11 — матеріал про чоловіка з першою групою 

інвалідності, який попри прогнози лікарів не просто зміг навчитися 

заново ходити після загострення розсіяного склерозу, а й займається 

спортом, майструє вироби із дерева);  

- екстремали 

(зокрема альпіністи й стронгмени, силачі: Вершина імені Черкас… у 

Гімалаях. — ВЗ. — 2012. — № 212. — 13 листопада. — С. 5; На Кавказі 

буде вершина імені Степана Бандери. — ВЗ. — 2012. — № 130. — 19—25 

липня. — С. 2; Потягнув зубами майже 20-тонний трамвай! — ВЗ. — 

2012. — № 207. — 6 листопада. — С. 2);  
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- винятково 

обдаровані діти (У два рочки знає, що є «Великий китайський мур», і 

легко знаходить на глобусі країни світу. — ВЗ. — 2012. — № 1. — 5—

11 січня. — С. 11; Українська школярка потрапила у трійку геніїв світу! 

— ВЗ. — 2012. — № 129. — 18 липня. — С. 2);  

- рятівники, 

«випадкові» люди, які рятують життя іншим під час пожежі чи на воді 

(Рятуючи дитину, загубив свої черевички. — ВЗ. — 2012. — № 188. — 

11—17 жовтня. — С. 4; Людину на пожежі врятували… даїшники. — 

ВЗ. — 2012. — № 236. — 17 грудня. — С. 14).  

Крім згаданих груп, які становлять переважну більшість матеріалів про 

героїв-переможців, до цього типу належать також успішний фермер чи батько-

одинак, але подібні матеріали є поодинокими, зустрічаються вкрай рідко.  

Якщо говорити про типи героя-професіонала й героя-страдника, то у 

«Високому Замку» вони теж є цілком типовими. До першого типу, як і майже в 

усіх регіонах, належать медсестри, лікарі, рятувальники, міліціонери, до 

другого — люди із важкими хворобами, життєвими випробуваннями. 

Прикметно, що і у «Високому Замку» ліквідатори аварії на ЧАЕС належать 

саме до останнього типу, оскільки постають людьми забутими, покинутими, не 

потрібними державі (Нема страшнішої радіації, ніж зневага чиновників…— ВЗ. 

— 2012. — № 198. — 24 жовтня. — С. 6).  

«Високий Замок» — єдине видання, у якому герой-воїн репрезентований 

принципово інакше, ніж в інших. У решті регіональних видань герой-воїн — це 

ветеран Великої Вітчизняної війни, до воїнів УПА у сумському «Вашому 

шансі» й одеському «Слові» ставлення різко негативне, тоді як в інших 

виданнях про них не згадують зовсім. У «Високому Замку» ситуація очікувано 

інша — цей тип репрезентований переважно воїнами УПА, про ветеранів 

Червоної армії видання майже не згадує зовсім. Один із винятків — 

повідомлення про те, що пам’ятник переможцям над фашизмом (фактично — 

ветеранам Червоної армії) у Львові зносити не будуть, хоча цього вимагала 



140 
 

Українська республіканська партія, оскільки він «не має художньої цінності», 

«пам’ятник радянської доби не повинен «прикрашати» не лише Львів, як 

«п’ємонт української демократії», а й всю Україну» (Феміда не дала добро на 

знесення Монумента Слави. — ВЗ. — 2012. — № 10. — 20—22 січня. — С. 5). 

Друге повідомлення, пов’язане із ветеранами Великої вітчизняної війни 

(до речі, усіх ветеранів видання називає ветеранами Другої світової війни, 

уникаючи формулювання Велика Вітчизняна війна), — повідомлення про те, 

що у Черкаській області вандали розрили могилу ветерана і вкрали його бойові 

нагороди (Могилу ветерана розрили, щоб вкрасти його ордени. — ВЗ. — 2012. 

— № 86. — 15 травня. — С. 4). Таким чином ветерани Червоної армії не 

представлені як дійсні герої, швидше, вони забуті, менш шановані зараз.  

Ветерани УПА у виданні репрезентовані повно, використано усі способи 

подачі героїчних образів, які зустрічаються в інших (передусім всеукраїнських 

газетах) — подача подієвої інформації, розповіді життєвих історії про 

ветеранів, уписування їх в історичний контекст тощо. Саме вони у виданні є 

зразковими героями, прикладом боротьби за волю й незалежність. 

Приклади матеріалів про воїнів Української повстанської армії: На 

Покрову у Львові воїнів УПА вшанують Маршем слави. — ВЗ. — 2012. — 

№ 189. — 12—14 жовтня. — С. 5; «Як опритомнів, уже був у кайданах…». — 

ВЗ. — 2012. — № 190. — 15 жовтня. — С. 6; Між двох вогнів, між Сталіном і 

Гітлером. — ВЗ. — 2012. — № 9. — 19—25 січня. — С. 16; Онуки бандерівців 

потрапили у криївку. — ВЗ. — 2012. — № 91. — 22 травня. — С. 5.  

Львівська газета «Високий Замок» демонструє нетипово високі для 

регіональної преси показники звернення до класичних культурних героїв, які 

разом із героями-переможцями складають близько двох третин усіх матеріалів 

про героїв. Типові культурні герої для газети — духовні лідери Української 

греко-католицької церкви, митці, політичні діячі, дисиденти. Більшість із них 

— вихідці зі Львівщини або безпосередньо пов’язані з областю (що не є 

характерним для місцевих видань, окрім лише черкаських). Саме тип 

культурного героя можна вважати найбільш «львівським», регіонально 
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специфічним; цей тип засвідчує домінування цінностей альтруїзму, інтелекту, 

освіченості. Але львівський герой — не тільки людина розумна, але й дієва, про 

щ свідчить домінування героїв-переможців. Цілком очікувано відзначаємо 

різницю у репрезентації типу героя-воїна: якщо решті чотирьох регіонах це — 

переважно ветерани Червоної армії, то у «Високому Замку» — ветерани 

Української повстанської армії.  

 

 

 

 Висновки до розділу 3  

 

У місцевих виданнях Сум, Черкас, Одеси, Дніпропетровська та Львова 

помітні регіональні відмінності прояву героїв. У всіх виданнях домінантними є 

«маленькі» герої (63,3 % проти 36,7 % матеріалів про класичних героїв), що 

обумовлено специфікою регіональної преси.  

У Сумах найчастіше аналізовані видання згадують про тип героя-

переможця (26,1 %), який репрезентований альпіністами, екстремалами та 

людьми з обмеженими можливостями, що загалом нє є регіонально 

специфічним. Досить суперечливим у сумських виданнях є образ героя-воїна 

(23,1 %), оскільки ветерани УПА у «Вашому шансі» названі карателями та 

фашистами, а ветерани Афганістану в «Данкорі» подані як скандалісти, які не 

можуть поділити посад.  

Найбільш типовий герой черкаських видань — переможець. Хоча він не є 

найчастотнішим (22,5 %), але репрезентований повніше, ніж у пресі інших 

регіонів (екстремали, альпіністи, паралімпійці, вундеркінди). Найчастотніший 

герой цього регіону — воїн (25,4%), який утім не має специфічних 

регіональних рис і нерідко виявляється лише засобом героїзації місцевих 

чиновників.  

«Одеські» герої проявляються досить невиразно через дуже низьку 

кількість матеріалів про них (відібрано лише 67 матеріалів у 246 номерах двох 
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аналізованих видань). Найбільше матеріалів присвячено героям-воїнам 

(29,9 %), до яких належать ветерани Великої Вітчизняної війни та війни в 

Афганістані, і героям-страдникам (22,4 %); серед останніх переважають 

моряки, які потрапили в біду.  

У Дніпропетровську найчастотніший тип героя — воїн (37,4 %), який 

конкретизується переважно в постатях ветеранів Великої Вітчизняної війни. До 

їх характеристики видання підходить комплексно: подає подієву інформацію, 

оповідає життєві історії, посилається на них як на авторитет. Високий відсоток 

згадок героїв-страдників (24,5 %) можемо пояснити редакційною політикою 

видання, яке позиціонує себе як «Газета, що допомагає», є соціально 

відповідальною. Попри високу частоту згадування ці типи не мають виразних 

регіональних рис.  

Львівське видання «Високий Замок» за домінантними в ньому типами 

героїв ближче до загальноукраїнської, ніж до регіональної преси, оскільки 43 % 

від усіх матеріалів про героїв у ньому стосується героїв-воїнів (11,8 %) та 

класичних культурних героїв (31,2 %). Також видання активно продукує образи 

успішних українців (спортсменів високих досягнень, паралімпійців, успішних 

людей із обмеженими можливостями, екстремалів, рятівників, вундеркіндів) — 

тип героя-переможця у видання складає 31,2 %.  

Також аналіз видань п’яти регіонів дозволяє говорити про те, що 

регіональні особливості героїчних фігур найяскравіше проявляються в типі 

«маленького» або ж класичного (як у випадку з «Високим Замком») 

культурного героя. Саме місцеві, локальні постаті, які зробили значний внесок 

у розвиток регіону, слугують маркером домінантних у регіоні цінностей чи 

подекуди й політичних уподобань, сприйняття історії регіону й країни в цілому.  

Сумський герой має «наліт» старовини (він нагадує про ще 

дореволюційне минуле, аж до 10-х років ХХ століття), благородства й честі. 

Хронологічно схожий одеський герой, крім того він має ідентичні домінантні 

риси — альтруїзм, благородство з одного боку й талант господарника — з 

іншого. Черкаські герої натомість переважно сучасні, успішні, із культурних 
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героїв у виданнях зустрічаються майже винятково широко відомі, але місцеві 

постаті — Василь Симоненко, Тарас Шевченко тощо. Дніпропетровські герої 

засвідчують високу вагу в регіоні передусім професіоналізму; навіть локальний 

культурний герой у «Дніпрі вечірньому» зближений, а подекуди й накладається 

на тип героя-професіонала. Утім майже всі дніпропетровські успішні фахівці — 

із радянського минулого. Так само з часів Радянського Союзу походить і 

більшість львівських культурних героїв, але вони принципово відрізняються від 

дніпропетровських. Львівські герої не були частиною радянської системи, а 

всіляко їй протистояли, тому значна частина з них — дисиденти, сановники 

гнаної УГКЦ тощо. Загалом у півтора-три рази вищий, ніж в інших регіонах, 

відсоток згадок про культурних героїв у «Високому Замку» засвідчує домінанти 

розуму, освіченості, інтелігентності.  

Також регіональні відмінності проявляються при висвітленні окремих 

груп осіб, наприклад, чорнобильців або ветеранів. Щодо перших, то в більшості 

регіонів сьогодні вони є героями-страдниками, людьми, про чий подвиг забули, 

вони не потрібні державі. Однак в Одесі ліквідатори аварії на ЧАЕС — герої-

переможці, успішні, мужні, сильні.  

Герої-воїни до цього часу залишаються своїми для різних регіонів. У 

Сумах, Одесі, Черкасах, Дніпропетровську цей тип репрезентують переважно 

ветерани Червоної армії (11 із 15 матеріалів про героїв-воїнів у сумських 

виданнях, 17 із 18 — у черкаських, 17 із 20 — в одеських, 48 із 52 — у 

дніпропетровському), тоді як у Львові — ветерани Української повстанської 

армії (20 матеріалів із 22 про цей тип героїв у «Високому Замку»). Попри таку 

різницю слід наголосити на толерантному ставленні до «не своїх» героїв у 

більшості видань, тоді як відкрите несприйняття й агресію стосовно 

протилежної сторони демонстрували тільки сумський тижневик «Ваш шанс» і 

одеський тижневик «Слово».  
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РОЗДІЛ 4 

ВЕРИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  

ГЕРОЇЧНЕ У СВІТОСПРИЙНЯТТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

4.1. Методика верифікації  

 

Очевидно, що описані в попередніх розділах типи героїв є штучними 

конструктами, які різні засоби масової комунікації можуть вибудовувати на 

власний розсуд. Тип героя, який найбільш характерний для того чи іншого 

регіону або видання, зазвичай залежить від соціоекономічної ситуації в країні 

та області, історичної кон’юнктури, а також і від редакційної політики видання, 

типу аудиторії, на яку воно спрямоване. Саме тому помітні значні регіональні 

відмінності героїчних образів і відмінності в трансляції цих образів якісними й 

масовими виданнями. 

Якщо розглядати героя саме в цьому контексті — як конструкт 

медіасистеми, — виникає загроза того, що він може бути штучним, 

циркулювати як герой лише в медіа, але не сприйматися за такого аудиторією. 

Наведемо приклад: у більшості регіональних видань міліціонери є героями, 

переважно героями-професіоналами, тоді як соціологічні дослідження 

показують, що міліція має найгірший баланс «довіра/недовіра» серед усіх 

державних та соціальних інституцій в країні. Показовими є результати 

багаторічного моніторингу однієї з провідних соціологічних організацій країни 

— Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, які засвідчують, що з 

2000 року баланс довіри до міліції тільки погіршується і станом на середину 

2013 року становить — 47,3 %. Тобто майже вдвічі більше тих людей, хто не 

довіряє міліції, ніж тих, хто довіряє (детальніше про динаміку змін суспільної 

думки щодо міліції та іших інституцій — [167]. Очевидно, що за такого рівня 

суспільної довіри, міліціонерів навряд можна вважати героями поза 
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медіадискурсом, коли йдеться про міліцію загалом, а не про окремих її 

представників.  

Поруч зі згаданим, маємо ще одну складність: судячи з результатів 

контент-аналізу героями в медіа люди стають нерідко просто за приналежність 

до певної групи чи професії. При аналізі місцевих видань зауважено, що 

героїзують, наприклад, пожежників, нерідко — лікарів, військових, тобто 

кожна людина, що нележить до цієї професії стає героєм майже автоматично. 

Але на рівні суспільства лікар чи пожежник може не мати достатньої кількості 

позитивних рис, щоб вважатися героєм.  

Ще одна проблема, яка постає при намаганні перенести медійний образ в 

дійсність, — те, що герой зі сторінок газет може бути просто невідомим, 

особливо якщо йдеться про постатей із минулого, наприклад, про Леся Курбаса 

чи В’ячеслава Чорновола. Ці люди, безперечно, можуть вважатися героїчними 

завдяки їхнім заслугам, особистим рисам, однак відомість і позитивне 

ставлення абсолютної більшості соціуму — теж характерні риси героя.  

Четверту проблему створює термінологічна плутанина, яку нерідко 

зустрічаємо в розвідках як вітчизняних, так і російських учених, коли героєм 

засобів масової комунікації називають найпопулярніших особистостей, про 

яких медіа говорять. На Заході для їх («зірок», відомих людей) означення й 

відмежування використовують термін «селебриті», тоді як у вітчизняному 

науковому дискурсі героєм може бути й Ані Лорак і Тарас Шевченко 

одночасно. Зрештою в цьому є логіка, адже «зірки» відомі, гарні, їх любить 

більшість аудиторії, крім того, вон можуть виконувати одну з основоположних 

функцій героїв — бути рольовими моделями (зрозуміло, що хлопці швидше 

хотітимуть бути схожими на Віталія Кличка, ніж на Івана Франка). Саме тому 

на Заході «селебритіз» і вважають сучасним замінником героя, новою 

сходинкою розвитку феномену героїзму. Але оскільки герої в первинному 

розумінні цього слова не зникли з медіадискурсу, постає питання про їх місце в 

ньому, а особливо ж — про те, чи насправді аудиторія схильна позитивніше 

оцінювати відомих, а не видатних особистостей.  
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Нарешті, остання складність, яка виникає з результатів проведеного 

контент-аналізу, — чи справді людей, які в побуті здійснюють видатні чи 

унікальні вчинки, можна вважати героями, попри те, що вони не є 

загальновідомими. У дослідженні ми розглядаємо їх як певний тип, зразок, а 

тому вважаємо, що важливими є не конкретні постаті, про які пишуть газети, а 

те, чи насправді типи побутових героїв здатні володіти набором рис, який 

дозволить ідентифікувати їх як героїв. Фактично, йдеться про те, чи не є 

перебільшенням означення герой, застосоване до хірурга, який за життя зробив 

кілька тисяч операцій, чи жінки, яка виховує двадцятьох дітей-сиріт. 

Для вирішення п’яти означених складностей нами було проведено 

спрямований асоціативний експеримент у формі опитування. Хоча опитування 

стосовно героїв не є рідкістю для України (див.: [21], [192], [106]), але всі вони 

дають відповідь лише на питання, хто такий український герой, чи є Степан 

Бандера або ветерани УПА героями. Асоціативний же експеримент дав змогу 

виявити особливості ставлення до героїв та селебритіз, виявити риси героїв.  

Запропонована респондентам анкета складалася із двох частин (див. 

додаток Б.1) — перша мала на меті виявити соціо-демографічні характеристики 

аудиторії — вік, стать, рівень освіти, сферу зайнятості (гуманітарна, технічна, 

природнича), а також місце проживання.  

Друга частина анкети складалася із 55 стимулів, розподілених на три 

групи. Перша група — відомі та/або визначні українці (про яких згадувалосяв 

аналізованих виданнях):  

 - політики (Наталя Королевська, Віктор Янукович, Юрій Луценко, Юлія 

Тимошенко, Арсеній Яценюк);  

 - зірки сцени (фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, лідер 

гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка, лідер «Тартака» Сашко 

Положинський, співачки Ані Лорак та Ірина Білик) 

 - спортсмени (боксер, мер Києва Віталій Кличко, боксер Володимир 

Кличко, один із лідерів збірної України з футболу Євген Коноплянка, екс-лідер 

збірної, найуспішніший вітчизняний футболіст Андрій Шевченко);  
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 - духовні лідери (предстоятель найбільшої української церкви 

митрополит Володимир (Сабодан), один із найавторитетніших українських 

духовних осіб, колишній предстоятель Української греко-католицької церкви 

кардинал Любомир Гузар, а також репресований радянською владою патріарх 

УГКЦ Йосип Сліпий);  

 - дисиденти (В’ячеслав Чорновіл та Левко Лук’яненко);  

 - письменники-класики (Іван Франко, Василь Стус, Тарас Шевченко);  

 - письменники-сучасники (Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Ліна 

Костенко);  

 - актори (Богдан Ступка, Ольга Сумська);  

 - театральний діяч, репресований рядянською владою Лесь Курбас;  

 - найуспішніший сучасний вітчизняний художник, єдиний український 

представник у рейтингу «100 геніїв сучасності» Іван Марчук.  

Таким чином, до переліку ввійшли представники різних сфер, які 

потенційно здатні породжувати як героїв, так і публічних осіб, селебритіз. 

Серед пропонованих постатей — як сучасники, так і постаті з минулого 

(включення останніх важливе, оскільки Е. Норт і співатори виявили, що люди 

більше здатні звеличувати вже померлих людей [250, с. 49]).  

Цей блок питань був спрямований на виявлення героїв серед молоді та їх 

відмежування від популярних особистостей.  

Другий блок стимулів склали короткі описи подвигів побутових героїв 

(«Спортсмен без ніг, який здобув золото на Паралімпіаді»; «Школяр, який 

урятував маленьку сестричку в пожежі»; «Дружина, яка десять років виходжує 

чоловіка-інваліда після автокатастрофи»; «Прийомна мати, яка виховує 

двадцятьох дітей»; «Інвалід-колясочник, який відвідав понад 30 країн світу»; 

«Лікар-хірург, який щодня робить складні операції»; «Важко хворий священик, 

який присвятив життя відбудові храмів»; «Пенсіонерка, яка роззброїла 

грабіжника й намагалася його затримати»; «Альпініст, який підкорив майже всі 

найскладніші вершини світу»; «Чоловік, який отримав диплом Кембриджа й 

здійснив мрію — повернувся викладати в Україну»). Усі ці приклади взяті з 
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газетних матеріалів, є історіями реальних людей. Ці стимули були включені для 

перевірки гіпотези про те, що «маленькі» герої теж є одним із типів героїв, 

володіють базовими рисами героїв.  

Третій блок стимулів — перелік професій (політик, письменник, актор, 

художник, спортсмен, військовий, пожежник, міліціонер, лікар, 

священнослужитель) та представників окремих соціальних груп (поп-зірка, рок-

зірка, воїн-афганець, ліквідатор аварії на ЧАЕС, ветеран ІІ Світової війни). 

Останній стимул третього блоку — «герой». Блок спрямований на виявлення 

базових характеристик збірних образів («міліціонер як такий», «політик 

узагалі»). Реакції респондентів повинні були підтвердити чи спростувати 

гіпотезу про наявність потенційно «героїчних» професій та сфер діяльності (усі 

пожежники в газетах — герої, але чи так це в сприйнятті реципієнтів?). 

Опитування проводилося з грудня 2013 року до листопада 2014 року в 

п’яти містах України — Сумах, Черкасах, Дніпропетровську, Львові, Одесі. 

Загалом опитано 500 осіб (по 100 осіб у кожному місті).  

При дослідженні ми керувалися поділом на соціологічні регіони, які 

використовує у своїй роботі соціологічна група «Рейтинг» 

(http://ratinggroup.com.ua): Захід — Львівська, Ужгородська, Івано-франківська-

Чернівецька, Тернопільська, Рівненська, Волинська області; Північ — 

Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області; Схід — Харківська, 

Дніпропетровська, Запорізька області; Центр — Хмельницька, Вінницька, 

Черкаська, Кіровоградська, Полтавська області; Південь — Одеська, 

Миколаївська, Херсонська області; Донбас — Донецька та Луганська області. 

Оскільки через форс-мажорні обставини дослідження в Донецьку та 

Луганську є неможливим, ми вивчали думку молоді в містах, що входять до 

інших п’яти регіонів, доступних для дослідження.  

Поділ групи «Рейтинг» був обраний зважаючи на те, що він є найширшим 

серед соціологічних районувань, згідно з якими працюють українські 

соціологічні компанії, що дозволяє якомога повніше дослідити регіональні 

відмінності сприйняття окремих тем, у тому числі й ставлення до героїчного.  
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У Сумах респонденти — студенти факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій, факультету економіки та менеджменту та факультету 

електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету. 

У Черкасах опитано студентів навчально-наукового інституту іноземних мов та 

факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та учнів 

Черкаського медичного коледжу. Респонденти в Дніпропетровську — студенти 

факультету систем і засобів масової комунікації Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара, у Львові — студенти 

інституту комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Національного 

університету «Львівська політехніка», в Одесі — студенти факультету 

журналістики Національного університету «Одеська юридична академія».  

Серед опитаних 345 жінок та 155 чоловіків; 309 респондентів отримують 

гуманітарну освіту, 116 — технічну, 75 — природничу. Вік опитаних — 17-25 

років (17 років — 100 осіб, 18 років — 173, 19 років — 115, 20 років — 50, 21 

рік — 31, 22 й більше — 31).  

В опитуванні респонденти повинні були дібрати означення-асоціати до 

осіб чи груп осіб, поданих в анкеті (спрямований асоціативний експеримент). 

Усі групи опитуваних були проінструктовані, що слід писати лише перші 

реакції, якї виникають після прочитання фрази-стимулу, якщо ж таких немає — 

залишати питання без відповіді. Так само було наголошено, що в першому 

блоці анкети означення слід добирати лише до осіб, яких респондент знає, не 

характеризувати невідомих йому постатей як «ніяких», «невідомих» і т.п. 

Також за означення не вважалися вказівки на сферу діяльності перелічених осіб 

(Андрій Шевченко — футболіст, Іван Марчук — художник і т.д.), про що 

респонденти теж були попереджені.  

На заповнення бланку анкети опитуваним відводилося до 15 хвилин (із 

розрахунку близько 15—16 секунд на один стимул). Мінімальний час 

заповнення склав близько семи хвилин, більшість завершували роботу за 12—

13 хвилин.  
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Респонденти не були обмежені в кількості реакцій на один стимул, 

вагомість реакцій за порядком згадування при опрацюванні результатів не 

враховувалася. Можливість називати кілька означників-асоціатів вважалася 

важливою, оскільки інтенсивність реакцій може свідчити про ступінь 

емоційності сприйняття тієї чи іншої особи із запропонованого переліку.  

Загалом у ході дослідження 500 респондентів на 55 стимулів дали 21223 

позитивні асоціації (тобто підібрали означення-асоціат), ще 9802 реакцій — 

нульові (респонденти не знали запропонованих осіб чи не могли підібрати 

асоціації до стимулів). Таким чином, середній показник відмов (нульових 

відповідей) склав 35,6 % від 27500 реакцій, узятих за 100 % (якби кожнен 

респондент назвав по одній реакції на кожен стимул).  

При опрацюванні результатів оримані асоціації об’єднувалися у випадку 

їх високої семантичної подібності, щоб отримані риси були не розпорошеними, 

більш характерологічними. Наприклад: «патріот», «патріотичний», «дуже 

любить свою країну» → «патріот»; «сміливий», «хоробрий», «відважний», 

«нічого не боїться» → «сміливий»; «працьовитий», «трудівник», 

«трудолюбивий» → «працьовитий»; «гарний», «симпатичний», «красивий», «із 

гарною зовнішністю», «привабливий» → «гарний»; «хабарник», «корупціонер», 

«бере хабарі», «любить хабарі» → «хабарник»; «брехун», «брехуняка», 

«брехливий», «нечесний» → «брехун» і т.п.  

Стосовно Віктора Януковича ненормативну лексику об’єднано в понятті 

«козел», оскільки воно було найчастотнішим (49 до об’єднання, 65 — після) і 

найбільш придатним для цитування (найменш лайливим із вжитих). Попередній 

Президент викликав не лише найбільшу кількість лайливих асоціацій, а й 

найбільше унікальних реакцій респондентів — 152, які були зведені до 48.  

Оскільки результати опитування потрібно оцінювати не лише з позиції 

попередніх наукових узагальнень стосовно поняття героїзму, а й з урахуванням 

актуальної ситуації в українському соціумі (аже герої, героїзм — поняття 

архетипічні, культурні, але в той же час і госто соціальні, динамічні), вважаємо 
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за доцільне спочатку проаналізувати відповіді респондентів, отримані на 

стимул «герой».  

Слід зазначити, що цей стимул має дуже значний показник нульових 

відповідей. 219 респондентів (або 43,8 %) не підібрали жодної характеристики 

до цього поняття. Серед усіх 55 стимулів за цим показником «герой» займає 

16 позицію. З рис. 4.1 помітно, що дуже значної регіональної різниці за 

показником відмов не спостеріагається. Так само не помітно й впливу ситуації, 

під час якої проведене опитування: найменше нульових відповідей отримано в 

Черкасах у кінці грудня 2013, найбільше — у Дніпропетровську на початку 

лютого 2014, обидва анкетування проведені під час гострої фази масових 

протестів на Євромайдані.  

 

 

Рисунок 4.1. Реакція респондентів на стимул «герой»: показник відмов, % 

 

Загалом 281 опитаний, який дав позитивну відповідь, назвав 375 асоціацій 

до стимулу «герой», 94 з яких — унікальні (див. додаток Б.56). На думку 

української молоді, герой, перш за все, сміливий (18,35 % від загальної 
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кількості відповідей або 29,06 % без урахування нульових, тобто майже кожен 

третій, хто має чіткі асоціації зі словом «герой», асоціює його саме зі 

сміливістю). Решта рис, названих опитаними мають в кілька разів нижчі 

показники: мужній — 4,5 5% / 7,2 %; сильний — 4,38 % / 6,93 %; альтруїст — 

2,02 % / 3,2 %; патріот — 1,85 % / 2,93 %; добрий — 1,85 % / 2,93 %; відданий 

— 1,85 % / 2,93 %. Решта названих рис у сумі становлять менше третини 

відповідей. Слід звернути увагу: лише 4 людини вказали, що герой — це 

«зразок», а ще одна — «лідер» (нагадаємо, саме можливість героя бути 

рольовою моделлю — одна з головних формуючих образ рис, які виділяють 

науковці).  

Сміливість як риса героя є домінантою в усіх регіонах. Як свідчать 

наведені дані (див. рис. 4.2), що загалом по країні побутують досить схожі 

уявлення про героїзм: сміливість, мужність і сила входять до п’яти провідних 

рис у всіх регіонах. Так само спільною серед домінантних рис є альтруїзм (у 

Сумах та Черкасах) / жертовність (в Одесі).  

 

 

Рисунок 4.2. Найчастотніші асоціації до стимулу «герой» за регіонами країни 

(з урахуванням нульових відповідей) 
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Не помітно й значної гендерної різниці при відповіді на стимул «герой»: і 

чоловіки, і жінки трьома провідними рисами називають сміливість, мужність та 

силу із співмірними відсотковими показниками. Однак якщо найчастотніші 

допоміжні риси героя серед жінок — альтруїзм (2,39 %) і доброта (2,15 %), то 

серед чоловіків — відомість (2,29 %) і патріотизм (2,29 %).  

Примітно, що близько 3% опитаних мають негативні або «стьобні» 

реакції на поняття «герой». Серед негативних — «зіпсований», «надто 

пафосний», «дурний», «випадковість», «підлабузник», «тільки назва від нього», 

«неможливий», «неможливий насправді». До «стьобних» можна віднести 

реакції «Бетмен», «Чак Норріс», «Халк», «Залізна людина», «Спайдермен», 

«тільки в коміксах», «із коміксів», «вимираючий вид», «вічна пам’ять — зараз 

немає таких». Сумарно подібні відповіді мають більшу частку, ніж «альтруїст» 

чи «патріот». Якщо ж врахувати ще й великий показник відмов, який 

спостерігався при реакції на цей стимул, — матимемо близько 47 % 

респондентів, які не можуть схарактеризувати героя або сприймають його 

несерйозно чи навіть негативно. Фактично, можна говорити про те, що 

українська молодь не готова чітко окреслити основні ознаки героїв.  

 

4.2. Особливості сприйняттягероїв та відомих людей 

 

Серед 29 особистостей, імена яких були запропоновані як стимул у 

першій частині опитування, були представлені як очікувані герої, так і відомі 

особистості (селебриті).  

Очікувано героями в анкеті були Герой України, один із авторів Акту про 

державний суверенітет та Акту проголошення незалежності України дисидент 

В’ячеслав Чорновіл, Герой України, один із авторів Акту проголошення 

незалежності України, дисидент, депутат чотирьох скликань Левко Лук’яненко, 

поет, дисидент Василь Стус, засновник модерного українського театру, один із 

загиблих у Сандармосі Лесь Курбас, патріарх УГКЦ, в’язень радянських 

таборів, релігійний подвижник Йосип Сліпий. Потенційно героями в опитуванні 



154 
 

були також актор Богдан Ступка (не лише через його талант, але й через 

патріотизм, прагнення поширювати й розвивати українську культуру), поетеса 

Ліна Костенко, кардинал Любомир Гузар (один із найвідоміших і 

найповажніших в Україні духовних осіб, який займає активну позицію під час 

більшості суспільно значимих подій, зокрема виступав на Євромайдані, досі є 

духовним лідером для українських греко-католиків), митрополит Володимир 

(Сабодан) (Герой України, на час початку опитування — багаторічний 

предстоятель найбільшої в країні церкви — Української православної церкви, з 

якою станом на 2013 рік асоціював себе кожен третій українець [71], 

митрополит був відомий своєю проукраїнською позицією, вважався одним із 

найвпливовіших ієрархів Російської православної церкви).  

Також в опитування було включено Тараса Шевченка й Івана Франка. 

Хоча вони є загальновизнаними національними героями, однак мають досить 

стандартний, шаблонний і стереотипізований імідж, подекуди сприймаються 

негативно через шкільну освіту. В опитування вони були включені як дійсні 

герої, хоча ми мали застереження, що обрана методика дослідження, яка 

передбачає першу, необдуману рекцію на стимул, може зумовити несподівані 

результати щодо героїчності Тараса Шевчена й Івана Франка.  

До анкети було включено й Віталія Кличка, який за даними соціологічної 

групи «Рейтинг» входив до десятки загальнонаціональних героїв у 2012 році, 

таку думку про нього висловив кожен десятий українець [106]. Але в 

опитуванні ми припускали, що Віталій Кличко є радше відомою особистістю, 

ніж героєм. Він не перевірений часом (Іван Піддубний, наприклад, свого часу 

мав не менші заслуги й відомість, але зараз не є загальнонаціональним героєм), 

займається спортом професійно (а тому зникає можливість проявляти 

сміливість як рису характеру, його вихід на ринг не сприймається як прояв 

вольових якостей), він не є моральним авторитетом. А тому чи не єдина ознака 

героїзму у Віталія Кличка — здатність бути прикладом, однак саме ця ознака 

властива й для селебриті.  
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В опитування не були включені постаті на зразок Богдана 

Хмельницького, Володимира Великого, оскільки вони є визнаними героями, їх 

образ відомий загалу переважно тільки завдяки їх військовим подвигам, вони 

не мають негативних конотацій, зумовлених шкільною освітою. Крім того, такі 

постаті зустрічаються в медіадискурсі досить рідко.  

Результати опитування загалом підтвердили початкову гіпотезу, особливо 

стосовно відомих осіб. Більшість із них за винятком письменників Сергія 

Жадана та Юрія Андруховича, художника Івана Марчука та лідера гурту 

«Тартак» Сашка Положинського, мають понад половину позитивних асоціацій 

(показник відмов наведено в таблиці 4.1).  

Найбільше асоціацій (без урахування нульових) серед потенційних 

відомих осіб викликав стимул «Віктор Янукович» — 590 (1,36 на кожного, хто 

дав позитивну відповідь). Цей же стимул має найнижчий показник нульових 

відповідей у групі — лише 13 %. Високі показники за кількістю реакцій та 

низькі — за кількістю нульових реакцій мають також Віталій Кличко, 

Святослав Вакарчук, Ані Лорак, Володимир Кличко, Юлія Тимошенко, Олег 

Скрипка, Ірина Білик, Арсеній Яценюк, Андрій Шевченко, Ольга Сумська, 

Наталя Королевська, Юрій Луценко та Євген Коноплянка (див. таблицю 4.1 і 

таблицю 4.2). Усі перелічені особи не мають ознак героїчних постатей, але 

високий ступінь реагування на них свідчить про їх відомість.  

 

Таблиця 4.1  

Показник відмов (нульових відповідей) на стимули  

першого блоку опитування 

 

Стимул Кількість відмов % відмов 

1 2 3 

Тарас Шевченко 41 8,2 

Віктор Янукович  65 13 

Віталій Кличко 70 14 

Святослав Вакарчук 70 14 

Іван Франко  73 14,6 
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Ані Лорак 76 15,2 

Юлія Тимошенко  82 16,4 

Ліна Костенко  112 22,4 

 

Продовж. табл. 4.1 

1 2 3 

Олег Скрипка 121 24,2 

Володимир Кличко  121 24,2 

Ірина Білик 141 28,2 

Арсеній Яценюк 161 32,2 

Богдан Ступка 163 32,6 

Андрій Шевченко 164 32,8 

Ольга Сумська 189 37,8 

Наталія Королевська  192 38,4 

Юрій Луценко  231 46,2 

Євген Коноплянка  233 46,6 

Василь Стус 243 48,6 

В’ячеслав Чорновіл 324 64,8 

Лес Курбас 334 66,8 

Сашко Положинський 392 78,4 

Левко Лук’яненко 399 79,8 

Юрій Андрухович 404 80,8 

Сергій Жадан 408 81,6 

Йосип Сліпий 429 85,8 

Любомир Гузар 449 89,8 

Митрополит Володимир 473 94,6 

Іван Марчук 473 94,6 

 

Таблиця 4.2  

Стимули, що отримали понад 250 асоціацій  

(без урахування нульових) у першому блоці опитування 

 

Стимул 
Кількість 

асоціацій 
Стимул 

Кількість 

асоціацій 

1 2 3 4 

Тарас Шевченко 689 Олег Скрипка 438 

Віктор Янукович 590 Ірина Білик  395 

Святослав Вакарчук 568 Андрій Шевченко  390 

Ані Лорак 566 Арсеній Яценюк 389 

Віталій Кличко 548 Ольга Сумська 370 
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Юлія Тимошенко  525 Наталія Королевська 341 

Ліна Костенко  518 Євген Коноплянка 314 

Іван Франко  511 Василь Стус 296 

Володимир Кличко  447 Юрій Луценко  290 

Богдан Ступка  443 

Наприклад, Віктора Януковича респонденти характеризували переважно 

як «тупого» (16,7 %), «козла» (9,92 %), «брехливого» (7,63 %), «зека» (4,73 %) і 

«злодія» (4,58 %). Решта асоціацій — теж в більшості негативні («неприємний», 

«зрадник», «боягуз», «слабкий», «помилковий», «незрозумілий», «корисливий», 

«підступний» — відповіді наведені в порядку спадання, частка кожного — від 

4,5 % до 2 %; див. додаток Б.10). Поодинокі позитивні реакції зустрічалися 

лише в Черкасах («шанований», «прямий», «розумний» — усього 5 реакцій), 

Сумах («розумний», «статний» — усього 6 реакцій), Одесі («сильний», 

«крутий», «прямий», «розумний» — усього 6 реакцій).  

Подібні характеристики (але з менш вираженим негативним змістом) є 

домінантними для більшості політиків.  

Юлію Тимошенко опитані характеризували як «хитру» (10,87 %), 

«ув’язнену» (8,07 %), «лицемірну» (7,91 %), «брехливу» (7,41 %), «сильну» 

(5,27 %) (див. додаток Б. 19). 

Найчастотніші асоціації щодо Арсенія Яценюка — «кролик» (11,09 %), 

«розумний» (6,91 %), «хитрий» (6,36 %), «пристосуванець» (5,27 %), 

«неприємний» (4 %) (див. додаток Б. 26). 

Наталя Королевська, на думку респондентів, є «лицемірною» (9,57 %), 

«продажною» (7,32 %), «брехливою» (5,44 %), «гарною» (5,25 %), «дурною» 

(4,13 %) (див. додаток Б. 4). 

Юрія Луценка опитані найчастіше називали «гаркавим» (5,18 %), 

«розумним» (4,22 %), «ув’язненим» (4,22 %), «брехливим» (3,07 %) і «хитрим» 

(3,07 %) (див. додаток Б. 6). 

Таким чином, політиків можна назвати классичним прикладом відомих 

людей, адже всі запропоновані в опитуванні особи мають стабільно високі 

показники впізнаваності, є популярними, знаними в суспільстві, але не 
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викликають позитивної оцінки. У всіх політиків, крім Віктора Януковича, серед 

п’яти домінантних рис — лише одна позитивна, але з низькою часткою — від 

4 % до 6 % (усі позитивні реакції на постать Віктора Януковича сумарно 

складають 2 % відповідей). Примітно, що до жодного з політиків респонденти 

не використали прямої номінації «герой» (хоча подекуди так характеризували й 

співаків, спортсменів, письменників і т.д.).  

Співаки теж мають стабільно високий (окрім Сашка Положинського) 

відсоток впізнаваності, але, на відміну від характеристик політиків, більшість їх 

означень позитивні. Наприклад, на думку респондентів, Святослав Вакарчук 

«талановитий» (24,76 %), «патріот» (8,93 %), «класний» (5,64 %), «щирий» 

(4,39 %) та «чуттєвий» (4,08 %), а Ані Лорак — «гарна» (33,49 %), «талановита» 

(15,73 %), «чудова» (5,3 %), «яскрава» (5,14 %) та «відома» (3,74 %) 

(детальніше риси цих та інших зірок сцени наведено у додатках Б.2, Б.5, Б.9, 

Б.12, Б.18). Щодо всіх співаків респонденти вживали означення «відомий» 

(його частка коливається від 1,6 % щодо Сашка Положинського до 3,74 % щодо 

Ані Лорак). Також саме поп- і рок-зірки викликали найбільше позитивних 

оцінно-емоційних реакцій серед стимулів першого блоку (Ані Лорак — 

«чудова», «мила»; Ірина Білик — «хороша», «чудова»; Олег Скрипка — 

«позитивний», «крутий», «цікавий»; Сашко Положинський — «позитивний», 

«цікавий»; Святослав Вакарчук — «класний», «позитивний», «приємний», 

«найкращий»). Подібні асоціації коливаються від 3 % стосовно Ірина Білик до 

18 % щодо Олега Скрипки.  

При характеристиці співаків лише один респондент використав пряму 

номінацію «герой» (у Львові щодо Святослава Вакарчука).  

Таким чином, співаки мать усі ознаки селебриті — відомість (про що 

свідчать навіть прямі номінації), гарну зовнішність (на це вказували при 

характеристиці більшості співаків — див. додатки Б.2, Б.5, Б.9, Б.12, Б.18), 

викликають позитивні емоції. Майже ніхто із респондентів не наділяє їх 

героїчними ознаками — силою, сміливістю, високою моральністю і т.д.  
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Результати опитування свідчать, що до героїв не належать і спортсмени, 

попри те, що вони повинні бути сильними, дисциплінованими, досягають 

значних успіхів, нерідко є кумирами для аудиторії. Усіх чотирьох 

запропонованих в опитуванні спортсменів (колишній і діючий футболісти 

Андрій Шевченко і Євген Коноплянка, колишній і дічий боксери Віталій і 

Володимир Клички) респонденти характеризують переважно позитивно.  

Андрія Шевченка опитувані називають «талановитим» (13 %), «тупим» 

(11,73 %), «швидким» (11,55 %), «відомим» (6,5 %), «сильним» (3,79 %); Євгена 

Коноплянку — «швидким» (12,07 %), «гарним» (8,78 %), «технічним» (8,41 %), 

«спортивним» (6,95 %), «сильним» (3,11 %).  

Віталій Кличко, на думку респондентів, «сильний» (36,89 %), 

«нерозумний» (11,81 %), «чемпіон» (5,5 %), «мужній» (3,38 %), 

«цілеспрямований» (3,72 %), а Володимир — «сильний» (32,39 %), «чемпіон» 

(6,69 %), «спортивний» (6,16 %), «мужній» (3,35 %), «нерозумний» (2,99 %).  

Щодо трьох із чотирьох спортсменів (крім Володимира Кличка) 

респонденти вживали означення «герой», але тільки по 1—2 рази, а Віталія, 

Володимира Кличків та Андрія Шевченка також називали «гордістю країни» 

(7, 5 і 6 разів відповідно, що складає близько 1% від решти характеристик).  

Якщо ж говорити про головну рису героя, яку називали респонденти, — 

сміливість, то нею наділяють лише Володимира (1,58 %, 9 асоціацій) та Віталія 

(0,81 %, 5 асоціацій) Кличків, одак частка цієї відповіді є дуже незначною.  

Зважаючи на позитивні домінантні риси спортсменів, їх можна було б 

розглядати як героїв, але якісний аналіз характеристик доводить протилежне, 

адже, крім іншого, всіх чотирьох респонденти називають «тупими» або 

«нерозумними», для трьох із чотирьох ця риса є однією із домінантних (щодо 

Євгена Коноплянки таку характеристику вжито тільки двічі (0,37 %). Навряд 

людина, яка навіть має фізичну силу чи високу швидкість переміщення по 

полю, але не володіє сміливістю, розумом, патріотизмом, силою волі може бути 

названа героєм (ці характеристики щодо спортсменів вживали, але їх частка не 

перевищує кількох відсотків — див. додатки Б. 7, Б.14, Б.21, Б.24). 
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Якщо говорити про Віталія Кличка, який за даними соціологічних 

опитувань є одним із загальнонаціональних героїв нарівні з Тарасом 

Шевченком чи Богданом Хмельницьким, то можна припустити, що таке 

ставлення респондентів до нього під час уже згадного опитування соціологічної 

групи «Рейтинг» — швидше емоційне, перебільшене, зумовлене тодішніми 

його успіхами на ринзі. Але професіоналізація його діяльності (ризикована 

діяльність, яка сьогодні обумовлена правилами, фактично є професією) нівелює 

щонайменше сміливість як рису характеру.  

Загалом серед 29 запропонованих респондентам персоналій лише п’ятьох 

за результатами опитування можна вважати героями — Тараса Шевченка, Івана 

Франка, Ліну Костенко, Богдана Ступку та Василя Стуса. Також героїчні риси 

мають В’ячеслав Чорновіл та Левко Лук’яненко (див. додатки Б.8 та Б.13), але 

через незначну кількість отриманих асоціацій (193 і 122 відповідно) та високий 

показник нульових відповідей (64,8 % і 79,8 % відповідно) однозначний 

висновок про ставлення респондентів до двох згаданих дисидентів видається 

некоректним. 

Найбільше реакцій з-поміж усіх 55 запропнованих стимулів у всіх трьох 

блоках опитування (689 одиниць) та найнижчий показник відмов (41 опитаний 

із 500) спостерігається щодо Тараса Шевченка. При цьому абсолютна більшість 

реакцій — позитивні, респонденти характеризують його як «талановитого» 

(14,11 %), «патріота» (12,33 %), «великого» (7,12 %), «розумного» (5,75 %), 

«відомого» (5,62 %). Решта асоціацій, що мають понад 10 згадувань — 

«сильний духом», «непокірний», «геніальний», «символ України», 

«український», «гордість країни», «кобзар», «вічний», «сміливий», «нещасний», 

«герой», «вільний», «неперевершений» (детальні результати — у додатку Б.29).  

Із 689 реакцій негативні в сумі — лише 30 одиниць, або 4,11 % 

(«ненависний», «нудний», «лицемірний», «пияка», «переоспіваний», «ура-

патріот», «вурдалака», «бездарний як поет», «суїцидник», «раб», «грішник»). 

При цьому кількість негативних реакцій помітно різна в різних регіонах:  

- у Львові — 1 («переоспіваний»);  
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- у Черкасах — 3 («лицемірний», «грішник»);  

- у Сумах — 5 («ненависний», «пияка», «переоспіваний»); 

- у Дніпропетровську — 10 («ура-патріот», «нудний», «бездарний як поет», 

«переоспіваний», «ненависний», «пияка», «вурдалака»);  

- в Одесі — 11 («суїцидник», «нудний», «ненависний», «бездарний як 

поет», «вурдалака», «раб», «ура-патріот», «пияка»).  

Отже, за результатами асоціативного експерименту можна констатувати, 

що Тарас Шевченко сприймається не лише як талановитий письменник, а і як 

видатна людина (про це свідчать асоціації «символ України», «гордість країни», 

«великий», «пробудитель», «неперевершений», «герой», «святий», 

«епохальний»). Крім того, він відзначається й завдяки своїм морально-

вольовим якостям («сильний духом», «непокірний», «сміливий», «чесний», 

«сильний», «вірний», «добрий», «могутній») й патріотизмові. Усі ці риси в 

сукупності, а також низькі показики негативних соцацій та стереотипної 

відповіді «Кобзар» (2,19 %) дозволяють говорити про нього як про героя.  

Так само майже винятково позитивно сприймається респондентами й Іван 

Франко. Серед 511 реакцій (більше — тільки в семи постатей) лише три (дві 

«нудний» та одна — «злий») негативні. Зустірчалися вони в Сумах, Одесі та 

Дніпропетровську. Ще 2,23 % складає стереотипна реакція «Каменяр». Попри 

те, що пряму номінацію «герой» вжили тільки три респонденти (0,51 %), 

сукупність інших домінантних рис дозволяє віднести Івана Франка саме до 

героїчних постатей, адже на думку опитаних він є «талановитим» (18,66 %), 

«розумним» (15,24 %), «патріотом» (7,71 %), «великим» (5,99 %), 

«революціонером» (5,82 %). До рис, які доповнюють героїчний статус, можна 

віднести також асоціації «сильний», «сміливий», «вічний», «твердиня», 

«чесний», «духовний»», «приклад», «ідеальний» (детально — у додатку Б.3).  

Про героїчний статус Ліни Костенко свідчить те, що її спримають не 

лише як талановиту письменницю (асоціація «талановита» є найчастотнішою 

— 14,92 %), але і як «сильну» та «розумну» жінку (9,05 % та 8,57 % 

відповідно). Ще 6,35 % асоціацій стосовно Ліни Костенко — «патріот», а за 
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кількістю асоціацій «смілива» (2,22 % або 14 одиниць) поетеса випереджає і 

Тараса Шевченка, й Івана Франка (для порівняння — стільки ж відповідей 

«сміливий» мають обидва брати Клички разом взяті). Крім того, майже кожна 

п’ята асоціація щодо Ліни Василівни — позитивно-оцінна («неперевершена», 

«ніжна», «улюблена» тощо), а 3,66 % асоціацій характеризують її як видатну 

людину («велика», «героїня», «зразок», «гордість України») (детальні дані — у 

додатку Б.22).  

Подібним чином респонденти схарактеризували й Богдана Ступку. 

Домінантна реакція «талановитий» (20,13 %) у сумі з іншими найчастотнішими 

асоціаціями «мудрий» (8,42 %), «великий» (7,1 %), «чудовий» (4,62 %) та 

«патріот» (4,46 %), а також із характеристиками, що вказують на його 

винятковість («шедевральний», «гордість країни», «вічний», «герой», 

«легендарний», «зразок»), морально-вольові якості («добрий», «сильний», 

«працьовитий», «щирий», «справжній», «глибокий», «сміливий») та завдяки 

значній частці емоційно-оцінних відповідей (крім згадної «чудовий», також 

«цікавий», «крутий») дозволяє виокремлювати Богдана Сильвестровича саме як 

героя (загальні результати опитування щодо Богдана Ступки — у додатку Б.20). 

Очевидно, як героя можна розглядати й Василя Стуса, хоча цей стимул 

отримав значно більше нульових відповідей в асоціативному експерименті, ніж 

згадані вище постаті. Охарактеризувати Василя Стуса змогли лише трохи 

більше половини опитаних, однак отримані домінантні асоціації цілком 

властиві для героя — «талановитий» (12,99 %), «патріот» (7,05 %), «незламний» 

(4,82 %), «розумний» (3,53 %), «борець» (3,34 %) — та вказують на те, що Стус 

сприймається не лише як поет, але і як дисидент, сильна духом, вольова 

людина. Підтверджують героїчність постаті й реакції «сміливий», «герой», 

«гідний», «унікальний», «чудовий» (повні дані асоціативного експерименту — 

у додатку Б.11).  

Проведене дослідження не дозволяє визначити статус ряду постатей, 

зокрема сучасних письменників Юрія Андруховича та Сергія Жадана (дані 

асоціативного експерименту наведено в додатках Б.23 та Б.16), що врешті не є 
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дивним, оскільки за соціологічними опитуваннями в 2011 році наша країна була 

лідером за кількістю людей, які не читають книжки [168], схожа ситуація 

спостерігалася й у 2013 році [7]. 

Натомість дивною виглядає відмова від характеристики релігійних 

постатей респондентами в країні, де три з чотирьох громадян називають себе 

віруючими [71]. Результати асоціативного експерименту показують, що лише 

кожен десятий зміг певним чином охарактеризувати запропонованих релігійних 

діячів, які були підібрані з урахуванням регіональної релігійної ситуації в країні 

(наприклад, у Сумах переважають віряни Української православної церкви, а у 

Львові — Української греко-католицької церкви, лідери яких були представлені 

в опитуванні).  

 

4.3. Особливості сприйняття побутових героїв  

 

Друга частина проведеного асоціативного експерименту мала на меті 

виявити ставлення респондентів до побутових героїв, які є домінантними в 

медіадискурсі, але мало дослідженими серед теоретиків. Через недостатність 

наукових розвідок про цей тип героїв точно визначити статус людей, які 

здійснюють побутові подвиги, досить складно. В нашому опитуванні 

респондентам було запропоновано десять прикладів передбачуваних 

«маленьких» героїв.  

Загалом можна констатувати, що побутові герої викликали стабільно 

вищу кількість асоціацій (від 414 до 654), ніж решта груп опитування. Середня 

кількість реакцій — понад 532 (без урахування нульових відповідей). Середній 

показник відмов на групу становив лише 21 % (див. таблицю 4.3).  

Показник відмов щодо двох перших у таблиці стимулів знаходиться на 

рівні показника відмов на стимули «Віталій Кличко», «Святослав Вакарчук», 

«Іван Франко», «Ані Лорак», а за кількістю асоціацій із лідерами серед 

побутових героїв можуть сперечетися тільки Тарас Шевченко й Віктор 

Янукович. Показник двох останніх у таблиці стимулів за кількістю нульових 
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відповідей приблизно дорівнює показнику відмов на стимули «Ірина Білик», 

«Арсеній Яценюк», «Богдан Ступка», «Андрій Шевченко», а кількість асоціацій 

співмірна з показником реакцій на Олега Скрипку й Богдана Ступку. Це може 

свідчити про те, що опитувані загалом емоційніше реагують на стимули 

другого блоку опитування, за кількістю, інтенсивністю реакцій «маленькі» 

герої знаходяться на рівні відомих політиків, спортсменів і визнаних 

загальнонаціональних героїв Тараса Шевченка й Івана Франка. 

Таблиця 4.3 

Результати асоціативного експерименту щодо побутових героїв  

 

Стимул 
Кількість 

відмов 

% 

відмов 

Кількість 

асоціацій 

(крім 

нульових) 

Спортсмен без ніг, що здобув золото на 

Паралімпіаді  
70 14 629 

Школяр, який врятував маленьку 

сестричку в пожежі  
78 15,6 581 

Дружина, яка десять років виходжує 

чоловіка-інваліда після автокатастофи 
86 17,2 654 

Чоловік, який отримав диплом Кембриджа 

й здійснив свою мірю — повернувся 

викладати в Україну 

90 18 531 

Прийомна мати, яка виховує двадцятьох 

дітей 
91 18,2 545 

Лікар-хірург, який щодня робить складні 

операції 
104 20,8 531 

Пенсіонерка, яка роззброїла грабіжника й 

намагалася його затримати  
113 22,6 490 

Інвалід-колясочник, який відвідав понад 

30 країн світу 
115 23 483 

Альпініст, який підкорив майже всі 

найскладніші вершини світу 
141 28,2 463 

Важко хворий священик, який присвятив 

життя відбудові храмів  
160 32 414 
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Аналіз отриманих характеристик щодо маленьких героїв засвідчує, що 

вони мають всі риси, притаманні героям (отримані переважаючі означення 

наведено в таблиці 4.4, а повні результати — в додатках Б.31—Б.40).  

Слід зауважити, що жоден із «великих» героїв першого блоку не мав 

настільки вираженого героїчного типажу, як побутові герої другого блоку.  
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Таблиця 4.4  

Основні асоціації до стимулів другого блоку опитування 

 

Стимул 
Домінантні 

характеристики 
% 

1 2 3 

Спортсмен без ніг, що здобув золото 

на Паралімпіаді 

сильний духом 27,9 

цілеспрямований 20,17 

сильний 10,3 

сміливий 6,15 

герой 4,29 

Школяр, який врятував маленьку 

сестричку в пожежі 

сміливий 39 

герой 15,02 

люблячий 8,95 

мужній  7,59 

жертовний  3,19 

Дружина, яка десять років виходжує 

чоловіка-інваліда після автокатастофи 

вірна 22,84 

любляча 21,08 

сильна духом 16,22 

терпляча 7,16 

милосердна 4,32 

Чоловік, який отримав диплом 

Кембриджа й здійснив свою мірю — 

повернувся викладати в Україну 

патріот 46,05 

розумний 7,09 

цілеспрямований 7,09 

придурок 4,35 

дивний 3,86 

Прийомна мати, яка виховує 

двадцятьох дітей 

героїня 15,09 

добра 12,26 

сильна 10,85 

любляча 7,23 

милосердна 6,76 

Лікар-хірург, який щодня робить 

складні операції 

професіонал  14,02 

відданий справі 13,54 

розумний 6,77 

рятівник 5,98 

герой 5,83 

Пенсіонерка, яка роззброїла 

грабіжника й намагалася його 

затримати  

смілива 34,16 

сильна 6,8 

відчайдушна 5,8 

мужня 5,14 
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героїня 4,31 

 

Продовж. табл. 4.4 

1 2 3 

Інвалід-колясочник, який відвідав 

понад 30 країн світу 

життєлюб 17,39 

цілеспрямований 11,2 

сильний духом 9,53 

цікавий 8,36 

молодець 5,69 

Альпініст, який підкорив майже всі 

найскладніші вершини світу 

цілеспрямований 23,51 

сміливий 11,92 

екстремал 7,62 

сильний 7,45 

крутий  5,79 

Важко хворий священик, який 

присвятив життя відбудові храмів 

віруючий 18,47 

відданий справі 8,36 

відданий* 7,49 

добрий  5,75 

жертовнийй 5,23 

 *Оскільки відповіді респондентів не мали контексту, з якого можна було 

б установити, що мається на увазі під відданістю (відданість Богові, відданість 

справі, відданість людям і т.д), тому цей варіант подаємо як самостійний.  

 

Як помітно з таблиці 4.4, для пловини із запропонованих постатей 

асоціація «герой» є однією із п’яти домінантних (таких показників не мають 

навіть класичні герої — Тарас Шевченко, Іван Франко, Богдан Ступка, Ліна 

Костенко й ВасильСтус). Загалом же як «героїв» респонденти характеризували 

усіх десятьох особистостей. Найменше ця асоціація зустрічалася для 

характеристики випускника Кембриджа, який повернувся викладати в Україну 

— 4 одиниці, 0,64 %.  

Саме цей «маленький» герой є найбільш неоднозначним, оскільки крім 

однієї явно вираженої ознаки — «патріотизму» — він має серед п’яти 

найпопулярніших дві не зовсім позитивні характеристики — «придурок» і 

«дивний». До того ж, його описували як «дебіла», «невдаху», «кар’єриста» й 

«сина депутата». Але всі разом перелічені реакції становлять лише 12,4 %. 

Якщо ж говорити про реакції «придурок» і «дебіл», які повинні вказувати на 
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погані розумові здібності описаної людини, то очевидним є те, що випускник 

Кембриджського університету навряд заслуговує на такі характеристики. Нам 

видається найбільш імовірним, що подібні реакції засвідчують радше 

нерозуміння респондентами мотивів, причин описаного вчинку. Решта ж понад 

87 % реакцій засвідчують позитивне ставлення до запропонованої особистості. 

Характеристики «сміливий», «працьовитий», «гідний поваги», «приклад», 

«альтруїст», «надія країни», «людина честі», «рідкість» є додатковими 

характеристиками, які дозволяють ідентифікувати згадного випускника 

Кембриджа як героя-патріота, героя-інтелектуала, що здійснив дивний, 

незрозумілий на думку одних, але достойний на думку інших вчинок.  

Окремо слід сказати й ще про один стимул — «Пенсіонерка, яка 

роззброїла грабіжника й намагалася його затримати». Героїчний статус 

описаної пенсіонерки навряд викликає заперечення, зважаючи на цілком 

«героїчні» домінантні риси. Увагу привертає той факт, що саме цей стимул 

викликав найбурхливішу емоційну реакцію з-поміж усіх 55 питань анкети. 

Пенсіонерку респонденти називали не лише «героїнею», а й використовували 

чимало гумористичних, «стьобних» означень: «активістка», «агонь-баба», «бой-

баба», «супербабця», «русская женщина», «працівниця Моссаду у відставці», 

«краща за міліцію», «працівниця Беркута», «Бетмен», «бабця Шварц», «Чак 

Норріс», «мама Чака Норріса», «дружина Супермена», «та ще штучка», «бабця 

мрії», «продвинута», «понтується баба», «фантастична бабця», «апасна», 

«мощна», «мужик в юбці», «КМС по боксу», «бабця-каратистка», «бабка 

рулить» тощо (дані наведені у додатку Б.38). Зрозуміло, що подібні реакції були 

одиничними, максимум — вживалися 2—3 рази, але загальна їх частка досить 

значна — близько 8 % від усіх асоціацій.  

Такі іронічні асоціації не применшують героїчності запропонованої 

постаті, адже респонденти не знущаються із «супербабці», а по-доброму 

жартують. Наведені відповіді свідчать про високу емоційність реакцій (що теж 

є дуже важливим для героїчних постатей), такий побутовий герой добре 

запам’ятовується, потенційно може бути персонажем жартів, побутових байок, 
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тобто фактично існувати на рівні сучасного фольклору. Такого потенціалу не 

виявлено в жодного іншого побутового героя.  

4.4. Особливості сприйняття окремих професійних та соціальних 

груп 

 

Остання частина проведеного асоціативного експерименту мала на меті 

виявити особливості сприйняття потенційних героїв / селебриті. Загалом у 

третьому блоці респондентам запропоновано 16 стимулів, останній із яких — 

«герой» (результати реакції на цей стимул — див. п. 4.1), а решта ж — 

означення цілкомм конкретних професійних чи соціальних груп.  

За результатами дослідження медіадискурсу ми мали припущення, що в 

соціумі існують певні «героїчні» сфери діяльності (у ЗМІ серед «героїв за 

замовчуванням» виявлено лікарів, міліцінерів, пожежників), тоді як інші сфери 

сьогодні стають дегероїзованими (ця ситуація спостерігається в більшості 

видань стосовно ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та воїнів-афганців, 

які постають в журналістських матеріалах не як герої-переможці чи герої-воїни, 

а як страдники, забуті людьми, покинуті державою).  

До стимулів асоціативного експерименту були включені також 

найменування професій, які потенційно породжують відомих, публічних людей 

— політик, спортсмен, рок-зірка, поп-зірка, письменник, актор, художник.  

До анкети також був внесений стимул на позначення особи, чий 

героїчний статус навряд викликає сумніви — «Ветеран ІІ Світової війни». 

Оскільки наше дослідження було проведене в різних регіонах, до анкети 

спеціально було включене нейтральне формулювання (ІІ Світова, а не Велика 

Вітчизняна війна, ветеран війни, а не ветеран Червоної армії або ветеран УПА), 

адже й за результатами соціологічних досліджень, і за результатами контент-

аналізу видань зрозуміло, що в країні існують значні регіональні відмінності у 

сприйнятті ветеранів, передовсім ветеранів УПА та ветеранів Червоної армії).  

Також серед стимулів третього блоку — «священнослужитель». 

Включення цього стимулу зумовлене тим, що саме церква в Україні має 
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найвищі показники довіри серед громадян (див. [167]), а священнослужителі, 

очевидно, можуть бути моральними авторитетами.  

Асоціативний експеримент щодо стимулів третього блоку мав відносно 

невеликий показник відмов — від 22,6 % стосовно політиків до 46,2 % щодо 

священннослужителів. Середній показник нульових відповідей — 36,2 % 

(прикметно, що стимул «герой» — серед лідерів за цим показником; 43,8 % — 

другий найбільший результат).  

Відносно високою є кількість асоціацій — від 530 (без урахування 

нульових відповідей) щодо політика до 321 — щодо священнослужителя. 

Середній показник — майже 397 реакцій на стимул (детальніше — у таблиці 

4.5) Утім цей показник значно поступається інтенсивності реакцій на 

«маленьких» героїв (у середньому понад 532 реакції). 

 

Таблиця 4.5  

Результати опитування щодо стимулів третього блоку 

 

Стимул 
Кількість 

відмов 

% 

відмов 

Кількість 

асоціацій 

(крім 

нульових) 

Політик 113 22,6 530 

Ліквідатор аварії на ЧАЕС 152 30,4 416 

Ветеран ІІ Світової війни 155 31 449 

Спортсмен 167 33,4 429 

Міліціонер 172 34,4 396 

Поп-зірка 175 35 400 

Пожежник 177 35,4 369 

Воїн-афганець 184 36,8 382 

Військовий 184 36,8 380 

Лікар 189 37,8 390 

Рок-зірка 193 38,6 357 

Художник 194 38,8 351 

Письменник 197 39,4 356 

Актор 198 39,6 350 

Герой 219 43,8 375 

Священнослужитель 231 46,2 321 
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Отримані результати опитування в цілому підтвердили результати 

проведеного нами контент-аналізу. Наприклад, актора респонденти 

характеризують як «талановитого» (23,91 %), «відомого» (5,11 %), «гарного» 

(4,56 %), «щирого» (3,65 %) і водночас «нещирого» (2,92 %). Письменники, на 

думку опитаних, «талановиті» (14,65 %), «оригінальні» (12,3 %), «розумні» 

(10,67 %), «щирі» (4,34 %), «мрійники» (3,62 %). Художника описують за 

допомогою означень «творчий» (16,51 %), «талановитий» (16,15 %), 

«оригінальний» (6,79 %), «мрійник» (6,42 %) та «експресивний» (3,3 %) 

(детальні результати — у додатках Б.44—Б.46). Очевидно, що домінантою всіх 

цих професій є талант, яскравість, унікальність, неперсічність особистостей, які 

до них належать. Цікавим є той факт, що перший блок опитування виявив 

героїв лише серед письменників (Тарас Шевченко, Іван Франко, Ліна Костенко, 

Василь Стус) та акторів (Богдан Ступка), тоді як самі по собі ці професії не 

мають жодних героїчних ознак.  

Натомість загалом збігаються означення, отримані щодо зірок сцени, та 

характеристики поп-зірок і рок-зірок у третьому блоці опитування. Так, 

найчастотніші асоціації щодо перших — «талановита» (10,96 %), «відома» 

(9,04 %), «фальшива» (6,96 %), «яскрава» (6,26 %), «пафосна» (4,87 %). Ці 

характеристики цілком співвідносні з характеристиками Ані Лорак та Ірини 

Білик (див. додаток Б.9 і додаток Б.12). Натомість рок-зірки — «шалені» 

(12,55 %), «талановиті» (8,36 %), «відомі» (5,09 %), «круті» (4,91 %), 

«незвичайні» (3,64 %), що можна порівняти з асоціаціями щодо Святослава 

Вакарчука та Олега Скрипки, але із двома винятками. По-перше, що Олег 

Скрипка викликає значно більше позитивно-оцінних характеристик 

(«позитивний», «хороший», «цікавий» і т.д.), ніж рок-зірка загалом (майже 

20 % таких реакцій на противагу приблизно 10 %), а по-друге, запропоновані 

для характеристики українські рокери майже не викликають негативних 

асоціацій, тоді як рок-зірку загалом характеризують як «наркомана» (3,45 %), 
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«брутальну» (2,91 %), «неохайну» (2 %), «крикливу» (1,45 %), «п’яну» (0,91 %) 

і т.д. (загальні результати щодо поп- і рок-зірок показані в додатках Б.42 і Б.43). 

Так само негативно як окремих політичних діячів аудиторія сприймає й 

саме поняття політик. Серед найчастотніших означень до цього стимулу — 

лише одне позитивне: «брехун» (19,44 %), «хабарник» (8,4 %), «хитрий» 

(5,75 %), «крадій» (4,98 %), «розумний» (4,51 %) (далі — у додатку Б.41). Із 

результатів очевидно що, в сучасному українському суспільстві політика не є 

сферою, яка здатна породжувати героїв.  

Натомість до потенційно героїчних сфер неочікувано, зважаючи на 

результати першого блоку опитування, потрапляє спорт. Якщо запропонованих 

спортсменів (братів Кличів, Андрія Шевченка, Євгена Коноплянку) 

респонденти характеризують швидше як відомих людей, то спортсмен загалом 

володіє значним набором класичних «героїчних» рис. За результатами 

асоціативного експерименту він «сильний» (22,48 %), «цілеспрямований» 

(14,6 %), «витривалий» (5,2 %), «сильний духом» (4,87 %), «швидкий» (4,03%) 

(деталі — у додатку Б.47). Тобто якщо для відомих спортсменів сила й 

швидкість переважно поєднуються з тупістю, то для спортсмена як такого — із 

морально-вольовими якостями. Такі результати в цілому корелюють із 

результатами аналізу медіадискурсу, в якому «маленькі» спортсмени теж 

володіють героїчними рисами (особлиов ж це стосується паралімпійців).  

Дуже двозначними виявилися результати щодо інших «маленьких» героїв 

медіадискурсу — міліціонерів, лікарів та священиків. У виданнях перші — 

переважно сміливі, професійні, допомагають, рятують, другі — чесні, віддані 

справі, працьовиті, справжні рятівники, а останні — істино віруючі, скромні, 

жертовні. Натомість результати опитування дещо інші. За ними лікар — 

«рятівник» (9,84 %), але в той же час — «хабарник» (8,29 %). Хоча решта 

частотних рис — переважно позитивні: «розумний» (8,29 %), «добрий» 

(4,15 %), «відповідальний» (4,15 %). Лікаря характеризують також як 

«сміливого», «відданого справі», «працьовитого», «чесного» та навіть «героя» 

(усі результати — у додатку Б.54). Очевидно, що усі згадані риси, крім 
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означення «хабарник», насправді дозволяють говорити про лікарів як про 

побутових героїв, але корупціонер навряд може бути героєм. Тому лікар має 

великий потенціал до героїзації: якщо він чесний, то цілком може претендувати 

на статус побутового героя, що й відбувається в медіадискурсі.  

Це саме можна сказати й про священнослужителів. Попри домінування 

позитивних характеристик («віруючий» — 16,85 %, «відданий» — 5,25 %, 

«добрий» — 4,35 %, «чесний» — 4,17 %), священиків характеризують також як 

«фальшивих» (3,08 %, 5-й за частотою варіант), «брехунів» (1,99 %, 7-й), 

«хабарників», «дурних» (по 1,45 %, 12—13-й за кількістю згадок варіант — див. 

додаток Б.55) і т.д. Тому їхня ідеалізація в медіа, як і у випадку з лікарями, 

виглядає цілком доцільною, але священик теж може розглядатися як герой не 

узагальнено, а в кожному конкретному випадку, за умови володіння певним 

конкретним набором позитивних рис.  

Міліціонери ж — іще неоднозначніші в сприйнятті респондентів. Хоча 

три найчастотніші асоціації щодо них негативні («хабарник» — 18,31 %, 

«сволота» — 5,28 %, «нечесний» — 4,23 %), а деякі реакції — вкрай негативні 

(«жорстокий», «ворог», «убивця»), 4—6 за кількістю реакції — позитивні 

(«чесний» — 3,7 %, «захисник» — 2,64 %, «сильний» — 2,64 %). 2,29 % 

опитаних прямо вказують на те, що міліціонери для них «двоякі». Тому про 

міліціонера як про героя говорити навряд можна, бо реакції на нього — занадто 

неоднозначні, швидше негативні (див. додаток Б.53). Нам видається, що в герої-

міліціонери в медіа — протиставлення реальності, а не використання 

героїчного потенціалу, як у випадку з лікарем чи священнослужителем. 

Фактично, міліціонер — саме той типаж, який може бути героєм вже завдяки 

тому, що не відповідає переважаючим характеристикам — не є хабарником, 

брехуном, а професійно виконує свою роботу.  

Майже ідентичні результати в асоціативному експерименті отримані 

щодо воїнів-афганців і ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Перші сприймаються як 

«сміливі» (15,9 %), «герої» (12,01 %), «мужні» (9,89 %), «постраждалі» (8,3 %) 

та «сильні» (4,95 %), другі ж, за означенням опитаних, — «сміливі» (20,95 %), 
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«герої» (19,72 %), «мужні» (9,89 %), «постраждалі» (5,63 %) та «самовіддані» 

(5,63 %) (кількість характеристик «герой» щодо цих категорій є однією з 

найвищих; повні результати — у додатках Б.49 та Б.50). Таким чином і в 

опитуванні помітна тенденція до частковго сприймання ліквідаторів і 

«афганців» як постраждалих, а ліквідаторів вважають ще й «недооціненими» 

(щоправда, лише 1,58 % респондентів). Це загалом відповідає тенденціям 

медіадискурсу, у якому дві згадані категорії хоч і показані беззаперечними 

героями, однак нерідко наголошується на їх покинутості, занедбаності, їх 

травмах і хворобах.  

Чи не найяскравіше героїчні риси проявляються в постатях військового й 

пожежника. Характеристики військових майже повністю збігаються із 

домінантними рисами, якими наділяли героя (збігаються чотири риси з п’яти). 

Серед найпопулярніших означень військового — «сміливий» (11,35 %), 

«мужній» (12,63 %), «стриманий» (7,98 %), «сильний» (7,8 %), «патріот» 

(4,79 %), але зустрічаються поодинокі негативні реакції — «жорстокий», 

«невдаха», «тупий», «зрадник», «несміливий», «кончений», «лінивий», 

«убивця» (усі разом подібні варіанти складають 7,8 %; загальні дані — у 

додатку Б.48). Не менш вираженими героїчними означеннями наділяли 

респонденти й пожежників, крім того, вживали прямі номінації «герой» 

(«сміливий» — 29,12 %, «герой» — 8,97 %, «рятівник» — 8,79 %, «сильний» — 

8,42 %, «самовідданий» — 2,93 %; детальніше характеристики наведено у 

додатку Б.52).  

Єдиний стимул третього блоку анкети, до якого респонденти частіше за 

будь-які інші означення вживали характеристику «герой» — «ветеран ІІ 

Світової війни». Попри регіональні відмінності саме означення «герой» щодо 

ветеранів в усіх містах було найчастотнішим. Не менш характерними є решта 

рис, якими наділяли ветеранів: «сміливий» (9,6 %), «шанований» (6,13 %), 

«сильний» (4,8 %), «мужній» (4,64 %) (повний результат — у додатку Б.51).  

Таким чином, щодо трьох останніх категорій (військових, пожежників, 

ветеранів) відзначаємо повний збіг медіавіддзеркалення й сприйняття аудиторії. 
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Настільки виражені героїчні профілі цих груп засвідчують, що респонденти 

апріорно вважають усіх, хто до них належить, героями. Це саме відзначено й у 

розділах 2 та 3 щодо образів пожежників, військових та ветеранів у 

медіадискурсі.  

Висновки до розділу 4 

 

За результатами проведеного в п’яти містах спрямованого асоціативного 

експерименту, який охопив 500 респондентів, нами виявлено базові 

характеристики героя в сприйнятті української молоді (сміливість, мужність, 

сила, альтруїзм, патріотизм). Результати також показали, що молодь не може 

чітко схарактеризувати героїв (про це свідчить значний показник нульових, 

негативних та «стьобних» реакцій на стимул, які разом складають майже 

половину всіх відповідей).  

Також асоціативний експеримент мав на меті відокремлення героїчних 

постатей від медіагероїв, тобто відомих людей, селебритіз. Отримані 

результати цілком підтвердили дані контент-аналізу — героями в українському 

соціумі не є відомі спортсмени, політики, рок- чи поп-співаки. Вони хоч і 

сприймаються іноді цілком позитивно, але мають риси, які дозволяють їх 

ідентифікувати лише як селебритіз (яскрава зовнішність, оригінальність, 

привабливість тощо). Натомість виявлено п’ятьох героїв — Тараса Шевченка, 

Івана Франа, Василя Стуса, Ліну Костенко, Богдана Ступку, усі вони постають 

героями й у медіадискурсі. Не є героями у сприйнятті аудиторії дисиденти, 

церковні діячі (робимо припущення, що більшість опитаних їх просто не знає, 

про це свідчить надзвичайно мала кількість наведених респондентами 

асоціацій), хоча в медіадискурсі ці постаті героїзуються, постають моральними 

авторитетами, зразками. 

Результати другої частини опитування, яка мала на меті верифікувати 

героїчний статус «маленьких» героїв, довели, що люди, які здійснюють 

побутові подвиги сприймаються аудиторією позитивніше за класичних героїв 

та багатьох відомих особистостей. Некласичні герої викликають емоційнішу 
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реакцію, про що свідчить низький показник відмов та вищий за середній 

загальний показник реакцій. Крім того, до них частіше використовують пряму 

номінацію «герой» (для половини стимулів експерименту ця реакція є однією із 

п’яти найчастотніших). Тому можна вважати, що медійна стратегія героїзації 

«маленьких» людей цілком виправдана, відповідає очікуванням і запитам 

аудиторії.  

Для перевірки гіпотези про те, що вже сама сфера діяльності чи 

соціальний статус здатні породжувати героїв, нами було запропоновано 

респондентам перелік професійних та соціальних спільнот задля виявлення 

ставлення до них. Виявилося, що акторська та письменницька професії, 

професії художника, поп- чи рок-співака є найбільш продуктивними із 

запропонованих для появи в них відомих людей (парадоксальним виглядає той 

факт, що всі п’ятеро виявлених у першій частині опитуванні героїв належать 

саме до цих творчих професій). Натомість інші сфери — героїзовані за 

означенням, представників цих сфер опитані апріорно характеризують як 

героїв. Три найбільш виражені апріорно героїчні групи — військові, 

пожежники та ветерани ІІ Світової війни (що в цілому корелює з даними 

контент-аналізу). Діяльність лікарів, міліціонерів та священнослужителів 

сприймається українською молоддю досить контраверсійно, а тому тенденція 

до героїзації цих сфер діяльності не завжди може бути успішною й повинна 

спиратися не на емоційне позитивне ставлення до них, а на конкретні факти.  

Загалом можна говорити про те, що результати опитування 

підтверджують гіпотезу про трансформацію класичного героїзму в бік 

побутового (який домінує в медіа), а відомі люди, ті, про кого медіа говорять 

найчастіше, цілком відповідають характеристикам селебритіз і не можуть 

вважатися героями.  
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ВИСНОВКИ 

 

Героїчні постаті слугують маркером не лише світоглядних позицій, а й 

мірилом соціального, економічного, політичного становища, вказують на рівень 

організації суспільства та домінуючі в ньому моральні норми. Оскільки герої є 

продуктом комунікації, то, зважаючи на трансформацію медіасистеми протягом 

ХХ — початку ХХІ століть, постає необхідність вивчення функціонування та 

конструювання образу героя в нових соціокомунікаційних умовах.  

Проведене дослідження дозволило сформулювати такі висновки щодо 

сутності героїзму як соціокомунікаційного феномену та його віддзеркалення й 

моделювання в сучасних українських друкованих медіатекстах:  

1. Культ героїв, виникнення якого пов’язують із Давньою Грецією, був 

покликаний до життя необхідністю людини в моральному оперті, захисті. 

Попри більш ніж двохтисячолітню еволюцію й численні нашарування на 

первинний образ героя як воїна-захисника (громадянський вимір у Давньому 

Римі, духовне служіння в Середньовіччі, достоїнство розуму в епоху 

Відродження), героїчні фігури продовжують бути втіленням сили та моральних 

чеснот, але виконують також інші функції — виступають стабілізатором 

суспільного й політичного ладу (Т. Карлейль), духовним орієнтиром 

(А. Трофимова), каталізатором суспільного прогресу завдяки своїй 

мотиваційній продуктивності (І. Суравньова), формують базис громадянської 

ідентичності, навчають активній громадянській позиції (Дж. Гарві). Однак саме 

високий авторитет героя нерідко змушує людину почуватися неповноцінною, 

прагнути досягти недосяжного ідеалу (К. А. Бун), а при потраплянні в 

індустрію медіа чи поле зору влади може активізуватися потужний 

маніпулятивний потенціал героїчних образів. Останнє зауваження особливо 

характерне для періоду з початку ХХ століття (коли відбулося розмиття 

сутності класичного героя як його розуміли в Вig Мan Тheory) й до сьогодні, 
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коли головним героєм медіа, на думку багатьох дослідників (Д. Бурстін, С. 

Друкер, О. Е. Клапп), стають відомі люди, селебритіз.  

У роботі ми не дотримуємося поглядів про підміну сутності феномену 

героя, а тому розглядаємо його в контексті Вig Мan Тheory — як велику, 

видатну людину, яка є моральним авторитетом, здійснює героїчні вчинки, є 

сміливою, відданою, альтруїстичною.  

2. Селебриті — відома особистість, штучно сконструйована 

медіаіндустрією; так звані псевдогерої, образ яких вихолощує сутність власне 

героїв. Селебритіз починають себе активно проявляти в медіатекстах із другої 

половини ХХ століття, що зумовлено впливом соціокультурних чинників та 

збільшенням інформаційних потоків: за нових умов заперечується культ 

видатної особистості, нівелюється поняття героїчного взагалі, велика людина 

(власне герой) губиться серед тиражованих медіа популярних образів.  

Відтак постає проблема розмежувати власне героя та відому особистість. 

Базовими відмінностями між героями та медіагероями (селебритіз) є:  

- герой завжди є втіленням моральних чеснот, тоді як селебритіз 

морально нейтральні;  

- герої звершують подвиги й саме завдяки цьому стають відомими; 

селебритіз же «відомі завдяки своїй відомості», їх головним здобутком є саме 

їхнє ім’я;  

- герої створювали себе самі, були органічними, тоді як відомі люди — 

штучний конструкт індустрії масового споживання;  

- герої більш фундаментальні, позачасові; селебритіз же тимчасові, 

заглиблені в контекст, завжди сучасні (бо мають обмежений «термін 

придатності»), дрібніші масштабом;  

- герой в процесі ідеалізації втрачає особистісні якості, стає 

неіндивідуалізованим, надіндивідуальним (завдяки чому формується 

універсальність сприйняття, близькість сутності героїзму для кожної людини), 

тоді як селебритіз обов’язково унікальні, відрізняються між собою лише своєю 

оболонкою, зовнішністю.  
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При цьому межа розподілу героїв та селебритіз є динамічною, зважаючи 

на загальну тенденцію до селебритизації культури як однієї з технологій 

медіаіндустрії. Завдяки цьому сутність навіть класичних героїв може 

розмиватися, підмінюватися зовнішніми проявами.  

3. У науці склалася традиція розглядати феномен героя (у класичному 

його розумінні) поза межами медійного дискурсу. Можемо виділити кілька 

підходів до типологізації героїв:  

1) національно-історичний, що враховує національну специфіку героїв і 

розглядає їх у зв’язку з історичним контекстом, епохою їх функціонування 

(Т. Карлейль, П. Сапронов);  

2) національний, який значну увагу приділяє національно-культурним 

обставинам побутування героїв, але не враховує історичних обставин появи та 

прояву героїв (Дж. Нахбар та К. Лаус);   

3) історичний, який універсалізує героя в національному плані, але 

підкреслює історичні обставини зміни типів (Л. Стрейт, Д. Бурстін);  

4) функціоналістський, що ґрунтується врахуванні функцій героїчних 

типів у суспільстві (В. Плахов);  

5) теорія мономіфу, згідно з якою виділення окремих типів є недоцільним 

(Дж. Кемпбелл).  

Оскільки всі п’ять підходів мають обмеження для медіадискурсу, не 

враховують специфіки медіатекстів та особливостей медіасистеми загалом, 

вважаємо за доцільне виокремити типологію, придатну для аналізу образів 

героїв, продукованих вітчизняними медіатекстами.  

Проведений контент-аналіз вітчизняних друкованих видань засвідчив 

наявність у медіадискурсі двох груп героїв вітчизняного друкованого 

медіатексту — класичних (герой-воїн, культурний герой) та некласичних 

(герой-переможець, який є прикладом вдалого подолання життєвих викликів; 

герой-страдник, найкращі риси якого проявляються на тлі складних життєвих 

ситуацій, страждань, випробувань; герой-професіонал, який утілює чесноту 

розуму й організаторські здібності, що проявляються в трудовій діяльності; 
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«маленький» культурний герой, який є віддзеркаленням класичного 

культурного героя в локальному масштабі).  

Випрацьований поділ ґрунтується на компромісному історико-

функціональному підході та дозволяє включити до типології коло героїчних 

образів, що виявляється в сучасному медіатексті. При цьому виділені класичні 

герої досить повно репрезентують основні риси героя, як його розуміли в 

межах Big Man Theory (герой, який відзначається фізичною силою, й герой-

альтруїст), а некласичні слугують маркерами поточної соціальної ситуації. 

«Маленькі» герої є більш продуктивними в медіа завдяки своїй близькості 

реципієнтові, динамічності, різноманітності.  

4. Проведений аналіз медіатекстів виявив різну функціональну 

потужність виокремлених типів героїв та їх залежність від типологічних 

особливостей видань. Так, загалом найбільш функціонально потужним є 

класичний тип героя-воїна, який виразно проявляється в усіх виданнях, 

незалежно від їх типу та регіональної приналежності.  

У якісних ЗМІ активно себе виявляє класичний тип культурного героя, 

яким є найбільш функціонально потужним саме в цьому типі видань, що 

зумовлене широким тематичним, хронологічним контекстом вияву та 

комунікативними особливостями його репрезентації.  

Попри це, результати контент-аналізу засвідчили, що домінантними як у 

загальноукраїнських (57,1 %), так і в регіональних (63,3 %) друкованих медіа є 

некласичні (побутові, локальні) герої. 

У масових виданнях потужно проявляються типи героя-переможця та 

героя-страдника, головною перевагою яких є здатність викликати сильну 

емоційну реакцію реципієнта.  

Найбільш виразним для характеристики регіональних відмінностей 

героїчних образів є тип «маленького» (у Сумах, Черкасах, Дніпропетровську та 

Одесі) або класичного (у Львові) культурного героя. Саме місцеві постаті, які 

зробили значний внесок у розвиток регіону, слугують маркером домінантних у 
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регіоні цінностей чи подекуди й політичних уподобань, сприйняття історії 

регіону й країни в цілому. 

5. Виокремлені типи героїв виявляться у друкованому медіатексті за 

допомогою комунікаційних механізмів, які, як правило, «прикріплені» до 

певного типажу. Так, для класичних героїв наявний широкий спектр 

комунікаційних способів їх репрезентації, а саме: акцентуація на подвигах; 

використання формули героїчної подорожі (шляху утвердження героїв) 

Дж. Кемпбелла: дитинство — дорослішання — вигнання — ініціація — подвиг 

— повернення (ці два способи найчастіше проявляються в жанрах із рисами 

портретного та історичного нарису); створення інформаційного фону довкола 

героїв, що підкреслює їх значущість (це досягається завдяки подачі новинних 

матеріалів інформаційних жанрів); посилання на героїв як на авторитет 

(коментар у матеріалах різних жанрів).  

Некласичні герої проявляються через оповідання життєвих історій (жанри 

інтерв’ю, особливо портретного, та матеріали з рисами нарисовості), що 

допомагає якомога повніше розкрити образ (через свою невідомість для загалу 

побутові герої не є героями, а стають ними завдяки детальному 

вибудовуванню медіаобразу). У масових і регіональних виданнях зустрічається 

також «серіальне» відстеження долі некласичних героїв-страдників, що 

переважно пов’язане з акцентуацією на стражданнях, травмах, хворобах.  

Спільним для всіх виокремлених типів героїв є лінгвістичне маркування 

їх за допомогою прямих номінацій («герой»), вказівок на героїчні риси 

(«сміливий», «мужній», «самовідданий», «сильний») та їх гіперболізації 

(«легендарний», «надзвичайний», «космічний»), вказівок на видатні вчинки 

(«подвиг», «унікальний вчинок», «героїчний вчинок») та виокремленні героя з-

поміж решти («незвичайний»).  

6. Виявлена у ході контент-аналізу друкованих видань типологія 

медіаобразів героїв збіглася з результатами асоціативного експерименту, мета 

якого полягала у виявлені розуміння сучасною молоддю сутності героя та його 

основних рис. Відповідно до уявлень української молоді, провідними рисами 



182 
 

героїв є сміливість, мужність, сила, альтруїзм та патріотизм. Не відповідають 

цим критеріям відомі спортсмени, рок- і поп-співаки, політики, яких наділяють 

характеристиками селебритіз. Натомість п’ять особистостей (Тарас Шевченко, 

Іван Франко, Василь Стус, Ліна Костенко, Богдан Ступка) відповідають як 

уявленням молоді про героїзм, так і науковому розумінню феномену.  

Результати опитування підтвердили героїчний статус побутових героїв, 

які сприймаються аудиторією емоційніше (про що свідчать високі загальні 

показники реакцій, велика кількість емоційно-оцінних характеристик), 

наділяються героїчними рисами частіше, ніж навіть класичні герої (для різних 

побутових героїв серед домінантних рис — сміливість, сила, цілеспрямованість, 

сила духу, розум і т.д). До «маленьких» героїв частіше використовують пряму 

номінацію «герой» (для половини стимулів ця реакція є однією з домінантних).  

Найбільш потенційно героїчними у свідомості української молоді 

виявилися три групи — ветерани ІІ Світової війни, військові та пожежники, що 

цілком відповідає результатами контент-аналізу. Потенційно селебретизовані 

сфери діяльності — акторська та письменницька професії, діяльність поп-, рок-

співаків, художників. Найбільш амбівалентні сфери діяльності — професії 

лікарів, міліціонерів, священнослужителів, які молоддю сприймаються 

неоднозначно, а в медіа мають тенденцію до героїзації.  

Загалом можна говорити про те, що результати опитування 

підтверджують гіпотезу про трансформацію класичного героїзму в бік 

побутового (який домінує в медіа), а відомі люди (ті, про кого медіа говорять 

найчастіше) цілком відповідають характеристикам селебритіз і не можуть 

вважатися героями. Така зміна сутності героїзму є позитивною з точки зору 

індивідуальної ідентичності, але водночас і небезпечною з точки зору 

формування ідентичності національної, оскільки сприяє розпорошенню 

уявлення про героїзм, зменшує шанси до формування образів національних 

героїв. 

В умовах утвердження державності, подолання викликів, які постають 

перед країною, трансляція засобами масових комунікацій саме героїчних 
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постатей, а не тиражування псевдогероїв-селебритіз є необхідністю. Класичні 

героїчні типи сприяють об’єднанню розрізнених регіональних ідентичностей та 

утвердженню національно-культурних цінностей. Глибоке й повне вивчення 

потенціалу героїчних фігур в контексті національної та персональної 

ідентифікації, використання консолідуючих можливостей різних типів 

героїчних образів засобами масових комунікацій є перспективним для 

подальших досліджень.  
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Анкета 

 

Укажіть, будь ласка:  

Ваш вік _______________________________________ 

місце проживання______________________________ 

рівень освіти __________________________________ 

стать _________________________________________ 

тип зайнятості (підкресліть необхідне): гуманітарний, технічний, природничий 

 

Наведіть означення, які першими спадають Вам на думку.  

Наприклад: апельсин (який?) — круглий, соковитий, стиглий і т.п. 
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Наталя Королевська (яка?)_______________________________________________ 

Олег Скрипка (який?)___________________________________________________ 

Юрій Луценко (який?) __________________________________________________ 

Євген Коноплянка (який?) _______________________________________________ 

В’ячеслав Чорновіл (який?) ______________________________________________ 

Ані Лорак (яка?) _______________________________________________________ 

Віктор Янукович (який?) ________________________________________________ 

Василь Стус (який?) ____________________________________________________ 

Ірина Білик (яка?) ______________________________________________________ 

Левко Лук’яненко (який?) _______________________________________________ 

Віталій Кличко (який?)__________________________________________________ 

Лесь Курбас (який?) ____________________________________________________ 

Сергій Жадан (який?) ___________________________________________________ 

Іван Марчук (який?) ____________________________________________________ 

Сашко Положинський (який?)____________________________________________ 

Юлія Тимошенко (яка?) _________________________________________________ 

Богдан Ступка (який?) __________________________________________________ 

Володимир Кличко (який?) ______________________________________________ 

Ліна Костенко (яка?)____________________________________________________ 

Юрій Андрухович (який?) _______________________________________________ 

Андрій Шевченко (який?) _______________________________________________ 

Любомир (Гузар) (який?)________________________________________________ 

Арсеній Яценюк (який?) ________________________________________________ 

Ольга Сумська (яка?) ___________________________________________________ 

Йосип Сліпий (який?)___________________________________________________ 

Тарас Шевченко (який?)_________________________________________________ 
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Володимир (Сабодан) (який?) ____________________________________________ 

 

ІІ. Спортсмен без ніг, який здобув золото на Паралімпіаді _____________________ 

_______________________________________________________________________ 

Школяр, який урятував маленьку сестричку в пожежі _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Дружина, яка десять років виходжує чоловіка-інваліда після автокатастрофи  

_______________________________________________________________________ 

Прийомна мати, яка виховує двадцятьох дітей _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Інвалід-колясочник, який відвідав понад 30 країн світу ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Лікар-хірург, який щодня робить складні операції ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Важко хворий священик, який присвятив життя відбудові храмів _______________ 

_______________________________________________________________________ 

Пенсіонерка, яка роззброїла грабіжника й намагалася його затримати ___________ 

_______________________________________________________________________ 

Альпініст, який підкорив майже всі найскладніші вершини світу _______________ 

_______________________________________________________________________ 

Чоловік, який отримав диплом Кембриджа і здійснив свою мрію — повернувся  

викладати в Україну _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

ІІІ. Політик_____________________________________________________________ 

Поп-зірка ______________________________________________________________ 

Рок-зірка_______________________________________________________________ 

Актор _________________________________________________________________ 

Письменник____________________________________________________________ 

Художник______________________________________________________________ 

Спортсмен _____________________________________________________________ 

Військовий_____________________________________________________________ 

Воїн-афганець __________________________________________________________ 

Ліквідатор аварії на ЧАЕС ________________________________________________ 

Ветеран ІІ Світової війни _________________________________________________ 

Пожежник______________________________________________________________ 

Міліціонер _____________________________________________________________ 

Лікар __________________________________________________________________ 

Священнослужитель _____________________________________________________ 

Герой__________________________________________________________________ 

 

Дякую за співпрацю! 
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Додаток Б.2 

 

Відповіді респондентів на стимул «Святослав Вакарчук» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 70 10.97  

талановитий 158 24.76 27.82 

патріот 57 8.93 10.04 

класний 36 5.64 6.34 

щирий 28 4.39 4.93 

чуттєвий 26 4.08 4.58 

популярний 22 3.45 3.87 

український 21 3.29 3.70 

розумний 19 2.98 3.35 

сильний 15 2.35 2.64 

відомий 15 2.35 2.64 

гарний 14 2.19 2.46 

незвичайний 12 1.88 2.11 

патлатий 12 1.88 2.11 

неприємний 11 1.72 1.94 

драйвовий 11 1.72 1.94 

позитивний 10 1.57 1.76 

приємний 10 1.57 1.76 

добрий 8 1.25 1.41 

активний 8 1.25 1.41 

найкращий 7 1.10 1.23 

оригінальний 5 0.78 0.88 

видатний 4 0.63 0.70 

яскравий 4 0.63 0.70 

ідейний 4 0.63 0.70 

вільнодумний 3 0.47 0.53 

інтелігентний 3 0.47 0.53 

лицемір 3 0.47 0.53 

хриплий 3 0.47 0.53 

нормальний 3 0.47 0.53 

непопулярний 2 0.31 0.35 

працьовитий 2 0.31 0.35 

русофоб 2 0.31 0.35 

сучасний 2 0.31 0.35 

відданий 2 0.31 0.35 

надихаючий 2 0.31 0.35 

смішний 2 0.31 0.35 

високий 2 0.31 0.35 

сміливий 2 0.31 0.35 

простий 1 0.16 0.18 
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нерозумний 1 0.16 0.18 

падлюка 1 0.16 0.18 

зрадник 1 0.16 0.18 

корисливий 1 0.16 0.18 

символ України 1 0.16 0.18 

товстий 1 0.16 0.18 

багатий 1 0.16 0.18 

хрипкий 1 0.16 0.18 

сумний 1 0.16 0.18 

беззаперечний 1 0.16 0.18 

худий 1 0.16 0.18 

старий 1 0.16 0.18 

чорнявий 1 0.16 0.18 

львівський 1 0.16 0.18 

нудний 1 0.16 0.18 

політичний 1 0.16 0.18 

герой 1 0.16 0.18 

Усього реакцій: 638 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 568 
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Додаток Б.3 
 

Відповіді респондентів на стимул «Іван Франко» 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 73 12.50  

талановитий 109 18.66 21.33 

розумний 89 15.24 17.42 

патріот 45 7.71 8.81 

великий 35 5.99 6.85 

революціонер 34 5.82 6.65 

відомий 29 4.97 5.68 

ліричний 26 4.45 5.09 

вусатий 17 2.91 3.33 

сильний 17 2.91 3.33 

каменяр 13 2.23 2.54 

вічний 10 1.71 1.96 

сміливий 10 1.71 1.96 

гарний 7 1.20 1.37 

цікавий 6 1.03 1.17 

працьовитий 6 1.03 1.17 

твердиня 5 0.86 0.98 

український 5 0.86 0.98 

філософський 5 0.86 0.98 

наполегливий 4 0.68 0.78 

похмурий 4 0.68 0.78 

народний 4 0.68 0.78 

герой 3 0.51 0.59 

нормальний 3 0.51 0.59 

шикарний 2 0.34 0.39 

чесний 2 0.34 0.39 

духовний 2 0.34 0.39 

містичний 2 0.34 0.39 

нудний 2 0.34 0.39 

феноменальний 2 0.34 0.39 

гордість України 1 0.17 0.20 

бідний 1 0.17 0.20 

злий 1 0.17 0.20 

мертвий 1 0.17 0.20 

дитячий 1 0.17 0.20 

казанова 1 0.17 0.20 

успішний 1 0.17 0.20 

лисий 1 0.17 0.20 

фатальний 1 0.17 0.20 

львівський 1 0.17 0.20 

ідеальний 1 0.17 0.20 

старий 1 0.17 0.20 

приклад 1 0.17 0.20 

Усього реакцій: 584 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 511 
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Додаток Б.4 

 

Відповіді респондентів на стимул «Наталя Королевська» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 192 36.02  

лицемірна 51 9.57 14.96 

продажна 39 7.32 11.44 

брехлива 29 5.44 8.50 

гарна 28 5.25 8.21 

дурна 22 4.13 6.45 

мрійлива 21 3.94 6.16 

серйозна 13 2.44 3.81 

неприємна 13 2.44 3.81 

нахабна 11 2.06 3.23 

незрозуміла 11 2.06 3.23 

ніяка 9 1.69 2.64 

криклива 8 1.50 2.35 

бездарна 8 1.50 2.35 

цілеспрямована 8 1.50 2.35 

хороша 7 1.31 2.05 

стерво 7 1.31 2.05 

розумна 7 1.31 2.05 

сильна 6 1.13 1.76 

багата 6 1.13 1.76 

непокірна 5 0.94 1.47 

самовпевнена 4 0.75 1.17 

нудна 4 0.75 1.17 

невідома 4 0.75 1.17 

відома 3 0.56 0.88 

чужорідна 3 0.56 0.88 

патріот 2 0.38 0.59 

балакуча 2 0.38 0.59 

екстравагантна 2 0.38 0.59 

чесна 2 0.38 0.59 

маленька 1 0.19 0.29 

стара 1 0.19 0.29 

невимушена 1 0.19 0.29 

худа 1 0.19 0.29 

молода 1 0.19 0.29 

Усього реакцій: 533 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 341 
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Додаток Б.5 

 

Відповіді респондентів на стимул «Олег Скрипка» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 121 21.65  

позитивний 74 13.24 16.89 

талановитий 74 13.24 16.89 

патріот 51 9.12 11.64 

неординарний 44 7.87 10.05 

енергійний 23 4.11 5.25 

етнічний 22 3.94 5.02 

хороший 19 3.40 4.34 

щирий 17 3.04 3.88 

блондин 13 2.33 2.97 

фальшивий 12 2.15 2.74 

відомий 11 1.97 2.51 

нудний 10 1.79 2.28 

крутий 8 1.43 1.83 

нормальний 8 1.43 1.83 

добрий 8 1.43 1.83 

розумний 7 1.25 1.60 

цікавий 5 0.89 1.14 

тактовний 3 0.54 0.68 

ніжний 3 0.54 0.68 

балакучий 3 0.54 0.68 

гарний 3 0.54 0.68 

натхненний 2 0.36 0.46 

французький 2 0.36 0.46 

мужній 2 0.36 0.46 

солідний 2 0.36 0.46 

старий 2 0.36 0.46 

загадковий 2 0.36 0.46 

успішний 1 0.18 0.23 

цілеспрямований 1 0.18 0.23 

бендера 1 0.18 0.23 

продажний 1 0.18 0.23 

егоїст 1 0.18 0.23 

вредний 1 0.18 0.23 

малий 1 0.18 0.23 

бандит 1 0.18 0.23 

Усього реакцій: 559 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 438 
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Додаток Б.6 

 

Відповіді респондентів на стимул «Юрій Луценко» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 231 44.34  

картавий 27 5.18 9.31 

розумний 22 4.22 7.59 

ув'язнений 22 4.22 7.59 

брехливий 16 3.07 5.52 

хитрий 16 3.07 5.52 

підозрілий 11 2.11 3.79 

ніякий 10 1.92 3.45 

балакучий 9 1.73 3.10 

чесний 8 1.54 2.76 

бідолашний 8 1.54 2.76 

смішний 8 1.54 2.76 

дивний 8 1.54 2.76 

п'яний 8 1.54 2.76 

козел 8 1.54 2.76 

нормальний 8 1.54 2.76 

лицемірний 8 1.54 2.76 

справедливий 8 1.54 2.76 

хороший 7 1.34 2.41 

нахабний 7 1.34 2.41 

в окулярах 7 1.34 2.41 

борець 6 1.15 2.07 

злодій 6 1.15 2.07 

сміливий 5 0.96 1.72 

безвідповідальний 5 0.96 1.72 

зек 5 0.96 1.72 

лягавий 4 0.77 1.38 

підлий 4 0.77 1.38 

боягуз 4 0.77 1.38 

цілеспрямований 4 0.77 1.38 

скандальний 3 0.58 1.03 

патріот 3 0.58 1.03 

дурний 3 0.58 1.03 

лисий 2 0.38 0.69 

злий 2 0.38 0.69 

продажний 2 0.38 0.69 

молодий 2 0.38 0.69 

невдаха 2 0.38 0.69 

нудний 1 0.19 0.34 

термінатор 1 0.19 0.34 

Усього реакцій: 521 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 290 
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Додаток Б.7 

 

Відповіді респондентів на стимул «Євген Коноплянка» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 233 42.60  

швидкий 66 12.07 21.02 

гарний 48 8.78 15.29 

технічний 46 8.41 14.65 

спортивний 38 6.95 12.10 

сильний 17 3.11 5.41 

класний 15 2.74 4.78 

талановитий 13 2.38 4.14 

мазила 12 2.19 3.82 

молодий 10 1.83 3.18 

відомий 9 1.65 2.87 

лідер 8 1.46 2.55 

піжон 6 1.10 1.91 

звичайний 6 1.10 1.91 

переоцінений 5 0.91 1.59 

цілеспрямований 5 0.91 1.59 

патріот 4 0.73 1.27 

тупий 2 0.37 0.64 

успішний 2 0.37 0.64 

надія країни 1 0.18 0.32 

герой 1 0.18 0.32 

Усього реакцій: 547 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 314 
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Додаток Б.8 

 

Відповіді респондентів на стимул «В’ячеслав Чорновіл» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 324 62.67  

патріот 40 7.74 20.73 

борець 19 3.68 9.84 

сильний 17 3.29 8.81 

розумний 16 3.09 8.29 

справедливий 11 2.13 5.70 

цілеспрямований 10 1.93 5.18 

великий 10 1.93 5.18 

неприємний 10 1.93 5.18 

забутий 7 1.35 3.63 

натхненний 7 1.35 3.63 

сміливий 6 1.16 3.11 

герой 6 1.16 3.11 

нормальний 5 0.97 2.59 

мертвий 4 0.77 2.07 

куплений 3 0.58 1.55 

позитивний 3 0.58 1.55 

слабохарактерний 3 0.58 1.55 

добрий 2 0.39 1.04 

талановитий 2 0.39 1.04 

мученик 2 0.39 1.04 

активний 2 0.39 1.04 

класний 2 0.39 1.04 

чесний 2 0.39 1.04 

незалежний 1 0.19 0.52 

промовець 1 0.19 0.52 

гідний 1 0.19 0.52 

дурний 1 0.19 0.52 

Усього реакцій: 517 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 193 
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Додаток Б.9 

 

Відповіді респондентів на стимул «Ані Лорак» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 76 11.84  

гарна 215 33.49 37.99 

талановита 101 15.73 17.84 

чудова 34 5.30 6.01 

яскрава 33 5.14 5.83 

відома 24 3.74 4.24 

жіночна 15 2.34 2.65 

чуттєва 15 2.34 2.65 

фальшива 13 2.02 2.30 

працьовита 11 1.71 1.94 

погана 10 1.56 1.77 

звичайна 10 1.56 1.77 

добра 9 1.40 1.59 

зрадниця 8 1.25 1.41 

сильна 8 1.25 1.41 

турецька 7 1.09 1.24 

багата 6 0.93 1.06 

тупа 5 0.78 0.88 

лицемірна 5 0.78 0.88 

весела 4 0.62 0.71 

мила 4 0.62 0.71 

мама 4 0.62 0.71 

приклад 4 0.62 0.71 

розумна 4 0.62 0.71 

маленька 3 0.47 0.53 

щира 3 0.47 0.53 

вульгарна 2 0.31 0.35 

 2 0.31 0.35 

патріот 1 0.16 0.18 

смішна 1 0.16 0.18 

літня 1 0.16 0.18 

молода 1 0.16 0.18 

українка 1 0.16 0.18 

худа 1 0.16 0.18 

голосна 1 0.16 0.18 

Усього реакцій: 642 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 566 
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Додаток Б.10 

 

Відповіді респондентів на стимул «Віктор Янукович» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 65 9.92  

тупий 110 16.79 18.64 

козел 65 9.92 11.02 

брехливий 50 7.63 8.47 

зек 31 4.73 5.25 

злодій 30 4.58 5.08 

неприємний 28 4.27 4.75 

зрадник 24 3.66 4.07 

боягуз 24 3.66 4.07 

слабкий 20 3.05 3.39 

помилковий 19 2.90 3.22 

незрозумілий 19 2.90 3.22 

корисливий 19 2.90 3.22 

підступний 17 2.60 2.88 

ожирілий 13 1.98 2.20 

президент 10 1.53 1.69 

легітимний 8 1.22 1.36 

бездушний 8 1.22 1.36 

убивця 8 1.22 1.36 

злий 7 1.07 1.19 

владний 7 1.07 1.19 

нелегітимний 6 0.92 1.02 

стабільний 6 0.92 1.02 

невідповідальний 5 0.76 0.85 

розумний 5 0.76 0.85 

смішний 5 0.76 0.85 

мізерний 4 0.61 0.68 

скандальний 4 0.61 0.68 

бидло 3 0.46 0.51 

хитрий 3 0.46 0.51 

ніякий 3 0.46 0.51 

покинутий 3 0.46 0.51 

нахабний 3 0.46 0.51 

статний 3 0.46 0.51 

прямий 3 0.46 0.51 

російськомовний 2 0.31 0.34 

шанований 2 0.31 0.34 

сильний 2 0.31 0.34 
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проффесор 2 0.31 0.34 

незвичайний 1 0.15 0.17 

гордий 1 0.15 0.17 

крутий 1 0.15 0.17 

батя 1 0.15 0.17 

"сімейний" 1 0.15 0.17 

відомий 1 0.15 0.17 

руйнуючий 1 0.15 0.17 

ганьба країни 1 0.15 0.17 

ворог 1 0.15 0.17 

Усього реакцій: 655 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 590 
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Додаток Б.11 

 

Відповіді респондентів на стимул «Василь Стус» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 243 45.08  

талановитий 70 12.99 23.65 

патріот 38 7.05 12.84 

незламний 26 4.82 8.78 

розумний 19 3.53 6.42 

борець 18 3.34 6.08 

нещасний 18 3.34 6.08 

сміливий 10 1.86 3.38 

проникливий 10 1.86 3.38 

герой 9 1.67 3.04 

відомий 9 1.67 3.04 

великий 9 1.67 3.04 

гарний 8 1.48 2.70 

гідний 7 1.30 2.36 

чудовий 6 1.11 2.03 

цікавий 5 0.93 1.69 

справедливий 5 0.93 1.69 

життєрадісний 4 0.74 1.35 

відданий справі 4 0.74 1.35 

унікальний 3 0.56 1.01 

незвичайний 3 0.56 1.01 

історичний 2 0.37 0.68 

добрий 2 0.37 0.68 

ніякий 2 0.37 0.68 

бідний 2 0.37 0.68 

мертвий 2 0.37 0.68 

красномовний 2 0.37 0.68 

щирий 1 0.19 0.34 

живий 1 0.19 0.34 

вільний 1 0.19 0.34 

Усього реакцій: 539 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 296 
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Додаток Б.12 

 

Відповіді респондентів на стимул «Ірина Білик» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 141 26.31  

талановита 59 11.01 14.94 

блондинка 54 10.07 13.67 

фальшива 48 8.96 12.15 

стара 26 4.85 6.58 

оригінальна 25 4.66 6.33 

ніяка 19 3.54 4.81 

гарна 19 3.54 4.81 

відома 18 3.36 4.56 

чутлива 17 3.17 4.30 

дурна 16 2.99 4.05 

запроданка 15 2.80 3.80 

сильна 10 1.87 2.53 

пихата 10 1.87 2.53 

хороша 10 1.87 2.53 

сумна 9 1.68 2.28 

стерво 7 1.31 1.77 

негарна 5 0.93 1.27 

вульгарна 4 0.75 1.01 

безголоса 4 0.75 1.01 

щира 3 0.56 0.76 

чудова 3 0.56 0.76 

весела 3 0.56 0.76 

українка 2 0.37 0.51 

непостійна 2 0.37 0.51 

активна 1 0.19 0.25 

скандальна 1 0.19 0.25 

багата 1 0.19 0.25 

напідпитку 1 0.19 0.25 

молода 1 0.19 0.25 

хитра 1 0.19 0.25 

зла 1 0.19 0.25 

Усього реакцій: 536 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 395 
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Додаток Б.13 

 

Відповіді респондентів на стимул «Левко Лук’яненко» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 399 76.58  

борець 20 3.84 16.39 

патріот 19 3.65 15.57 

талановитий 16 3.07 13.11 

мудрий 8 1.54 6.56 

визначний 8 1.54 6.56 

сміливий 8 1.54 6.56 

справедливий 7 1.34 5.74 

сильний 6 1.15 4.92 

відомий 4 0.77 3.28 

добрий 4 0.77 3.28 

романтичний 4 0.77 3.28 

герой 4 0.77 3.28 

терплячий 3 0.58 2.46 

ідейний 3 0.58 2.46 

старий 2 0.38 1.64 

львівський 1 0.19 0.82 

цікавий 1 0.19 0.82 

із вусами 1 0.19 0.82 

чесний 1 0.19 0.82 

класний 1 0.19 0.82 

дурний 1 0.19 0.82 

Усього реакцій: 521 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 122 
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Додаток Б.14 

 

Відповіді респондентів на стимул «Віталій Кличко» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 70 11.33  

сильний 228 36.89 41.61 

нерозумний 73 11.81 13.32 

чемпіон 34 5.50 6.20 

мужній 24 3.88 4.38 

цілеспрямований 23 3.72 4.20 

високий 21 3.40 3.83 

бойовий 20 3.24 3.65 

спортивний 18 2.91 3.28 

розумний 11 1.78 2.01 

крутий 11 1.78 2.01 

надійний 9 1.46 1.64 

поганий 8 1.29 1.46 

чесний 7 1.13 1.28 

гордість 7 1.13 1.28 

добрий 6 0.97 1.09 

поважний 5 0.81 0.91 

сміливий 5 0.81 0.91 

політичний 5 0.81 0.91 

відомий 4 0.65 0.73 

обдарований 3 0.49 0.55 

безвідповідальний 3 0.49 0.55 

толерантний 3 0.49 0.55 

патріот 3 0.49 0.55 

герой 2 0.32 0.36 

смішний 2 0.32 0.36 

хитрий 2 0.32 0.36 

багатий 2 0.32 0.36 

солідний 1 0.16 0.18 

 1 0.16 0.18 

молодий 1 0.16 0.18 

німецький 1 0.16 0.18 

сімейний 1 0.16 0.18 

європейський 1 0.16 0.18 

залежний 1 0.16 0.18 

маріонетка Америки 1 0.16 0.18 

брехливий 1 0.16 0.18 

Усього реакцій: 618 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 548 
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Додаток Б.15 

 

Відповіді респондентів на стимул «Лесь Курбас» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 334 65.23  

талановитий 75 14.65 42.13 

новатор 17 3.32 9.55 

театральний 15 2.93 8.43 

відомий 12 2.34 6.74 

оригінальний 11 2.15 6.18 

розумний 9 1.76 5.06 

хороший 7 1.37 3.93 

сильний духом 6 1.17 3.37 

борець 5 0.98 2.81 

патріот 5 0.98 2.81 

мрійник 3 0.59 1.69 

офігенний 2 0.39 1.12 

успішний 2 0.39 1.12 

відвертий 2 0.39 1.12 

дивний 1 0.20 0.56 

сатирик 1 0.20 0.56 

нудний 1 0.20 0.56 

натхненний 1 0.20 0.56 

стриманий 1 0.20 0.56 

авторитарний 1 0.20 0.56 

смішний 1 0.20 0.56 

Усього реакцій: 512 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 178 
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Додаток Б.16 

 

Відповіді респондентів на стимул «Сергій Жадан» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 408 80.16  

талановитий 18 3.54 17.82 

оригінальний 12 2.36 11.88 

сучасний 12 2.36 11.88 

класний 11 2.16 10.89 

відвертий 7 1.38 6.93 

відомий 5 0.98 4.95 

жахливий 5 0.98 4.95 

натхненний 4 0.79 3.96 

розумний 4 0.79 3.96 

циган 4 0.79 3.96 

невгамовний 3 0.59 2.97 

співочий 3 0.59 2.97 

принциповий 3 0.59 2.97 

ліричний 2 0.39 1.98 

графоман 2 0.39 1.98 

гострий 1 0.20 0.99 

патріот 1 0.20 0.99 

приклад 1 0.20 0.99 

невідомий 1 0.20 0.99 

провокативний 1 0.20 0.99 

пацан 1 0.20 0.99 

Усього реакцій: 509 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 101 
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Додаток Б.17 

 

Відповіді респондентів на стимул «Іван Марчук» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 473 94.60  

талановитий 8 1.60 29.63 

творчий 4 0.80 14.81 

мудрий 3 0.60 11.11 

добрий 2 0.40 7.41 

працьовитий 1 0.20 3.70 

неймовірний 1 0.20 3.70 

тихий 1 0.20 3.70 

сумний 1 0.20 3.70 

небагатий 1 0.20 3.70 

молодець 1 0.20 3.70 

безвідповідальний 1 0.20 3.70 

сміливий 1 0.20 3.70 

відомий 1 0.20 3.70 

органічний 1 0.20 3.70 

Усього реакцій: 500 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 27 
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Додаток Б.18 

 

Відповіді респондентів на стимул «Сашко Положинський» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 392 75.53  

талановитий 21 4.05 16.54 

позитивний 18 3.47 14.17 

енергійний 16 3.08 12.60 

незрозумілий 8 1.54 6.30 

народний 8 1.54 6.30 

патріот 8 1.54 6.30 

класний 7 1.35 5.51 

цікавий 6 1.16 4.72 

сміливий 5 0.96 3.94 

альтернативний 4 0.77 3.15 

розумний 4 0.77 3.15 

поганий 3 0.58 2.36 

чесний 2 0.39 1.57 

балакучий 2 0.39 1.57 

гарний 2 0.39 1.57 

харизматичний 2 0.39 1.57 

скандальний 2 0.39 1.57 

добрий 1 0.19 0.79 

герой 1 0.19 0.79 

сучасний 1 0.19 0.79 

смішний 1 0.19 0.79 

старий 1 0.19 0.79 

гопник 1 0.19 0.79 

серйозний 1 0.19 0.79 

смиканий 1 0.19 0.79 

вискочка 1 0.19 0.79 

Усього реакцій: 519 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 127 
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Додаток Б.19 

 

Відповіді респондентів на стимул «Юлія Тимошенко» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 82 13.51  

хитра 66 10.87 12.57 

ув'язнена 49 8.07 9.33 

лицемірна 48 7.91 9.14 

брехлива 45 7.41 8.57 

сильна 32 5.27 6.10 

розумна 30 4.94 5.71 

із косою 25 4.12 4.76 

владна 17 2.80 3.24 

корислива 16 2.64 3.05 

хвора 15 2.47 2.86 

незрозуміла 13 2.14 2.48 

стерва 13 2.14 2.48 

балакуча 13 2.14 2.48 

нещасна 11 1.81 2.10 

оратор 10 1.65 1.90 

хороша 9 1.48 1.71 

жіночна 9 1.48 1.71 

патріот 9 1.48 1.71 

цілеспрямована 7 1.15 1.33 

егоїстична 7 1.15 1.33 

мучениця 7 1.15 1.33 

непередбачувана 7 1.15 1.33 

крадійка 7 1.15 1.33 

цапвідбувайло 5 0.82 0.95 

справедлива 5 0.82 0.95 

істерична 5 0.82 0.95 

злочинниця 5 0.82 0.95 

дурна 5 0.82 0.95 

стара 4 0.66 0.76 

серйозна 4 0.66 0.76 

жалюгідна 3 0.49 0.57 

жахлива 2 0.33 0.38 

працьовита 2 0.33 0.38 

сіра 2 0.33 0.38 

маріонетка 2 0.33 0.38 

зануда 2 0.33 0.38 

беззахисна 1 0.16 0.19 



247 
 

бездіяльна 1 0.16 0.19 

бандерлог 1 0.16 0.19 

багата 1 0.16 0.19 

свободолюбива 1 0.16 0.19 

зла 1 0.16 0.19 

чужа 1 0.16 0.19 

симулянтка 1 0.16 0.19 

справжня 1 0.16 0.19 

щаслива 1 0.16 0.19 

крута 1 0.16 0.19 

сумна 1 0.16 0.19 

велика 1 0.16 0.19 

відома 1 0.16 0.19 

Усього реакцій: 607 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 525 
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Додаток Б.20 

 

Відповіді респондентів на стимул «Богдан Ступка» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 163 26.90  

талановитий 122 20.13 27.54 

мудрий 51 8.42 11.51 

великий 43 7.10 9.71 

чудовий 28 4.62 6.32 

патріот 27 4.46 6.09 

шедевральний 16 2.64 3.61 

український 15 2.48 3.39 

добрий 13 2.15 2.93 

мертвий 12 1.98 2.71 

гордість 12 1.98 2.71 

відомий 12 1.98 2.71 

сильний 10 1.65 2.26 

вічний 10 1.65 2.26 

щирий 9 1.49 2.03 

справжній 7 1.16 1.58 

глибокий 6 0.99 1.35 

герой 6 0.99 1.35 

цікавий 6 0.99 1.35 

гарний 5 0.83 1.13 

старий 4 0.66 0.90 

авторитетний 4 0.66 0.90 

сміливий 4 0.66 0.90 

працьовитий 3 0.50 0.68 

легендарний 3 0.50 0.68 

багатий 2 0.33 0.45 

інтелігент 2 0.33 0.45 

зразок 2 0.33 0.45 

крутий 2 0.33 0.45 

багатолюбний 1 0.17 0.23 

продажний 1 0.17 0.23 

красномовний 1 0.17 0.23 

поганий батько 1 0.17 0.23 

несправжній 1 0.17 0.23 

ідеаліст 1 0.17 0.23 

веселий 1 0.17 0.23 

Усього реакцій: 606 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 443 
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Додаток Б.21 

 

Відповіді респондентів на стимул «Володимир Кличко» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 121 21.30  

сильний 184 32.39 41.16 

чемпіон 38 6.69 8.50 

спортивний 35 6.16 7.83 

мужній 19 3.35 4.25 

нерозумний 17 2.99 3.80 

відомий 16 2.82 3.58 

крутий 13 2.29 2.91 

кремезний 13 2.29 2.91 

бойовий 11 1.94 2.46 

цілеспрямований 10 1.76 2.24 

сміливий 9 1.58 2.01 

розумний 9 1.58 2.01 

симпатичний 8 1.41 1.79 

брат 8 1.41 1.79 

добрий 6 1.06 1.34 

сильний духом 6 1.06 1.34 

стриманий 6 1.06 1.34 

патріот 6 1.06 1.34 

гордість України 5 0.88 1.12 

чесний 4 0.70 0.89 

багатий 3 0.53 0.67 

невизначений 3 0.53 0.67 

приклад 3 0.53 0.67 

молодий 3 0.53 0.67 

слабкий 3 0.53 0.67 

балакучий 2 0.35 0.45 

швидкий 2 0.35 0.45 

дволикий 2 0.35 0.45 

простий 1 0.18 0.22 

перспективний 1 0.18 0.22 

професіонал 1 0.18 0.22 

Усього реакцій: 568 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 447 
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Додаток Б.22 

 

Відповіді респондентів на стимул «Ліна Костенко» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 112 17.78  

талановита 94 14.92 18.15 

сильна 57 9.05 11.00 

розумна 54 8.57 10.42 

неперевершена 48 7.62 9.27 

патріот 40 6.35 7.72 

ніжна 39 6.19 7.53 

щира 37 5.87 7.14 

глибока 20 3.17 3.86 

велика 18 2.86 3.47 

добра 15 2.38 2.90 

відома 15 2.38 2.90 

смілива 14 2.22 2.70 

чуттєва 13 2.06 2.51 

романтична 9 1.43 1.74 

цікава 8 1.27 1.54 

стара 5 0.79 0.97 

непідкупна 4 0.63 0.77 

улюблена 4 0.63 0.77 

діяльна 3 0.48 0.58 

бездарна 2 0.32 0.39 

сумна 2 0.32 0.39 

жива 2 0.32 0.39 

зразок 2 0.32 0.39 

героїня 2 0.32 0.39 

несучасна 1 0.16 0.19 

фальшива 1 0.16 0.19 

успішна 1 0.16 0.19 

гордість України 1 0.16 0.19 

політична 1 0.16 0.19 

мертва 1 0.16 0.19 

самашедша 1 0.16 0.19 

сучасна 1 0.16 0.19 

балакуча 1 0.16 0.19 

ніяка 1 0.16 0.19 

дивна 1 0.16 0.19 

Усього реакцій: 630 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 518 
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Додаток Б.23 

 

Відповіді респондентів на стимул «Юрій Андрухович» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 404 79.06  

сучасний 15 2.94 14.02 

талановитий 15 2.94 14.02 

незвичайний 10 1.96 9.35 

цікавий 9 1.76 8.41 

розумний 6 1.17 5.61 

прямий 4 0.78 3.74 

неформальний 4 0.78 3.74 

відомий 4 0.78 3.74 

крутий 4 0.78 3.74 

неприємний 3 0.59 2.80 

веселий 3 0.59 2.80 

нормальний 2 0.39 1.87 

бездар 2 0.39 1.87 

патріот 2 0.39 1.87 

ліричний 2 0.39 1.87 

вульгарний 2 0.39 1.87 

невизначений 2 0.39 1.87 

молодець 2 0.39 1.87 

амбітний 2 0.39 1.87 

старий 2 0.39 1.87 

фундаментальний 1 0.20 0.93 

нудний 1 0.20 0.93 

лідер 1 0.20 0.93 

унікальний 1 0.20 0.93 

гострий 1 0.20 0.93 

маловідомий 1 0.20 0.93 

ікона 1 0.20 0.93 

добрий 1 0.20 0.93 

провокативний 1 0.20 0.93 

дебіл 1 0.20 0.93 

розпіарений 1 0.20 0.93 

секс-символ 1 0.20 0.93 

Усього реакцій: 511 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 107 
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Додаток Б.24 

 

Відповіді респондентів на стимул «Андрій Шевченко» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 164 29.60  

талановитий 72 13.00 18.46 

тупий 65 11.73 16.67 

швидкий 64 11.55 16.41 

відомий 36 6.50 9.23 

сильний 21 3.79 5.38 

зрадник 16 2.89 4.10 

гарний 13 2.35 3.33 

непрофесійний 13 2.35 3.33 

старий 11 1.99 2.82 

молодець 10 1.81 2.56 

лідер 8 1.44 2.05 

багатий 7 1.26 1.79 

патріот 7 1.26 1.79 

зверхній 6 1.08 1.54 

гордість 6 1.08 1.54 

успішний 6 1.08 1.54 

незрозумілий 4 0.72 1.03 

політичний 4 0.72 1.03 

 4 0.72 1.03 

працьовитий 3 0.54 0.77 

неординарний 3 0.54 0.77 

смішний 3 0.54 0.77 

професійний 2 0.36 0.51 

залежний 1 0.18 0.26 

герой 1 0.18 0.26 

позитивний 1 0.18 0.26 

фартовий 1 0.18 0.26 

мудрий 1 0.18 0.26 

наївний 1 0.18 0.26 

Усього реакцій: 554 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 390 
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Додаток Б.25 

 

Відповіді респондентів на стимул «Любомир (Гузар)» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 449 88.39  

духовний 14 2.76 23.73 

мудрий 10 1.97 16.95 

святий 7 1.38 11.86 

поважний 6 1.18 10.17 

добрий 4 0.79 6.78 

видатний 3 0.59 5.08 

патріот 3 0.59 5.08 

досвідчений 1 0.20 1.69 

простий 1 0.20 1.69 

сміливий 1 0.20 1.69 

тугий 1 0.20 1.69 

старий 1 0.20 1.69 

самовідданий 1 0.20 1.69 

нормальний 1 0.20 1.69 

неординарний 1 0.20 1.69 

болван 1 0.20 1.69 

вдячний 1 0.20 1.69 

енергічний 1 0.20 1.69 

справедливий 1 0.20 1.69 

Усього реакцій: 508 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 59 
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Додаток Б.26 

 

Відповіді респондентів на стимул «Арсеній Яценюк» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 161 29.27  

кролик 61 11.09 15.68 

розумний 38 6.91 9.77 

хитрий 35 6.36 9.00 

пристосуванець 29 5.27 7.46 

неприємний 22 4.00 5.66 

смішний 20 3.64 5.14 

боягуз 16 2.91 4.11 

упевнений 15 2.73 3.86 

брехливий 14 2.55 3.60 

перспективний 13 2.36 3.34 

ніякий 12 2.18 3.08 

балакучий 12 2.18 3.08 

незрозумілий 11 2.00 2.83 

тупий 10 1.82 2.57 

єврей 9 1.64 2.31 

підозрілий 8 1.45 2.06 

чесний 7 1.27 1.80 

в окулярах 6 1.09 1.54 

патріот 5 0.91 1.29 

неукраїнський 5 0.91 1.29 

корисливий 5 0.91 1.29 

зрадник 4 0.73 1.03 

цікавий 4 0.73 1.03 

професійний 4 0.73 1.03 

запальний 3 0.55 0.77 

цинічний 3 0.55 0.77 

борець 3 0.55 0.77 

лисий 3 0.55 0.77 

владний 2 0.36 0.51 

самозакоханий 2 0.36 0.51 

великий 2 0.36 0.51 

привабливий 1 0.18 0.26 

сімейний 1 0.18 0.26 

європейський 1 0.18 0.26 

ображений 1 0.18 0.26 

кабінетний 1 0.18 0.26 

Усього реакцій: 550 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 389 
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Додаток Б.27 

 

Відповіді респондентів на стимул «Ольга Сумська» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 189 33.81  

гарна 96 17.17 25.95 

талановита 56 10.02 15.14 

чудова 34 6.08 9.19 

розумна 22 3.94 5.95 

жіночна 20 3.58 5.41 

стара 15 2.68 4.05 

відома 13 2.33 3.51 

неприємна 12 2.15 3.24 

доброзичлива 11 1.97 2.97 

яскрава 10 1.79 2.70 

сильна 8 1.43 2.16 

звичайна 8 1.43 2.16 

несправжня 6 1.07 1.62 

розважлива 5 0.89 1.35 

українська 5 0.89 1.35 

сексуальна 4 0.72 1.08 

мудра 4 0.72 1.08 

елегантна 4 0.72 1.08 

щира 4 0.72 1.08 

Роксолана 3 0.54 0.81 

цікава 3 0.54 0.81 

горда 3 0.54 0.81 

бездарна 3 0.54 0.81 

патріот 2 0.36 0.54 

лицемірна 2 0.36 0.54 

зразкова 2 0.36 0.54 

сумна 2 0.36 0.54 

блондинка 2 0.36 0.54 

балакуча 2 0.36 0.54 

весела 2 0.36 0.54 

вискочка 1 0.18 0.27 

гуляща баба 1 0.18 0.27 

працьовита 1 0.18 0.27 

досвідчена 1 0.18 0.27 

неукраїнська 1 0.18 0.27 

смішна 1 0.18 0.27 

тупа 1 0.18 0.27 

Усього реакцій: 559 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 370 
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Додаток Б.28 

 

Відповіді респондентів на стимул «Йосип Сліпий» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 429 84.45  

мудрий 12 2.36 15.19 

духовний 7 1.38 8.86 

святий 6 1.18 7.59 

сильний 6 1.18 7.59 

віруючий 6 1.18 7.59 

сміливий 5 0.98 6.33 

блаженний 5 0.98 6.33 

патріот 5 0.98 6.33 

добрий 5 0.98 6.33 

хороший 4 0.79 5.06 

справедливий 2 0.39 2.53 

мученик 2 0.39 2.53 

жертовний 2 0.39 2.53 

герой 2 0.39 2.53 

справжній 2 0.39 2.53 

мертвий 1 0.20 1.27 

шанований 1 0.20 1.27 

гідний 1 0.20 1.27 

підпільний 1 0.20 1.27 

великий 1 0.20 1.27 

захисник 1 0.20 1.27 

неважливий 1 0.20 1.27 

брехун 1 0.20 1.27 

Усього реакцій: 508 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 79 
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Додаток Б.29 

 

Відповіді респондентів на стимул «Тарас Шевченко» 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 41 5.62  

талановитий 103 14.11 14.95 

патріот 90 12.33 13.06 

великий 52 7.12 7.55 

розумний 42 5.75 6.10 

відомий 41 5.62 5.95 

сильний духом 34 4.66 4.93 

непокірний 31 4.25 4.50 

геніальний 21 2.88 3.05 

символ 18 2.47 2.61 

український 17 2.33 2.47 

гордість країни 16 2.19 2.32 

кобзар 16 2.19 2.32 

вічний 13 1.78 1.89 

сміливий 13 1.78 1.89 

нещасний 11 1.51 1.60 

герой 11 1.51 1.60 

вільний 10 1.37 1.45 

неперевершений 10 1.37 1.45 

чесний 9 1.23 1.31 

пробудитель 8 1.10 1.16 

приклад 7 0.96 1.02 

задуманий 7 0.96 1.02 

вусатий 6 0.82 0.87 

сильний 6 0.82 0.87 

песиміст 6 0.82 0.87 

справжній 5 0.68 0.73 

ненависний 5 0.68 0.73 

нудний 4 0.55 0.58 

мученик 4 0.55 0.58 

чудовий 4 0.55 0.58 

лицемірний 4 0.55 0.58 

вірний 4 0.55 0.58 

пияка 4 0.55 0.58 

стомлений 3 0.41 0.44 

бідний 3 0.41 0.44 

працьовитий 3 0.41 0.44 

переоспіваний 3 0.41 0.44 

молодець 3 0.41 0.44 

добрий 3 0.41 0.44 



258 
 

ура-патріот 3 0.41 0.44 

арештований 3 0.41 0.44 

кріпак 3 0.41 0.44 

цікавий 3 0.41 0.44 

вурдалака 2 0.27 0.29 

бездарний як поет 2 0.27 0.29 

душевний 2 0.27 0.29 

суїцидник 2 0.27 0.29 

культурний 2 0.27 0.29 

простий 2 0.27 0.29 

інший 1 0.14 0.15 

вредний 1 0.14 0.15 

мертвий 1 0.14 0.15 

саркастичний 1 0.14 0.15 

ідол 1 0.14 0.15 

звичайний 1 0.14 0.15 

раб 1 0.14 0.15 

грішний 1 0.14 0.15 

політизований 1 0.14 0.15 

галасливий 1 0.14 0.15 

святий 1 0.14 0.15 

могутній 1 0.14 0.15 

лайливий 1 0.14 0.15 

епохальний 1 0.14 0.15 

старий 1 0.14 0.15 

Усього реакцій: 730 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 689 
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Додаток Б.30 

 

Відповіді респондентів на стимул «Володимир (Сабодан)» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 473 94.04  

добрий 4 0.80 13.33 

хороший 4 0.80 13.33 

віруючий 4 0.80 13.33 

розумний 3 0.60 10.00 

упертий 2 0.40 6.67 

нормальний 2 0.40 6.67 

сильний 1 0.20 3.33 

самовідданий 1 0.20 3.33 

шанований 1 0.20 3.33 

старий 1 0.20 3.33 

поважний 1 0.20 3.33 

вільний 1 0.20 3.33 

нечесний 1 0.20 3.33 

харизматичний 1 0.20 3.33 

красний 1 0.20 3.33 

український 1 0.20 3.33 

відомий 1 0.20 3.33 

Усього реакцій: 503 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 30 
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Додаток Б.31 

 

Відповіді респондентів на стимул  

«Спортсмен без ніг, який здобув золото на Паралімпіаді» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 70 10.01  

сильний духом 195 27.90 31.00 

цілеспрямований 141 20.17 22.42 

сильний 72 10.30 11.45 

сміливий 43 6.15 6.84 

герой 30 4.29 4.77 

життєлюб 24 3.43 3.82 

гідний поваги 19 2.72 3.02 

витривалий 18 2.58 2.86 

крутий 17 2.43 2.70 

молодець 12 1.72 1.91 

працьовитий 11 1.57 1.75 

чемпіон 8 1.14 1.27 

приклад 7 1.00 1.11 

гордість 6 0.86 0.95 

борець 5 0.72 0.79 

вірить у себе 5 0.72 0.79 

талановитий 5 0.72 0.79 

відчайдушний 3 0.43 0.48 

повноцінний 3 0.43 0.48 

віруючий 1 0.14 0.16 

багатий 1 0.14 0.16 

добрий 1 0.14 0.16 

щасливий 1 0.14 0.16 

звичайний 1 0.14 0.16 

Усього реакцій: 699 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 629 
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Додаток Б.32 

 

Відповіді респондентів на стимул  

«Школяр, який урятував маленьку сестричку в пожежі» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 78 11.84  

сміливий 257 39.00 44.23 

герой 99 15.02 17.04 

люблячий 59 8.95 10.15 

мужній 50 7.59 8.61 

жертовний 21 3.19 3.61 

добрий 20 3.03 3.44 

молодець 17 2.58 2.93 

відданий 9 1.37 1.55 

відповідальний 7 1.06 1.20 

відчайдушний 6 0.91 1.03 

не зробив нічого видатного 5 0.76 0.86 

щирий 5 0.76 0.86 

перспективний 5 0.76 0.86 

вихований 5 0.76 0.86 

гідний поваги 4 0.61 0.69 

не усвідомлював небезпеки 3 0.46 0.52 

бідненький 3 0.46 0.52 

надійний 3 0.46 0.52 

кмітливий 1 0.15 0.17 

самотній 1 0.15 0.17 

рятівник 1 0.15 0.17 

Усього реакцій: 659 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 581 
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Додаток Б.33 

 

Відповіді респондентів на стимул  

«Дружина, яка десять років виходжує чоловіка-інваліда після автокатастрофи» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 86 11.62  

вірна 169 22.84 25.84 

любляча 156 21.08 23.85 

сильна духом 120 16.22 18.35 

терпляча 53 7.16 8.10 

милосердна 32 4.32 4.89 

турботлива 24 3.24 3.67 

героїня 20 2.70 3.06 

жертовна 15 2.03 2.29 

щира 11 1.49 1.68 

смілива 11 1.49 1.68 

замучена 8 1.08 1.22 

молодець 8 1.08 1.22 

надзвичайна 6 0.81 0.92 

нещасна 4 0.54 0.61 

дурна 4 0.54 0.61 

кохана 4 0.54 0.61 

зневірена 2 0.27 0.31 

мудра 2 0.27 0.31 

почувається винною 1 0.14 0.15 

марнотратна 1 0.14 0.15 

щаслива 1 0.14 0.15 

марно витрачає час 1 0.14 0.15 

духовна 1 0.14 0.15 

Усього реакцій: 740 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 654 
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Додаток Б.34 

 

Відповіді респондентів на стимул  

«Прийомна мати, яка виховує двадцятьох дітей» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 91 14.31  

героїня 96 15.09 17.61 

добра 78 12.26 14.31 

сильна 69 10.85 12.66 

любляча 46 7.23 8.44 

милосердна 43 6.76 7.89 

смілива 39 6.13 7.16 

турботлива 15 2.36 2.75 

терпляча 14 2.20 2.57 

корислива 14 2.20 2.57 

молодець 12 1.89 2.20 

божевільна 11 1.73 2.02 

чуйна 10 1.57 1.83 

щаслива 9 1.42 1.65 

дурна 9 1.42 1.65 

щира 9 1.42 1.65 

гідна поваги 9 1.42 1.65 

відповідальна 9 1.42 1.65 

дивна 8 1.26 1.47 

підозріла 7 1.10 1.28 

безкорислива 7 1.10 1.28 

занадто 5 0.79 0.92 

щедра 4 0.63 0.73 

замучена 4 0.63 0.73 

працелюбна 4 0.63 0.73 

самотня 3 0.47 0.55 

видатна 2 0.31 0.37 

мудра 2 0.31 0.37 

безвідповідальна 2 0.31 0.37 

вдячна 1 0.16 0.18 

патріот 1 0.16 0.18 

багата 1 0.16 0.18 

розчарована 1 0.16 0.18 

свята 1 0.16 0.18 

Усього реакцій: 636 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 545 
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Додаток Б.35 

 

Відповіді респондентів на стимул  

«Інвалід-колясочник, який відвідав понад 30 країн світу» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 115 19.23  

життєлюб 104 17.39 21.53 

цілеспрямований 67 11.20 13.87 

сильний духом 57 9.53 11.80 

цікавий 50 8.36 10.35 

молодець 34 5.69 7.04 

сміливий 22 3.68 4.55 

сильний 20 3.34 4.14 

мрійник 18 3.01 3.73 

мужній 17 2.84 3.52 

любить подорожі 13 2.17 2.69 

багатий 10 1.67 2.07 

щасливий 9 1.51 1.86 

авантюрист 9 1.51 1.86 

герой 9 1.51 1.86 

приклад 8 1.34 1.66 

розумний 6 1.00 1.24 

волелюбний 6 1.00 1.24 

прагне розвиватися 5 0.84 1.04 

на показує що інший 4 0.67 0.83 

завидний 3 0.50 0.62 

добрий 3 0.50 0.62 

віруючий 2 0.33 0.41 

амбітний 2 0.33 0.41 

звичайний 2 0.33 0.41 

показушник 1 0.17 0.21 

патріот 1 0.17 0.21 

незбагненний 1 0.17 0.21 

Усього реакцій: 598 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 483 
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Додаток Б.36 

 

Відповіді респондентів на стимул  

«Лікар-хірург, який щодня робить складні операції» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 104 16.38  

професіонал 89 14.02 16.76 

відданий справі 86 13.54 16.20 

розумний 43 6.77 8.10 

рятівник 38 5.98 7.16 

герой 37 5.83 6.97 

відповідальний 33 5.20 6.21 

сконцентрований 27 4.25 5.08 

сміливий 27 4.25 5.08 

сильний 26 4.09 4.90 

талановитий 24 3.78 4.52 

виконує роботу 13 2.05 2.45 

гідний поваги 13 2.05 2.45 

добрий 12 1.89 2.26 

молодець 12 1.89 2.26 

стомлений 11 1.73 2.07 

терпеливий 9 1.42 1.69 

необхідний 8 1.26 1.51 

багатий 4 0.63 0.75 

видатний 2 0.31 0.38 

альтруїст 2 0.31 0.38 

захоплюючий 2 0.31 0.38 

справедливий 2 0.31 0.38 

щасливий 2 0.31 0.38 

безвідповідальний 1 0.16 0.19 

поважний 1 0.16 0.19 

недооцінений 1 0.16 0.19 

самовідданий 1 0.16 0.19 

Супермен 1 0.16 0.19 

нервовий 1 0.16 0.19 

невідомий 1 0.16 0.19 

грубий 1 0.16 0.19 

мазохіст 1 0.16 0.19 

Усього реакцій: 635 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 531 
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Додаток Б.37 

 

Відповіді респондентів на стимул  

«Важко хворий священик, який присвятив життя відбудові храмів» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 160 27.87  

віруючий 106 18.47 25.60 

відданий справі 48 8.36 11.59 

відданий 43 7.49 10.39 

добрий 33 5.75 7.97 

жертовний 30 5.23 7.25 

сильний духом 20 3.48 4.83 

святий 18 3.14 4.35 

щирий 14 2.44 3.38 

молодець 14 2.44 3.38 

щедрий 11 1.92 2.66 

герой 10 1.74 2.42 

моральний 8 1.39 1.93 

гідний поваги 7 1.22 1.69 

мудрий 7 1.22 1.69 

фанатик 6 1.05 1.45 

одиничний 5 0.87 1.21 

сміливий 5 0.87 1.21 

відчайдушний 5 0.87 1.21 

дурний 4 0.70 0.97 

благородний 3 0.52 0.72 

нещасний 3 0.52 0.72 

замолює гріхи 2 0.35 0.48 

патріот 2 0.35 0.48 

щасливий 2 0.35 0.48 

змарнував життя 1 0.17 0.24 

ненормальний 1 0.17 0.24 

життєлюб 1 0.17 0.24 

неоднозначний 1 0.17 0.24 

потрясаючий 1 0.17 0.24 

відомий 1 0.17 0.24 

бережений 1 0.17 0.24 

багатий 1 0.17 0.24 

Усього реакцій: 574 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 414 
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Додаток Б.38 

 

Відповіді респондентів на стимул  

«Пенсіонерка, яка роззброїла грабіжника й намагалася його затримати» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 113 18.74  

смілива 206 34.16 42.04 

сильна 41 6.80 8.37 

відчайдушна 35 5.80 7.14 

мужня 31 5.14 6.33 

героїня 26 4.31 5.31 

крута 23 3.81 4.69 

бойова 12 1.99 2.45 

феноменальна 9 1.49 1.84 

молода 7 1.16 1.43 

підготовлена 6 1.00 1.22 

упевнена 6 1.00 1.22 

спритна 6 1.00 1.22 

справедлива 6 1.00 1.22 

активістка 6 1.00 1.22 

з'їхала з глузду 4 0.66 0.82 

агонь-баба 4 0.66 0.82 

нерозсудлива 4 0.66 0.82 

везуча 4 0.66 0.82 

краща за міліцію 3 0.50 0.61 

бой-баба 3 0.50 0.61 

супербабця 3 0.50 0.61 

самовіддана 3 0.50 0.61 

смішна 2 0.33 0.41 

приклад 2 0.33 0.41 

русская женщина 2 0.33 0.41 

працівниця Моссаду у відставці 2 0.33 0.41 

Бетмен 2 0.33 0.41 

сумлінна 2 0.33 0.41 

здивована власними 

можливостями 

2 0.33 0.41 

та ще штучка 1 0.17 0.20 

холерична 1 0.17 0.20 

бабця мрії 1 0.17 0.20 

бабця Шварц 1 0.17 0.20 

працівниця Беркута 1 0.17 0.20 
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продвинута 1 0.17 0.20 

яскрава 1 0.17 0.20 

вигадана 1 0.17 0.20 

понтується баба 1 0.17 0.20 

старої закалки 1 0.17 0.20 

божевільна 1 0.17 0.20 

бідна 1 0.17 0.20 

Чак Норріс 1 0.17 0.20 

фантастична бабця 1 0.17 0.20 

мама Чака Норріса 1 0.17 0.20 

апасна 1 0.17 0.20 

розумна 1 0.17 0.20 

мощна 1 0.17 0.20 

зламала систему 1 0.17 0.20 

мужик в юбці 1 0.17 0.20 

травмована на голову 1 0.17 0.20 

дружина супермена 1 0.17 0.20 

бабуся з "Мадагаскару" 1 0.17 0.20 

нема чого робити 1 0.17 0.20 

КМС по боксу 1 0.17 0.20 

бабця-каратистка 1 0.17 0.20 

непогано збереглася 1 0.17 0.20 

бабка рулить 1 0.17 0.20 

Усього реакцій: 603 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 490 
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Додаток Б.39 

 

Відповіді респондентів на стимул  

«Альпініст, який підкорив майже всі найскладніші вершини світу» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 141 23.34  

цілеспрямований 142 23.51 30.67 

сміливий 72 11.92 15.55 

екстремал 46 7.62 9.94 

сильний 45 7.45 9.72 

крутий 35 5.79 7.56 

витривалий 18 2.98 3.89 

мрійник 17 2.81 3.67 

відданий справі 16 2.65 3.46 

мужній 13 2.15 2.81 

герой 8 1.32 1.73 

професіонал 8 1.32 1.73 

приклад 7 1.16 1.51 

талановитий 6 0.99 1.30 

оптиміст 5 0.83 1.08 

успішний 4 0.66 0.86 

багатий 3 0.50 0.65 

придурок 3 0.50 0.65 

показушник 3 0.50 0.65 

щасливець 3 0.50 0.65 

чесний 2 0.33 0.43 

волелюбний 2 0.33 0.43 

амбітний 1 0.17 0.22 

розумний 1 0.17 0.22 

альтруїст 1 0.17 0.22 

відомий 1 0.17 0.22 

звичайний 1 0.17 0.22 

Усього реакцій: 604 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 463 
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Додаток Б.40 

 

Відповіді респондентів на стимул «Чоловік, який отримав диплом Кембриджа  

І здійснив свою мрію — повернувся викладати в Україну» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 90 14.49  

патріот 286 46.05 53.86 

розумний 44 7.09 8.29 

цілеспрямований 44 7.09 8.29 

нерозумний 27 4.35 5.08 

дивний 24 3.86 4.52 

дебіл 19 3.06 3.58 

мрійник 13 2.09 2.45 

молодець 12 1.93 2.26 

сміливий 6 0.97 1.13 

щасливий 6 0.97 1.13 

трудолюбивий 5 0.81 0.94 

гідний поваги 5 0.81 0.94 

невдаха 5 0.81 0.94 

свідомий 4 0.64 0.75 

вдячний 4 0.64 0.75 

приклад 4 0.64 0.75 

герой 4 0.64 0.75 

альтруїст 3 0.48 0.56 

талановитий 3 0.48 0.56 

щирий 2 0.32 0.38 

потрібний 2 0.32 0.38 

надія країни 1 0.16 0.19 

оптиміст 1 0.16 0.19 

переможець 1 0.16 0.19 

сучасний 1 0.16 0.19 

син депутата 1 0.16 0.19 

кар'єрист 1 0.16 0.19 

добрий 1 0.16 0.19 

рідкість 1 0.16 0.19 

людина честі 1 0.16 0.19 

Усього реакцій: 621 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 531 
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Додаток Б.41 

 

Відповіді респондентів на стимул «Політик» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 113 17.57  

брехун 125 19.44 23.58 

хабарник 54 8.40 10.19 

хитрий 37 5.75 6.98 

крадій 32 4.98 6.04 

розумний 29 4.51 5.47 

дурний 22 3.42 4.15 

жадібний 20 3.11 3.77 

егоїст 17 2.64 3.21 

чесний 15 2.33 2.83 

поганий 14 2.18 2.64 

багатий 13 2.02 2.45 

патріот 12 1.87 2.26 

порядний 12 1.87 2.26 

підлий 12 1.87 2.26 

оратор 9 1.40 1.70 

зажралий 9 1.40 1.70 

амбітний 7 1.09 1.32 

бездарний 6 0.93 1.13 

лінивий 5 0.78 0.94 

нахаба 5 0.78 0.94 

бидло 5 0.78 0.94 

зрадник 5 0.78 0.94 

безвідповідальний 5 0.78 0.94 

відповідальний 4 0.62 0.75 

впливовий 4 0.62 0.75 

балакучий 4 0.62 0.75 

цілеспрямований 4 0.62 0.75 

ніякий 3 0.47 0.57 

козел 3 0.47 0.57 

сильний 3 0.47 0.57 

злодій 3 0.47 0.57 

активний 3 0.47 0.57 

скандальний 2 0.31 0.38 

злий 2 0.31 0.38 

смішний 2 0.31 0.38 

владний 2 0.31 0.38 

професійний 2 0.31 0.38 

галасливий 2 0.31 0.38 

справедливий 2 0.31 0.38 
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несправедливий 2 0.31 0.38 

непотрібний 1 0.16 0.19 

привабливий 1 0.16 0.19 

невдаха 1 0.16 0.19 

боягуз 1 0.16 0.19 

відомий 1 0.16 0.19 

батий 1 0.16 0.19 

донецький 1 0.16 0.19 

далекий від народу 1 0.16 0.19 

у краватці 1 0.16 0.19 

байдужий 1 0.16 0.19 

неамбітний 1 0.16 0.19 

слуга народу 1 0.16 0.19 

показушник 1 0.16 0.19 

Усього реакцій: 643 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 530 
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Додаток Б.42 

 

Відповіді респондентів на стимул «Поп-зірка» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 175 30.43  

талановита 63 10.96 15.75 

відома 52 9.04 13.00 

фальшива 40 6.96 10.00 

яскрава 36 6.26 9.00 

пафосна 28 4.87 7.00 

бездарна 27 4.70 6.75 

дурна 26 4.52 6.50 

продажна 25 4.35 6.25 

пуста 14 2.43 3.50 

красива 13 2.26 3.25 

гарна 12 2.09 3.00 

класна 8 1.39 2.00 

нудна 7 1.22 1.75 

ніяка 7 1.22 1.75 

багата 6 1.04 1.50 

вульгарна 6 1.04 1.50 

весела 5 0.87 1.25 

скандальна 5 0.87 1.25 

дивна 5 0.87 1.25 

нетрадиційної орієнтації 3 0.52 0.75 

працьовита 2 0.35 0.50 

п'яна 2 0.35 0.50 

розумна 2 0.35 0.50 

стомлена 1 0.17 0.25 

чуттєва 1 0.17 0.25 

рухлива 1 0.17 0.25 

добра 1 0.17 0.25 

прагне слави 1 0.17 0.25 

горда 1 0.17 0.25 

Усього реакцій: 575 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 400 
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Додаток Б.43 

 

Відповіді респондентів на стимул «Рок-зірка» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 193 35.09  

шалена 69 12.55 19.33 

талановита 46 8.36 12.89 

відома 28 5.09 7.84 

крута 27 4.91 7.56 

незвичайна 20 3.64 5.60 

наркоман 19 3.45 5.32 

запальна 18 3.27 5.04 

вільнодумна 17 3.09 4.76 

брутальна 16 2.91 4.48 

неохайна 11 2.00 3.08 

віддана справі 9 1.64 2.52 

харизматична 9 1.64 2.52 

криклива 8 1.45 2.24 

справжня 8 1.45 2.24 

неякісна 7 1.27 1.96 

п'яна 5 0.91 1.40 

чуттєва 5 0.91 1.40 

хороша 5 0.91 1.40 

зверхня 4 0.73 1.12 

сильна 3 0.55 0.84 

розумна 3 0.55 0.84 

музична 3 0.55 0.84 

депресивна 3 0.55 0.84 

тупа 3 0.55 0.84 

нормальна 2 0.36 0.56 

цілеспрямована 2 0.36 0.56 

аполітична 1 0.18 0.28 

сексуальна 1 0.18 0.28 

весела 1 0.18 0.28 

заробляє 1 0.18 0.28 

україномовна 1 0.18 0.28 

застаріла 1 0.18 0.28 

молода 1 0.18 0.28 

Усього реакцій: 550 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 357 
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Додаток Б.44 

 

Відповіді респондентів на стимул «Актор» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 198 36.13  

талановитий 131 23.91 37.43 

відомий 28 5.11 8.00 

гарний 25 4.56 7.14 

щирий 20 3.65 5.71 

нещирий 16 2.92 4.57 

самозакоханий 14 2.55 4.00 

різносторонній 13 2.37 3.71 

емоційний 13 2.37 3.71 

цікавий 11 2.01 3.14 

бездарний 10 1.82 2.86 

багатий 6 1.09 1.71 

працьовитий 6 1.09 1.71 

харизматичний 6 1.09 1.71 

розумний 6 1.09 1.71 

професіонал 6 1.09 1.71 

творчий 5 0.91 1.43 

цілеспрямований 4 0.73 1.14 

бідний 4 0.73 1.14 

усміхнений 2 0.36 0.57 

депресивний 2 0.36 0.57 

невідомий 2 0.36 0.57 

серйозний 2 0.36 0.57 

приклад 2 0.36 0.57 

оратор 2 0.36 0.57 

дивний 2 0.36 0.57 

ображений 1 0.18 0.29 

нетрадиційної орієнтації 1 0.18 0.29 

філософ 1 0.18 0.29 

інфантильний 1 0.18 0.29 

недосвідчений 1 0.18 0.29 

хороший 1 0.18 0.29 

зрадник 1 0.18 0.29 

стомлений 1 0.18 0.29 

хитрий 1 0.18 0.29 

смішний 1 0.18 0.29 

нормальний 1 0.18 0.29 

алкоголік 1 0.18 0.29 

Усього реакцій: 548 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 350 
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Додаток Б.45 

 

Відповіді респондентів на стимул «Письменник» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 197 35.62  

талановитий 81 14.65 22.75 

оригінальний 68 12.30 19.10 

розумний 59 10.67 16.57 

щирий 24 4.34 6.74 

мрійник 20 3.62 5.62 

відомий 14 2.53 3.93 

цікавий 11 1.99 3.09 

патріот 10 1.81 2.81 

проникливий 8 1.45 2.25 

задуманий 8 1.45 2.25 

самотній 6 1.08 1.69 

бідний 6 1.08 1.69 

бездарний 5 0.90 1.40 

надихає 4 0.72 1.12 

сміливий 4 0.72 1.12 

дивовижний 3 0.54 0.84 

хороший 3 0.54 0.84 

ненормальний 2 0.36 0.56 

корисливий 2 0.36 0.56 

депресивний 2 0.36 0.56 

алкоголік 2 0.36 0.56 

працьовитий 2 0.36 0.56 

багатослівний 2 0.36 0.56 

скандальний 1 0.18 0.28 

складний 1 0.18 0.28 

великий якщо помер 1 0.18 0.28 

політично упереджений 1 0.18 0.28 

тверезо мислячий 1 0.18 0.28 

іде через віки 1 0.18 0.28 

потрібний державі 1 0.18 0.28 

активний 1 0.18 0.28 

амбітний 1 0.18 0.28 

незалежний 1 0.18 0.28 

Усього реакцій: 553 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 356 
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Додаток Б.46 

 

Відповіді респондентів на стимул «Художник» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 194 35.60  

творчий 90 16.51 25.64 

талановитий 88 16.15 25.07 

оригінальний 37 6.79 10.54 

мрійливий 35 6.42 9.97 

експресивний 18 3.30 5.13 

дивний 12 2.20 3.42 

чуттєвий 12 2.20 3.42 

бідний 10 1.83 2.85 

неорганізований 5 0.92 1.42 

хороший 5 0.92 1.42 

щирий 5 0.92 1.42 

цілеспрямований 4 0.73 1.14 

божевільний 3 0.55 0.85 

важка людина 3 0.55 0.85 

без фантазії 3 0.55 0.85 

вільний 3 0.55 0.85 

розумний 2 0.37 0.57 

далекозорий 2 0.37 0.57 

брехливий 2 0.37 0.57 

модний 2 0.37 0.57 

духовний 2 0.37 0.57 

корисливий 1 0.18 0.28 

алкоголік 1 0.18 0.28 

померлий 1 0.18 0.28 

незнаменитий 1 0.18 0.28 

символічний 1 0.18 0.28 

багатий 1 0.18 0.28 

знаменитий 1 0.18 0.28 

сміливий 1 0.18 0.28 

Усього реакцій: 545 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 351 
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Додаток Б.47 

 

Відповіді респондентів на стимул «Спортсмен» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 167 28.02  

сильний 134 22.48 31.24 

цілеспрямований 87 14.60 20.28 

витривалий 31 5.20 7.23 

сильний духом 29 4.87 6.76 

швидкий 24 4.03 5.59 

накачаний 15 2.52 3.50 

здоровий 13 2.18 3.03 

упертий 9 1.51 2.10 

дурний 9 1.51 2.10 

дисциплінований 8 1.34 1.86 

переможець 7 1.17 1.63 

працьовитий 7 1.17 1.63 

талановитий 7 1.17 1.63 

сміливий 7 1.17 1.63 

красивий 5 0.84 1.17 

успішний 4 0.67 0.93 

відповідальний 3 0.50 0.70 

непотрібний 3 0.50 0.70 

молодець 3 0.50 0.70 

герой 3 0.50 0.70 

хворий 2 0.34 0.47 

професіонал 2 0.34 0.47 

гордість 2 0.34 0.47 

знаменитий 2 0.34 0.47 

вільний 2 0.34 0.47 

патріот 1 0.17 0.23 

алкоголік 1 0.17 0.23 

стомлений 1 0.17 0.23 

молодий 1 0.17 0.23 

приклад 1 0.17 0.23 

погано витривалий 1 0.17 0.23 

багатий 1 0.17 0.23 

хвалько 1 0.17 0.23 

нормальний 1 0.17 0.23 

корисливий 1 0.17 0.23 

лінивий 1 0.17 0.23 

Усього реакцій: 596 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 429 
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Додаток Б.48 

 

Відповіді респондентів на стимул «Військовий» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 184 32.62  

сміливий 64 11.35 16.84 

мужній 48 8.51 12.63 

стриманий 45 7.98 11.84 

сильний 44 7.80 11.58 

патріот 27 4.79 7.11 

захисник 21 3.72 5.53 

відданий 16 2.84 4.21 

жорстокий 16 2.84 4.21 

дисциплінований 16 2.84 4.21 

витривалий 9 1.60 2.37 

тупий 8 1.42 2.11 

герой 7 1.24 1.84 

у формі 6 1.06 1.58 

невдаха 6 1.06 1.58 

поганий 5 0.89 1.32 

справедливий 5 0.89 1.32 

професіонал 4 0.71 1.05 

гарний 4 0.71 1.05 

шанований 4 0.71 1.05 

людина честі 3 0.53 0.79 

розумний 3 0.53 0.79 

молодець 3 0.53 0.79 

чесний 2 0.35 0.53 

зрадник 2 0.35 0.53 

несміливий 2 0.35 0.53 

воїн 2 0.35 0.53 

лінивий 1 0.18 0.26 

люблячий 1 0.18 0.26 

швидкий 1 0.18 0.26 

кончений 1 0.18 0.26 

вільний 1 0.18 0.26 

покалічений 1 0.18 0.26 

убивця 1 0.18 0.26 

бідний 1 0.18 0.26 

Усього реакцій: 564 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 380 
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Додаток Б.49 

 

Відповіді респондентів на стимул «Воїн-афганець» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 184 32.51  

сміливий 90 15.90 23.56 

герой 68 12.01 17.80 

мужній 56 9.89 14.66 

постраждалий 47 8.30 12.30 

сильний 28 4.95 7.33 

витривалий 12 2.12 3.14 

жорстокий 10 1.77 2.62 

патріот 7 1.24 1.83 

досвідчений 7 1.24 1.83 

захисник 5 0.88 1.31 

відчайдушний 5 0.88 1.31 

нешанований 5 0.88 1.31 

жертовний 5 0.88 1.31 

молодець 5 0.88 1.31 

гідний поваги 4 0.71 1.05 

мудрий 3 0.53 0.79 

добрий 3 0.53 0.79 

чесний 3 0.53 0.79 

нервовий 3 0.53 0.79 

невпевнений 3 0.53 0.79 

убивця 2 0.35 0.52 

планочник 2 0.35 0.52 

сумний 1 0.18 0.26 

божевільний 1 0.18 0.26 

злий 1 0.18 0.26 

переможець 1 0.18 0.26 

пенсіонер 1 0.18 0.26 

мертвий 1 0.18 0.26 

ніщо 1 0.18 0.26 

супермен 1 0.18 0.26 

самотній 1 0.18 0.26 

Усього реакцій: 566 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 382 
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Додаток Б.50 

 

Відповіді респондентів на стимул «Ліквідатор аварії на ЧАЕС» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 152 26.76  

сміливий 119 20.95 28.61 

герой 112 19.72 26.92 

мужній 56 9.86 13.46 

постраждалий 32 5.63 7.69 

самовідданий 32 5.63 7.69 

недооцінений 9 1.58 2.16 

відповідальний 9 1.58 2.16 

обманутий 7 1.23 1.68 

рятівник 6 1.06 1.44 

мертвий 5 0.88 1.20 

смертник 4 0.70 0.96 

добрий 4 0.70 0.96 

переможець 4 0.70 0.96 

змушений був 4 0.70 0.96 

гордість 3 0.53 0.72 

патріот 2 0.35 0.48 

пільговик 2 0.35 0.48 

швидкий 1 0.18 0.24 

гарматне м'ясо 1 0.18 0.24 

досвідчений 1 0.18 0.24 

світлий 1 0.18 0.24 

дурний 1 0.18 0.24 

залежний 1 0.18 0.24 

Усього реакцій: 568 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 416 
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Додаток Б.51 

 

Відповіді респондентів на стимул «Ветеран ІІ Світової війни» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 155 25.66  

герой 128 21.19 28.51 

сміливий 58 9.60 12.92 

шанований 37 6.13 8.24 

сильний 29 4.80 6.46 

мужній 28 4.64 6.24 

старий 27 4.47 6.01 

патріот 26 4.30 5.79 

рятівник 18 2.98 4.01 

страждалець 14 2.32 3.12 

нешанований 12 1.99 2.67 

переможець 11 1.82 2.45 

мудрий 10 1.66 2.23 

нещасний 6 0.99 1.34 

хороший 5 0.83 1.11 

гордість країни 5 0.83 1.11 

відданий 5 0.83 1.11 

вічний 4 0.66 0.89 

великий 4 0.66 0.89 

найкращий 3 0.50 0.67 

добрий 3 0.50 0.67 

хворий 2 0.33 0.45 

пільговик 2 0.33 0.45 

живий 2 0.33 0.45 

з орденами 1 0.17 0.22 

досвідчений 1 0.17 0.22 

щасливий 1 0.17 0.22 

гарматне м'ясо 1 0.17 0.22 

людина честі 1 0.17 0.22 

любить згадувати 1 0.17 0.22 

мертвий 1 0.17 0.22 

боягуз 1 0.17 0.22 

святий 1 0.17 0.22 

упертий 1 0.17 0.22 

Усього реакцій: 604 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 449 
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Додаток Б.52 

 

Відповіді респондентів на стимул «Пожежник» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 177 32.42  

сміливий 159 29.12 43.09 

герой 49 8.97 13.28 

рятівник 48 8.79 13.01 

сильний 46 8.42 12.47 

самовідданий 16 2.93 4.34 

швидкий 11 2.01 2.98 

професіонал 6 1.10 1.63 

червоний 5 0.92 1.36 

відданий справі 5 0.92 1.36 

поважний 3 0.55 0.81 

важливий 3 0.55 0.81 

цілеспрямований 3 0.55 0.81 

сонний 3 0.55 0.81 

молодець 3 0.55 0.81 

розумний 2 0.37 0.54 

добрий 2 0.37 0.54 

алкоголік 1 0.18 0.27 

непомітний 1 0.18 0.27 

стомлений 1 0.18 0.27 

брудний 1 0.18 0.27 

патріот 1 0.18 0.27 

Усього реакцій: 546 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 369 
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Додаток Б.53 

 

Відповіді респондентів на стимул «Міліціонер» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 172 30.28  

хабарник 104 18.31 26.26 

сволота 30 5.28 7.58 

нечесний 24 4.23 6.06 

чесний 21 3.70 5.30 

захисник 15 2.64 3.79 

сильний 15 2.64 3.79 

лінивий 13 2.29 3.28 

дурний 13 2.29 3.28 

двоякий 13 2.29 3.28 

справедливий 13 2.29 3.28 

сміливий 12 2.11 3.03 

підлий 12 2.11 3.03 

злодій 11 1.94 2.78 

жорстокий 9 1.58 2.27 

поганий 9 1.58 2.27 

безвідповідальний 9 1.58 2.27 

егоїст 6 1.06 1.52 

жадібний 6 1.06 1.52 

непрофесійний 6 1.06 1.52 

несправедливий 5 0.88 1.26 

потрібний 5 0.88 1.26 

працьовитий 4 0.70 1.01 

злий 4 0.70 1.01 

нахаба 3 0.53 0.76 

ожиріллий 3 0.53 0.76 

безкарний 3 0.53 0.76 

розумний 3 0.53 0.76 

вірний 3 0.53 0.76 

тупий 2 0.35 0.51 

непотрібний 2 0.35 0.51 

у формі 2 0.35 0.51 

герой 2 0.35 0.51 

надійний 1 0.18 0.25 

беркутня 1 0.18 0.25 

молодець 1 0.18 0.25 

успішний 1 0.18 0.25 

ворог 1 0.18 0.25 
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щасливий 1 0.18 0.25 

нормальний 1 0.18 0.25 

охочий 1 0.18 0.25 

професіонал 1 0.18 0.25 

невдаха 1 0.18 0.25 

молодий 1 0.18 0.25 

упертий 1 0.18 0.25 

стомлений 1 0.18 0.25 

убивця 1 0.18 0.25 

Усього реакцій: 568 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 396 
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Додаток Б.54 

 

Відповіді респондентів на стимул «Лікар» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 189 32.64  

рятівник 57 9.84 14.62 

хабарник 48 8.29 12.31 

розумний 48 8.29 12.31 

добрий 24 4.15 6.15 

відповідальний 24 4.15 6.15 

сміливий 22 3.80 5.64 

відданий справі 21 3.63 5.38 

професіонал 18 3.11 4.62 

працьовитий 15 2.59 3.85 

непрофесійний 14 2.42 3.59 

герой 13 2.25 3.33 

чесний 9 1.55 2.31 

дбайливий 7 1.21 1.79 

талановитий 7 1.21 1.79 

невідповідальний 6 1.04 1.54 

раціональний 6 1.04 1.54 

милосердний 6 1.04 1.54 

хороший 5 0.86 1.28 

потрібний 4 0.69 1.03 

молодець 4 0.69 1.03 

убивця 3 0.52 0.77 

дурний 3 0.52 0.77 

у халаті 3 0.52 0.77 

жорстокий 3 0.52 0.77 

благородний 3 0.52 0.77 

святий 2 0.35 0.51 

справедливий 2 0.35 0.51 

сильний 2 0.35 0.51 

тупий 2 0.35 0.51 

терплячий 2 0.35 0.51 

недоторканний 1 0.17 0.26 

злий 1 0.17 0.26 

хитрий 1 0.17 0.26 

зобов'язаний 1 0.17 0.26 

товстий 1 0.17 0.26 

нудний 1 0.17 0.26 

бідний 1 0.17 0.26 

Усього реакцій: 579 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 390 
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Додаток Б.55 

 

Відповіді респондентів на стимул «Священнослужитель» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 231 41.85  

віруючий 93 16.85 28.97 

відданий 29 5.25 9.03 

добрий 24 4.35 7.48 

чесний 23 4.17 7.17 

фальшивий 17 3.08 5.30 

мудрий 13 2.36 4.05 

брехун 11 1.99 3.43 

розуміючий 9 1.63 2.80 

святий 9 1.63 2.80 

наставник 8 1.45 2.49 

щирий 8 1.45 2.49 

хабарник 8 1.45 2.49 

дурний 8 1.45 2.49 

милосердний 7 1.27 2.18 

багатий 7 1.27 2.18 

поганий 6 1.09 1.87 

правильний 5 0.91 1.56 

альтруїстичний 4 0.72 1.25 

стриманий 4 0.72 1.25 

у рясі 3 0.54 0.93 

неважливий 3 0.54 0.93 

бородатий 3 0.54 0.93 

фанатик 2 0.36 0.62 

простий 2 0.36 0.62 

товстий 2 0.36 0.62 

залежний 2 0.36 0.62 

сектант 2 0.36 0.62 

п'яниця 1 0.18 0.31 

поважний 1 0.18 0.31 

посередник 1 0.18 0.31 

інфантильний 1 0.18 0.31 

нейтральний 1 0.18 0.31 

відважний 1 0.18 0.31 

егоїст 1 0.18 0.31 

оратор 1 0.18 0.31 

дивакуватий 1 0.18 0.31 

Усього реакцій: 552 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 321 
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Додаток Б.56 

 

Відповіді респондентів на стимул «Герой» 

 

Реакція Кількість 

% з урахуванням 

нульових 

відповідей 

% без урахування 

нульових 

відповідей 

Нульова відповідь 219 36.87  

сміливий 109 18.35 29.06 

мужній 27 4.55 7.20 

сильний 26 4.38 6.93 

альтруїст 12 2.02 3.20 

патріот 11 1.85 2.93 

добрий 11 1.85 2.93 

відданий 11 1.85 2.93 

молодець 8 1.35 2.13 

відомий 8 1.35 2.13 

рятівник 7 1.18 1.87 

жертовний 6 1.01 1.60 

супермен 5 0.84 1.33 

щирий 5 0.84 1.33 

чесний 5 0.84 1.33 

людина 5 0.84 1.33 

цілеспрямований 5 0.84 1.33 

розумний 4 0.67 1.07 

шанований 4 0.67 1.07 

зразок 4 0.67 1.07 

незалежний 3 0.51 0.80 

Бандера 3 0.51 0.80 

достойний поваги 3 0.51 0.80 

українець 3 0.51 0.80 

любовник 3 0.51 0.80 

справедливий 3 0.51 0.80 

зробив подвиг 3 0.51 0.80 

великий 3 0.51 0.80 

майданівці 2 0.34 0.53 

відчайдушний 2 0.34 0.53 

Бетмен 2 0.34 0.53 

невідомий 2 0.34 0.53 

успішний 2 0.34 0.53 

загинув за країну 2 0.34 0.53 

ветеран 2 0.34 0.53 

гордість 2 0.34 0.53 

заслужений 2 0.34 0.53 

достойний 2 0.34 0.53 

мудрий 2 0.34 0.53 

народний 2 0.34 0.53 
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кожен 2 0.34 0.53 

найкращий 1 0.17 0.27 

зіпсований 1 0.17 0.27 

Беркут 1 0.17 0.27 

точно не небесна сотня 1 0.17 0.27 

вірний 1 0.17 0.27 

завзятий 1 0.17 0.27 

лідер 1 0.17 0.27 

неповторний 1 0.17 0.27 

переможець 1 0.17 0.27 

простий 1 0.17 0.27 

гідний 1 0.17 0.27 

усміхнений 1 0.17 0.27 

непідкупний 1 0.17 0.27 

прославляє країну 1 0.17 0.27 

люблячий 1 0.17 0.27 

пафосний 1 0.17 0.27 

велике серце 1 0.17 0.27 

спортивний 1 0.17 0.27 

турботливий 1 0.17 0.27 

яскравий 1 0.17 0.27 

дурний 1 0.17 0.27 

талановитий 1 0.17 0.27 

революціонер 1 0.17 0.27 

випадковий 1 0.17 0.27 

гордий 1 0.17 0.27 

із коміксів 1 0.17 0.27 

із медаллю 1 0.17 0.27 

свідомий 1 0.17 0.27 

високо моральний 1 0.17 0.27 

незламний 1 0.17 0.27 

вимогливий 1 0.17 0.27 

вимираючий вид 1 0.17 0.27 

підлабузник 1 0.17 0.27 

симпатичний 1 0.17 0.27 

надійний 1 0.17 0.27 

самовпевнений 1 0.17 0.27 

поважний 1 0.17 0.27 

різний 1 0.17 0.27 

ліквідатор 1 0.17 0.27 

Чак Норріс 1 0.17 0.27 

УПА 1 0.17 0.27 

Халк 1 0.17 0.27 

Роналду 1 0.17 0.27 

ламає систему 1 0.17 0.27 

ліквідатор на ЧАЕС 1 0.17 0.27 

Спайдермен 1 0.17 0.27 

вічна пам'ять — зараз немає 

таких 

1 0.17 0.27 

тільки назва 1 0.17 0.27 
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Залізна людина 1 0.17 0.27 

неможливий насправді 1 0.17 0.27 

неможливий 1 0.17 0.27 

волелюбний 1 0.17 0.27 

Усього реакцій: 594 

Усього реакцій без урахування нульових відповідей: 375 

 

 


