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Abstract: The article considers the problems of form and genre structure in the il-
lustrated magazines published in the late 1920s and early 1930s in Germany and Soviet 
Ukraine. The attention is focused on morphology as a factor and indicator of the ideologi-
cal situation of the time. The emphasis rests upon both similarities (genre structure, the 
heteronomy of text and picture) and differences (more vs. less regular architectonics, dif-
ferent levels of standardization, practices of parodying the standard).

Keywords: illustrated press, press morphology, ideology, Soviet Ukraine, Weimar Re-
public
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Роман Горбик

ФОРМА ВІРИ: ІДЕОЛОГІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ ІЛЮСТРОВАНОЇ ПРЕСИ 
У ВАЙМАРСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ТА УССР, 1928  1930

Традиційним підходом до ви-
вчення відносин політичних ідеоло-
гій та медій є дослідження контен-
ту, покликане засвідчити наявність 
або відсутність у змісті журналіст-
ських повідомлень прихованої або 
виразно маніфестованої смислової 
конструкції, притаманної тій чи ін-
шій доктрині. З цього засновку ви-
ходять обидві найчастіше вживані 
методології в соціяльних комуніка-
ціях: контент-аналіз та критичний 
дискурс-аналіз. Однак виклик такій 
практиці кидає інтерпретація від-
носин між ідеологією та формою як 
первинних щодо відносин між ідео-
логією та змістом. Застосування та-
кої альтернативної теорії видається 

особливо цікавим у контексті ілю-
строваної преси 20 – 30-х рр. ХХ ст. 
в Україні та Німеччині – час, позна-
чений бурхливою розбудовою мо-
дерних і модернізованих суспільств 
в обох країнах, добу активних фор-
мальних експериментів у мистецтві, 
до того ж, за умов більш чи менш 
поступового згортання індивіду-
альних прав і свобод та переходу до 
режимів, зазвичай окреслюваних як 
тоталітарні.

Цей погляд, імовірно, може роз-
крити чимало цікавих аспектів істо-
рії ідей у надзвичайно важливий іс-
торичний період. Визначальним для 
такого підходу є розуміння ідеоло-
гії у визначенні Люї Альтюссера як 
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«уявлених стосунків індивідів з їхні-
ми реальними умовами існування» 
[7, 144]. Відповідно до альтюссері-
янського бачення, ідеологія найпо-
вніше розкривається саме у формі, 
а не у змісті висловлювань; звідси й 
обернення пріоритетів, з досліджен-
ня змісту на дослідження форми.

Форма є ключовим аспектом і 
у визначенні самого поняття «ілю-
стрований журнал» як окремого 
виду мас-медій у царині зображаль-
ної журналістики, за визначенням 
Бориса Чернякова – такої галузі 
«журналістської діяльности, визна-
чальною особливістю якої є інфор-
маційне й публіцистичне викорис-
тання зображення як основного чи 
допоміжного засобу впливу на масо-
ву аудиторію» [4, 6].

Ілюстрований журнал розви-
нувся у повноцінний самостійний 
вид журналістики вже в останні 
десятиліття ХІХ ст. [9, 200-215]. Ев-
ропейські ілюстровані журнали, як 
акцентує Лю Шернон-Дойч, викону-
вали численні соціяльні функції, від 
формування груп за інтересами та 
інформування споживачів про нові 
товари до національної мобілізації, 
ефективного іншування колонізо-
ваних груп та ілюстрування при-
кладів прийнятної та неприйнятної 
поведінки: «…Ілюстровані журнали 
повинні були продавати не тільки 
ідеї, соціяльні норми та зображен-
ня, але й сам журнал як невід’ємний 
споживацький продукт автентично 
модерного світу» [10, 7]. В аналізо-
ваний період традиційна форма ілю-
строваної періодики вже зазнавала 
змін, зокрема під впливом розвитку 
газетного модернізму [8], тому осо-
бливо цікаво відстежити, як струк-
тура журналу варіювалася від жор-

сткого каркасу в одних випадках 
до значно гнучкіших структур – в 
інших. Ці зміни також були нероз-
ривно пов’язані з соціяльно-еконо-
мічною структурою суспільства й 
змінами, що відбувалися в ній самій; 
інакше кажучи, медіюм опосередко-
вував систему економічних, соціяль-
них, політичних відносин.

Тому для з’ясування місця ілю-
строваної періодики в системі со-
ціяльних комунікацій міжвоєнного 
періоду ключовим є питання мор-
фології, як пропонують на це ди-
витися американські дослідники 
Кевін Барнгерст та Джон Нероун. 
Під формою вони розуміють «ста-
лу видиму структуру газети, ті речі, 
які роблять “The New York Times”, 
приміром, впізнаваною як одну й ту 
саму газету день за днем, хоча вміст 
її змінюється. Форма включає речі, 
які традиційно визначають як вер-
стку, дизайн і поліграфію; але вона 
також охоплює традиції ілюстру-
вання, новинні жанри (genres of re-
portage) та схеми членування» [8, 3]. 
При цьому «будь-яка медія-форма 
має в собі пропозицію чи норматив-
ну модель самого медіюма. Інакше 
кажучи, форма передбачає те, як ме-
діюм уявляє себе у своєму існуванні 
й діях. У своїй фізичній організації, 
структурі та форматі газета вислов-
лює ідеал самої себе» [8, 3].

Історія української та німецької 
ілюстрованої преси залишається 
однією з найменш досліджуваних 
наукових проблем у галузі соці-
яльних комунікацій. Особливо це 
стосується періоду між двома сві-
товими війнами, що його історики 
української преси схильні розгляда-
ти винятково з погляду посилення 
тоталітарних тенденцій [1, 18] та 
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ідеологічної уніфікації [2, 275-278] 
або ж прихильних [3] чи скептичних 
[5] оцінок політики українізації. Ні-
мецьку пресу аналогічного періоду 
розглядають крізь призму інсти-
туційного та правничого підходів, 
зосереджуючись на ринковій кон-
центрації та аналогічному до совєт-
ського політичному «вирівнюванні» 
(нім. Gleichschaltung) [13, 160-170, 
363-370] у Ваймарській республі-
ці та Третьому райху. Проте такий 
традиційний підхід видається менш 
продуктивним саме через іґнору-
вання питань організації пресового 
тексту та архітектоніки видань.

Проблеми форми в соціяльних 
комунікаціях міжвоєнного періо-
ду залишаються фактично нероз-
критими в науковій літературі. Ще 
менше відомо про зв’язок морфо-
логічних журналістських практик 
із ідеологічними дискурсами преси 
того часу. Все це формує дуже плід-
ну ділянку для практичних дослі-
джень, актуальність яких визнача-
ють потреба цілісного історичного 
бачення еволюції пресових форм 
та глибшого розуміння ролі ідеоло-
гії (надто ж тоталітарної) в житті 
суспільства та, зокрема, функціону-
ванні засобів масової інформації. Це 
розуміння дотепер залишається ба-
гато в чому спрощеним.

У нашій статті ми пропонуємо 
поглянути на ілюстровану періоди-
ку на зламі 20-х – 30-х рр. ХХ ст., в 
добу переходу від НЕПу1 до плянової 
економіки в СССР та дедалі більшої 
кризи демократії в Німеччині, не в 
контексті політичних та соціяльних 
колізій і не звертаючи пильнішої 
уваги на контент видань, натомість 
зосередившись на питанні форми 
1 Нової економічної політики.

ілюстрованого видання: його мор-
фології та жанровій структурі.

Метою нашого дослідження є 
встановлення типології ілюстрова-
них українських та німецьких ви-
дань у період між 1928 та 1930 ро-
ками за жанрово-архітектонічними 
і морфологічними особливостями 
та сформулювати попередні припу-
щення щодо їхнього зв’язку з ідеоло-
гічними комплексами аналізованих 
часописів. Звідси постають завдан-
ня визначення типів формальної ор-
ганізації числа в кожному з журна-
лів; з’ясування основних елементів 
жанрової структури та наративної 
організації окремих текстів; вста-
новлення можливих зв’язків форми 
з панівними в суспільстві ідеологія-
ми.

Застосування компаративного 
підходу до німецької та української 
журналістики міжвоєнного періоду 
видається більш ніж леґітимним з 
огляду на подібність і відносну часо-
ву близькість процесів постання то-
талітарного суспільства у Німеччині 
після Версалю та, за словами Оксани 
Забужко, «нашій Червоній Ваймар-
ській республіці» [6]. Матеріялом 
до порівняння стали ілюстровані 
часописи, що виходили українською 
та німецькою мовами між 1928 та 
1930 роками: „Глобус“ (Київ, 1923 
– 1935), „Нова громада“ („Правобе-
режний кооператор“, „Соціялістична 
громада“, Київ, Харків, 1922 – 1933), 
„Універсальний журнал“ (Харків, 
1928 – 1929), „Декада“ (Харків, 
1930 – 1931), „Всесвіт“ (Харків, 1925 
– 1934), „Червоний перець“ (Хар-
ків, 1922 – 1934), „Simplicissimus“ 
(Мюнхен,1896 – 1967, не виходив у 
1944 – 1954), „Das Illustrierte Blatt“ 
(Франкфурт-на-Майні, 1913 – 1948), 
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„Die Gartenlaube“ (Ляйпціґ, 1853 
– 1938), „Illustrierter Beobachter“ 
(Мюнхен, 1926 – 1945). Формально-
жанрові структури журналів, які тут 
розглядаються, було відтворено ме-
тодом якісного евристичного коду-
вання [12].

Своєрідним втіленням норма-
тивної концепції німецького ілю-
строваного часопису був комер-
ційний розважальний журнал „Das 
Illustrierte Blatt“, додаток до найпо-
пулярнішої щоденної газети Вай-
марської республіки, консерватив-
но-ліберальної „Frankfurter Zeitung“. 
Внутрішня структура журналу ви-
глядала сталою, але не чітко окрес-
леною: рубрикація не була універ-
сальною й значна частина матерія-
лу йшла поза рубриками. Смислові 
блоки, звичайно, існували, проте 
не виділялися в окремі рубрики; 
лише спорадично традиційна фото-
хроніка отримувала епізодичну ру-
брику на кшталт Bilder sprechen (Го-
ворять фотографії). З осени 1930 
року з’являється постійна рубрика 
Послухайте-но пана сусіди (Hört mal 
Herrn Nachbarn!), що інформувала 
про соціяльні проблеми й надавала 
доречну статистичну та правничу 
інформацію і була, вочевидь, реак-
цією на погіршення соціяльно-еко-
номічної ситуації в міру нагнітання 
Великої Депресії.

Обкладинка журналу в період, 
який досліджується, була, власне, 
частиною текстового блоку, не від-
різняючись від нього якістю паперу 
і кольоровим тлом; перша її сторінка 
містила велику фотографію, сюжет 
якої варіювався між двома основни-
ми варіянтами, зображенням знаме-
нитости, яка могла гастролювати в 
цей час у Німеччині або інтерв’ю чи 

нарис про яку друкувалося в тому 
числі журналу, і фотоетюдом на ак-
туальну тему (прихід весни, Масни-
ця (Fasching) тощо). Актуальна ін-
формаційна фотографія була вкрай 
рідкісною, хоч і такі зразки існува-
ли – приміром, у числі напередодні 
відкриття нового Райхстаґу. Частіше 
світлина виступала частиною кон-
курсу (наприклад, редакція пропо-
нувала вгадати професію дівчини, 
зображеної на обкладинці) або ж 
мала підживити інтерес до окремих 
публікацій самого журналу – примі-
ром, стверджувалося, що на обкла-
динці зображено героїню роману. 
Інколи на обкладинці також друку-
валося текстові анонси матеріялів 
числа.

На початку кожного номера 
йшло 3-4 ілюстрованих матеріяли 
репортажного чи хронікального 
пляну, після них редакція публікува-
ла низку неілюстрованих текстів, у 
серцевині яких стояла чергова пода-
ча роману з продовженням (інколи 
двох романів – у цьому виразно чи-
тається правило починати публіка-
цію нового тексту ще поки добіжить 
кінця попередній). Доволі часто в 
цій серії йшли оповідання чи нари-
си без ілюстрацій або лише з однією. 
Матеріяли розривалися на дві чи на-
віть три частини, між якими редак-
ція розміщувала інші тексти, часом 
так само розірвані, так що перша по-
ловина журналу інколи була низкою 
початків, а друга – закінчень. Після 
подачі роману, а інколи між двома 
порціями його чергової подачі, ішли 
кросворд, який разом із відгадками 
попереднього кросворду посідав 
півшпальти, що її доводилося діли-
ти з реклямою, потім – так само по 
півшпальти головоломок (рубрика 
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Rätsel – Загадки), серед яких пере-
важали ребуси, «маґічні квадрати» 
і словесні шаради, та гумору – деся-
ток анекдотів (рубрика Humor), зо-
середжених навколо карикатури.

Після цієї центральної секції 
числа стояли ще 3-4 ілюстровані 
матеріяли, близькі до репортажу 
чи фотохроніки. Таким чином тек-
сти з великою кількістю візуально-
го матеріялу виконували функцію 
захоплення й утримання читацької 
уваги, тоді як матеріяли, де слово 
виразно переважало над зображен-
ням, і відтак увага могла бути роз-
порошена або навіть не завойована, 
редакція намагалася ставити в се-
редину числа. Внутрішні шпальти 
також були відведені під рекляму, 
яка в „Das Illustrierte Blatt“ посіда-
ла дуже важливе місце. Слід сказа-
ти, що після скорочення кількос-
ти шпальт у січні – березні 1930 р. 
ущільнилася і внутрішня структура: 
кросворд, головоломки і гумор по-
давалися на сусідніх шпальтах, уже 
не розмежовані кількома подачами 
різних розірваних текстів.

Вільним у своїй рубрикації, але 
не структурі був і гумористично-са-
тиричний часопис лівого політич-
ного спектру „Simplicissimus“. Першу 
та четверту сторінки обкладинки 
відводилося під великоформатні ко-
льорові карикатури до актуальних 
політичних подій (особливо гостро-
політичною мала бути карикатура 
на першій сторінці обкладинки). 
Друга сторінка відводилася або під 
комбінацію кількох невеликих про-
зових текстів, або під серію з 6 – 8 
тематично поєднаних монохромних, 
часто графічних карикатур з під-
писами. На перших сторінках ішла 
коротка проза, часто тут також роз-

міщувалися вірші, хоча визначене 
місце за ними закріплене не було. 
Після них наставала черга ще однієї 
карикатури на всю площу шпальти 
(підпис міг бути як лаконічною тек-
стівкою, так і довшим, відносно ав-
тономним текстом на ту саму тему). 
Тексти, прозові та віршовані, і зобра-
ження надалі чергувалися рівномір-
но, хоча на «серцевинних» шпальтах 
текст переважав. У першій половині 
або посередині журнального блоку 
також зазвичай друкувалося роман 
із продовженням; його не ілюстру-
вали. Рекляма мала тенденцію зо-
середжуватися в центрі і в другій 
половині журналу, хоча це далеко не 
абсолютне правило.

Часопис мав кілька усталених 
рубрик, які, проте, також не мали 
фіксованого місця і могли вирина-
ти в будь-якій частині журналу, крім 
того ще й по кілька разів в одному й 
тому самому номері. Насамперед це 
рубрика Любий Симпліціссімусе!, де у 
формі листа від читачів стисло пере-
повідалося кумедний епізод із жит-
тя. Іншою типовою рубрикою була 
Днями (Vom Tage) – переказ химер-
них та неймовірних новин, незрідка 
вигаданих або розказаних та поєд-
наних у такий спосіб, щоб викли-
кати комічний ефект. Майже в кож-
ному числі повторювалася рубрика 
Лист із Берліна, де кілька важливих 
для столиці новин або тенденцій за 
останні тижні обігрувалося в саркас-
тичному ключі. Добірка карикатур, 
що також висміювали останні нови-
ни вже не в текстовій, а у візуальній 
формі, називалася Тиждень Симплі-
ціссімуса і могла йти одразу на дру-
гій сторінці обкладинки.

„Die Gartenlaube“ – один із най-
старіших масових часописів німець-
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кою мовою – мала значно жорсткі-
шу структуру, що засвідчувало в 
тому числі й світоглядну консер-
вативність видання. Кожен номер 
завжди відкривав роман із продо-
вженням, подача якого обіймала 
чотири шпальти. За ним ішов текст 
на дві шпальти, найчастіше журна-
лістського характеру, після чого, як 
правило, подавалося повноколірну 
вкладку на значно кращому крей-
дяному папері, де текст – часто мис-
тецтвознавчого характеру – супро-
воджували репродукції картин або 
кольорові малюнки, створені спеці-
яльно для журналу. Таких вкладок 
могло бути й дві – вони розташову-
валися на відстані кількох шпальт 
одна від одної. Низка журналіст-
ських текстів всередині поєднували-
ся з одним-двома белетристичними 
оповіданнями. Лише окремі тексти 
при цьому не мали ілюстрацій. За 
ними розміщувано сторінки моди і, 
найчастіше, практичних побутових 
порад. Закінчували номер дитячий 
розділ під назвою Kindergartenlau-
be (Дитяча альтанка), що поєдну-
вав текстову частину з графічними 
ілюстраціями, та підвальний або й 
узагалі на чверть шпальти розділ 
загадок і шарад Над чим варто по-
ламати голову. Поза вже названими 
розділами, рубрикації видання не 
практикувало.

Партійне видання НСДАП „Illu-
strierter Beobachter“ (тижневий до-
даток до головного видання партії 
„Völkischer Beobachter“) до червня 
1929 р. виходив на двох шпальтах, 
що їх заповнювали 10 – 15 світлин 
із короткими підписами. Оновлене 
видання, звичайно, не могло успад-
кувати ту саму структуру. Тепер 
вона орієнтувалася на конвенційні 

зразки форми ілюстрованого жур-
налу з усіма її неодмінними атрибу-
тами. З’явилася обкладинка, першу 
сторінку якої посідало велике акту-
альне фото. Відкривав журнал акту-
альний допис з великою кількістю 
фотографій. Після нього версталося 
чергову подачу роману з продовжен-
ням – без цього жанру не можна було 
уявити жодного ілюстрованого жур-
налу. З ним сусідила колонка Адоль-
фа Гітлера Політика тижня, що 
йшла без жодних ілюстрацій. Після 
неї могла йти рекляма, кілька біль-
ше або менше ілюстрованих текстів, 
нереґулярна рубрика Гумор і май-
же неодмінний розділ Радіооглядач 
(Funkbeobachter), що давав останні 
новини радіо, технічні поради та ре-
буси, інколи кросворди, часто шахо-
ві задачі, пізніше – також пасьянси. 
На завершення йшов іще один ілю-
стрований текст, і нарешті четвер-
ту сторінку обкладинки посідала 
хроніка під назвою Фото тижня чи 
просто – Фото, які нам сподобалися.

Жанрова структура у „Das Illus-
trierte Blatt“ виглядала вельми спе-
цифічно. Уже згадано дві основні 
оповідні форми – фотохроніку та фо-
торепортаж. Перша була добіркою з 
декількох невеликих фотографій, як 
правило – портретних зображень 
людей-героїв резонансних новин, ві-
домих людей, які нещодавно відзна-
чили день народження або померли. 
Суть новини доносилося до читача 
в стислому підписі з одного-двох 
речень, які супроводжували фото. 
Цікаво, що фотохроніка часом була 
розсипана серед більшого тексту, не 
пов’язаного з нею тематично. Жан-
ровим визначенням, яке найчастіше 
траплялося в журналі, був «більд-
беріхт» (нім. Bildbericht – ілюстро-
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вана стаття). Фактично ця категорія 
об’єднувала два різні жанри: фото-
кореспонденцію та власне фоторе-
портаж. Першу визначав дуже стис-
лий обсяг (100 – 300 слів), інфор-
мативність і, головне, вторинність 
тексту щодо зображення, його смис-
лову залежність від нього. Функці-
єю тексту було по суті доповнювати, 
пояснювати фотографії (найчастіше 
3 – 5), які й були головним елемен-
том статті; кореспонденція ставала 
такою собі розширеною текстівкою. 
Якби зі шпальти прибрали фото, пу-
блікація втратила б сенс; натомість 
візуальна частина фотокореспон-
денції є самостійнішою і в більшості 
випадків зрозумілою без додатко-
вих пояснень. Це дуже добре дає на 
увагу характерний підзаголовок пу-
блікації Plaudereien statt Unterschrif-
ten (Балачки замість підписів). Нато-
мість фоторепортаж визначає авто-
номність як тексту, так і зображень 
– або навіть залежність візуальних 
елементів від тексту, їхня ілюстра-
тивна функція доповнювати і пояс-
нювати статтю, в цьому випадку іс-
тотно більшу, часом досить велику, 
щоб заповнити 3 – 4 шпальти разом 
із фото. До цього жанру належать і 
часто практиковані Reiseberichten – 
ґрунтовно ілюстровані подорожні 
нариси. Окремий випадок становить 
короткий фотонарис, як-от Історія 
руки, яка поєднує в буквально 10 ре-
ченнях три різні історії, ілюстрова-
ні трьома різними зображеннями й 
об’єднані єдиною спільною наскріз-
ною темою – людською рукою: опис 
руки, що, як пізніше виявляється, 
належить віщунці, водночас оберта-
ється анонсом нового французько-
го фільму про неї ж. З інших жанрів 
варто відзначити також коментар, 

який у найчастіше стислій формі 
описував і коментував певний сус-
пільний феномен, традицію, звичку 
або по-своєму трактував певну сус-
пільну проблему.

Разом із тим, значне місце у ча-
сописі посідали жанри, що належать 
винятково до зображальної журна-
лістики: фотонарис та фотоетюд, 
які могли бути презентаційними 
матеріялами, відкривали номер на 
обкладинці і були покликані одразу 
привернути увагу читача. Здебіль-
шого їх супроводжували докладні 
підписи й пояснення; рідше такі 
фото друкувалися з мінімальними 
поясненнями на кілька слів – такі 
публікації могли одразу займати й 
розворот на дві шпальти.

Не менше місце, однак, посідали 
й жанри, незалежні й подекуди ціл-
ком вільні від візуального матерія-
лу. Це були насамперед літературні 
жанри: вірші (незрідка ілюстровані, 
в цьому випадку радше графічними 
малюнками і карикатурами), нове-
ли, есеї й романи з продовженням, 
які мали такі характерні особли-
вості як велика кількість дійових 
осіб, наявність багатьох сюжетних 
ліній, проста мова, карколомні змі-
ни сюжету, екзотичні льокації та ді-
йові особи, тематика кримінальна, 
екзотично-мандрівна, любовна чи 
шахрайська. Такі романи становили 
серцевину ілюстрованого журналу, 
забезпечуючи сталий інтерес авди-
торії. Редакції вдавалися до числен-
них, часом дуже несподіваних засо-
бів, щоб просувати ці свої матеріяли 
та підтримувати до них читацький 
інтерес. Однак романи рідко ілю-
струвалися. Так само не мали ілю-
страцій і розділи загадок, тоді як 
рубрика гумору завжди будувалася 
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навколо структурно центральної 
карикатури.

Строкатим був і набір жанрів, 
що ним послуговувалися автори 
часопису „Simplicissimus“. Звичай-
но, провідна роль належала фей-
летонам і коротким анекдотам, 
проте улюбленими жанрами були 
також гумористичний вірш та но-
веля, чільною рисою якої в цьому 
журналі виступав ґротеск. Романи 
з продовженням могли мати різну 
жанрову характеристику, поряд із 
любовним та сатиричним романом 
уживався і психологічний більдун-
ґсроман (його ознаки, зокрема, має 
пригодницький роман автора сла-
ветного шляґера Лілі Марлен Ган-
са Ляйпа під назвою Міс Лінд та 
матрос). Серед візуальних жанрів 
панувала карикатура, як кольоро-
ва, писана гуашшю або тушшю, так 
і звична графічна. Використовува-
лося також шарж і шкіц, художні 
твори в стилістиці плакату. Фото-
графій „Simplicissimus“ не друкував 
зовсім.

„Die Gartenlaube“, віддаючи на-
лежне романам із продовженням, 
друкувала тільки любовно-психо-
логічні, спрямовані на жіночу ауди-
торію, зразки жанру. Періодично у 
журналі траплялися вірші та нове-
ли. З-поміж документальних жан-
рів практикувалося нарис, есей, на-
уково-популярна стаття, подорожні 
нотатки та репортаж, у тому числі 
фоторепортаж – хоча прикметною 
є відсутність фотохроніки й фото-
кореспонденції, жанру ізольованого 
фото. Візуальний матеріял включав 
монохромні та кольорові пейзажні 
малюнки, репродукції (дуже часто з 
клясиків), реалістичні ілюстрації до 
художніх творів.

„Illustrierter Beobachter“ друку-
вав сатиричні та пригодницькі ро-
мани, активно практикував сучасні 
зображальні жанри: фотохроніку, 
фоторепортаж та фотокореспонден-
цію, і в цьому був подібним із право-
ліберальним „Das illustrierte Blatt“. 
Звичною практикою була й публіка-
ція пізнавальних статей, подорож-
ніх нотаток, репортажів. Типовими 
були карикатури і маніпулятивні 
фотомонтажі, що показували в неґа-
тивному світлі вкрай спрощені пер-
сонажі євреїв, лівих, «усесвітнього 
капіталу». Не менш звичайним був 
і політичний коментар, який інколи 
міг набувати форми щоденника (на-
приклад, щоденник Гітлера з Нюрн-
берзького з’їзду НСДАП у № 32 від 
10 серпня 1929 р.).

Ідеологічно значущим аспектом 
був навіть такий буденний аспект 
форми видань, як шрифт. З середи-
ни ХІХ ст. німецькомовні землі жили 
в умовах т. зв. «шрифтової війни» 
між прихильниками гарнітур фрак-
тура (відомої також як «ґотика») та 
антиква. Якщо перша уособлювала 
цінності німецької культури, друга 
асоціювалася з відкритістю до сві-
ту. Це питання також ускладнювала 
нормативність особливого різнови-
ду рукописного письма «курент» у 
шкільництві та повсякденній прак-
тиці тогочасних носіїв німецької 
мови. Протягом першої третини ХХ 
ст. фрактура зберігала панівні пози-
ції. Якщо зацікавлений сучасною те-
матикою „Das Illustrierte Blatt“ вихо-
див антиквою, то саме фрактуру ви-
користовувала „Die Gartenlaube“, що 
втілювало орієнтацію на традиційні 
цінності й виняткову культурну мі-
сію часопису. Фрактурою послугову-
вався і „Illustrierter Beobachter“, як 
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і майже всі нацистські видання до 
1941 р., коли указом А. Гітлера цю 
гарнітуру було заборонено (нацис-
ти змінили своє ставлення до неї). 
Цікавий приклад становить „Simpli-
cissimus“: якщо на початку 1928 р. 
він ще виходить фрактурою, уже в 
№ 2 за 9 квітня часопис переходить 
на гарнітуру акциденц-ґротеск із ро-
дини антиква. Редакція ніяк не по-
яснила зміни дизайну. Взнаки могли 
датися як загальна тенденція, так 
і зміна естетичних уявлень та не-
бажання асоціюватися з консерва-
тивними колами, які дедалі більше 
апропріювали фрактуру.

Внутрішня структура україн-
ських ілюстрованих журналів де 
в чому повторювала структуру ні-
мецьких видань, що займали близь-
ку до їхньої нішу на ринку, проте від-
мінності були значними. Варте ува-
ги, приміром, зовсім інше місце ре-
клями, якої бракувало або й зовсім 
не було. Традиційним місцем розмі-
щення реклямних матеріялів були 2, 
3 і 4 сторінки обкладинки. „Глобус“ 
типово містив розділ із завданнями 
та головоломками при початку но-
мера – на другій сторінці обкладин-
ки. Титульний аркуш журнального 
блоку був стандартним місцем для 
фотоетюду чи актуальної фотогра-
фії. Текстову частину часопису від-
кривало оповідання, з яким часто 
поєднувалася фотохроніка без те-
матичного зв’язку з самим опові-
данням. Після цього типово друку-
валося великий нарис із кількома 
постановними фото, в цій частині 
журналу могли бути також і вірші 
й окремі світлини на цілу шпальту. 
Кілька дрібніших популярних ста-
тей та актуальних репортажів ішло 
після цього; в кінці також могла 

міститися книжкова чи мистецька 
рецензія, а також фотохроніка під 
назвою Всячина (вона також інколи 
замикала число вже на обкладинці). 
Невеликий фотонарис міг іти насам-
кінець; ребуси також могли посідати 
третю сторінку обкладинки. Дуже 
подібною була структура „Всесвіту“, 
за винятком того, що завдань і ребу-
сів тижневик не містив (натомість 
інколи під кінець числа давалося 
рубрику Гумор), а структура серце-
винної частини номера була значно 
вільніша й статті, фоторепортажі й 
фотонариси комбінувалися довіль-
ніше.

Структура „Червоного перцю“ 
була дещо подібна до структури 
німецького сатиричного часопису. 
Обкладинка і тут була місцем для 
яскравих повноколірних карикатур 
на всіх її сторінках. У текстовому 
блоці фейлетони й гуморески роз-
мірно чергувалися з карикатурами 
та віршами. На завершення номера 
редакція переважно ставила рубри-
ку Деркачем, дуже подібну до ні-
мецької «Любий Симпліціссімусе!». 
Жанрова структура була аналогічна 
до німецького журналу, за винятком 
романів – їх у „Червоному перці“ не 
друкували.

„Декада“ була найбільш подібна 
до німецьких видань у пляні жор-
сткости структури та композиції 
числа, в якій серцевина діставала 
найменш привабливий матеріял, по-
чаток і кінець були покликані при-
вернути й утримувати увагу, а пер-
ша половина номера містила важли-
віші й актуальніші тексти, ніж друга. 
Число відкривав публіцистичний 
текст у супроводі фотографій, після 
чого ішли Листи з чужими марками 
– перша з трьох фотохронік часопи-
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су – і кілька нарисів та репортажів. 
Романові з продовженням відводи-
лося наступне місце, потім давалося 
фотохроніку Десятиденка культури, 
ще кілька менш актуальних репор-
тажів чи нарисів і пізнавальних ста-
тей. Закривала число фотохроніка 
Дзеркало декади.

Внутрішня структура „Універ-
сального журналу“ була не досить 
чіткою. Жодної усталеної системи 
розділів, рубрик чи тематичних бло-
ків не зафіксовано. Число відкрива-
лося якоюсь ориґінальною світли-
ною, яка мала зв’язок із текстами 
всередині номера. Першим текстом 
ставав, як правило, нарис, незрід-
ка політичного характеру (про з’їзд 
окружної партконференції, напри-
клад); разом із тим, на перше місце 
могла потрапити, скажімо, й чергова 
«усмішка» Остапа Вишні – одного з 
членів редакції. Після першого тек-
сту, швидше за все, йшло якесь опо-
відання, але загалом міг трапитися 
і ще той чи інший нарис чи вірш. 
Нариси, оповідання, фраґменти з 
романів друкувалися впереміш із 
великими, на цілу сторінку, фото та 
малюнками; візуальні об’єкти також 
розташовувалися всередині тексту. 
Перші сім чисел закінчувалися роз-
ділом «Наша система – п’ять хвилин 
розумової гімнастики щодня», який 
містив різноманітні шаради, голово-
ломки, задачі, ребуси тощо. Цей роз-
діл виходив серіями: «А», «Б», «В» і 
так далі.

Цікавою була архітектоніка „Но-
вої громади“ – єдиного з часописів, 
який до 1929 року перебував лише 
під опосередкованим контролем 
держави як видання кооперативної 
„Книгоспілки“. Якщо на початку чис-
ла редакція воліла ставити вірші й 

прозові твори (оповідання, уривки 
з романів), серцевина й друга по-
ловина журнального блоку була за-
повнена замітками, фотокореспон-
денціями, репортажами й нарисами, 
часто дуже практичного характеру, а 
замикав номер відділ листування з 
читачами, де йшлося винятково про 
сільськогосподарські поради. Інко-
ли обкладинка містила рекляму чи 
сторінку гумору. Загалом же, у прі-
оритетності художньої літератури 
помітна ґенеалогічна спорідненість 
із «товстим журналом», яка для „Но-
вої громади“ не була порожнім зву-
ком: на початках свого існування, у 
1923 – 1924 роках цей кооператив-
ний бюлетень був один із ще дуже 
небагатьох часописів, де письмен-
ники могли надрукувати свої твори.

Не можна оминути зміни, яка 
відбувається протягом 1929 р. і на-
буває остаточної окреслености в 
1930 р., в архітектоніці всіх дослі-
джуваних видань, крім „Універсаль-
ного журналу“, що вже перестав ви-
ходити на той час, та „Декади“, яка 
тільки-но з’явилася в січні 1930 р. 
Часописи починають виходити на 
значно гіршому папері й рябіють ви-
баченнями за затримані й невипу-
щені номери; зменшується обсяг (з 
28-36 у 1928 р. до 24 у 1930 р. – для 
„Нової громади“; з 16-18 у 1928 р. до 
14-16 у 1929 р. – для „Всесвіту“), вод-
ночас у деяких різко зростає наклад 
(„Нова громада“ з 6 тис. 1928 р. до 60 
тис. 1929 р. – вдесятеро!), розширю-
ється застосування ілюстративного 
матеріялу, тексти стають помітно 
коротшими, а їхня тематика й жан-
рова структура – звужуються (так, 
зовсім зникають ілюстровані нари-
си з міського неробітничого жит-
тя). Зазнають кількісних та якісних 
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змін, а найчастіше геть зникають і 
так невеликі рубрики листування 
з читачами. Все це вочевидь було 
пов’язане з ідеологічними вимога-
ми першої п’ятирічки та остаточним 
оформленням сталінізму, що з одно-
го боку диктували збільшення масо-
вости навіть коштом якости продук-
ту, а з іншого – зводили праґматику 
текстів до агітаційно-пропаґандист-
ського навіювання.

Українські ілюстровані видання 
межі 20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст. жан-
рово тяжіли до нарису й репорта-
жу. Окреме місце посідала художня 
література. Всі часописи регулярно 
друкували вірші як уже визнаних 
письменників (приміром, М. Бажана, 
М. Йогансена, Д. Фальківського), так 
і менше відомих на час публікації 
авторів (О. Влизька, І. Багряного, М. 
Пригари), і тих, що залишилися зо-
всім малознаними й до сьогодні. Од-
нак провідними художніми жанрами 
були оповідання, яке часто межува-
ло з нарисом, та роман із продовжен-
ням – у супроводі значної кількости 
ілюстрацій. Випадала з цього кон-
тексту „Декада“, де домінував жанр 
короткої інформації та фотохроніки, 
присутній, однак, і в решті видань 
тією чи іншою мірою. Для „Черво-
ного перцю“ головними жанрами 
були фейлетон і гумореска, які спо-
радично потрапляли і на шпальти 
інших журналів. Провідними жанра-
ми в „Універсальному журналі“ ста-
ли нарис, есей, оповідання (часом 
детективне), вірш; з числа в число 
друкувався науково-фантастичний 
роман Юрія Смолича Господарство 
доктора Гальванеску; щодо жанрів 
зображальної журналістики, то це, 
безперечно, фотонарис, фоторепор-
таж та, в набагато менших масшта-

бах, карикатура; багато сюжетних 
ілюстрацій нічим не відрізнялись 
від звичайної книжкової графіки.

Тематично всі часописи кон-
центрувалися на індустріялізації та 
колективізації, які висвітлювалося 
з погляду ідеології комуністичної 
партії. Політизованими також були 
закордонні новини, які загалом зво-
дилися до опису злиденного стано-
вища пролетарів і їхньої револю-
ційної боротьби. Часто-густо такий 
кут подачі проривався і в популярні 
рубрики технічних новинок, що ря-
біли інформацією про озброєння ка-
піталістичних держав. У агіографіч-
ному тоні писалося про совєтських 
партійних діячів, а спрощене зобра-
ження «куркулів» та «приватників» 
в оповіданнях, нарисах, фейлетонах 
і карикатурах нагадує образ єврея із 
нацистського „Illustrierter Beobach-
ter“, інколи – аж до тотожности сти-
лістичних прийомів.

Разом із тим, журнали залиша-
лися чутливими до соціяльних змін, 
що відбувалися навколо. Міґрація 
селян у міста, проблеми білінґвізму, 
клясового розшарування за умов 
НЕПу, низького рівня інфраструк-
турного розвитку совєтської Укра-
їни, побутових проблем, таких як 
недостатність ринку оренди житла, 
були серед улюблених тем авторів 
часописів. Особливе місце посіда-
ли матеріяли з недавньої історії: 
революції та громадянської війни. 
Популярним був жанр екзотичного 
нарису, що конструював у традиціях 
орієнталістського дискурсу як від-
далені куточки СССР, так і колонії 
західних країн. Нормативність евро-
пейського досвіду втілювали окремі 
нариси із Західної Европи (до при-
кладу, тексти Валер’яна Поліщука в 
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„Універсальному журналі“). Логічні 
задачі, шаради, «ломиголовки» – все 
це часто посідало перші сторінки 
ілюстрованих журналів, що свідчить 
про виразну популярність ігрових 
жанрів серед споживачів преси.

У порівняльній перспективі під 
оглядом морфології українська та 
німецька ілюстрована преса демон-
струють суміжні ділянки совєтсько-
більшовицької та плюралістичних 
«ваймарських» ідеологій. Німецькі 
видання значно активніше праг-
нули до взаємодії з читачем, відпо-
відаючи новими рубриками на змі-
ну соціяльних і політичних реалій, 
набагато аґресивніше змагаючись 
за увагу читача та її утримання. У 
спрощеному розумінні, це відпові-
дає умовам та світогляду ринкової 
економіки та економічної конкурен-
ції серед видань, проте крім цього 
відбиває також установку на діялог, 
на вислуховування читача, що мав 
таке саме право на голос і місце на 
шпальті, як і автор – письменник 
чи журналіст. Це особливо поміт-
но в осяжних рубриках листування 
з читачами та навіть імітації фор-
ми «листа від читача» в авторських 
текстах. Українські видання в цьому 
пляні дотримувалися значно більш 
монологічної настанови.

Спільним, однак, було тяжіння 
до жорсткої архітектоніки номера, 
яка з часом усталювалася в україн-
ських совєтських часописах і яка вже 
була реалією існування більшости 
німецьких видань. У цьому сенсі й 
совєтське, і «ваймарське» відчуття 
модерности були не такими вже й 
різними, коли мова заходила про по-
рядок, ієрархії та устандартнення. 
Протягом 1928 – 1930 рр. совєтські 
ілюстровані журнали постійно ево-

люціонували в бік західноевропей-
ської форми. Ба більше, наслідуван-
ня норм західних, у тому числі й ні-
мецьких видань, яке, найімовірніше, 
мало місце, коли зважити на куль-
турні зв’язки й певну орієнтацію на 
німецькі досягнення в літератур-
них і журналістських текстах кінця 
1920-х років, було виявом «індустрі-
ялізації» пресового виробництва 
і загального індустріялізаційного 
гасла «наздогнати й перегнати». 
Водночас важливим аспектом і для 
німецьких, і для українських видань 
було дати читачеві чітку структуру 
часу, організованого за традицій-
но-календарним та ідеологічно-ка-
лендарним принципами (численні 
тексти і зображення, присвячені 
святам, зміні пір року, типовим для 
певного сезону заняттям, але – last 
but not least – також і роковинам 
політичних лідерів та подій). Тож 
і німецькі, й українські совєтські 
ілюстровані часописи вели читачів 
дещо різними шляхами до модерно-
го суспільства, виконуючи заразом і 
свою питому функцію творців «уяв-
леної спільноти».

Між українською та німецькою 
ілюстрованою пресою в період 1928 
– 1930 років існували істотні поді-
бності, що полягали у паралельному 
використанні наративних жанрів та 
жанрів зображальної журналістики, 
домінування світлини над малюн-
ком, широкому побутуванні жанрів 
фотохроніки, фоторепортажу та фо-
тонарису. Німецькі ілюстровані ча-
сописи зазвичай мали досить жор-
стку форму, яку визначало розмі-
щення основної маси ілюстрацій та 
найцікавіших і водночас найкорот-
ших матеріялів на початку та в кінці 
номера, а найдовших і найбідніших 
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на зображення текстів – у його сер-
цевині. Неодмінними елементами 
структури будь-якого ілюстрова-
ного часопису були роман із продо-
вженням та фотоетюд (у вигляді ізо-
льованої світлини з підписом), тоді 
як набір інших вживаних жанрів міг 
бути варіятивнішим. Водночас укра-
їнська ілюстрована преса того часу 
мала значно менш упорядковану 
форму і менш розгалужену жанро-
ву структуру. Ґенетична спорідне-
ність із літературними «товстими» 
журналами, помітна як у морфоло-
гії (художня література на першому 
місці), так і в системі жанрів (попу-
лярне анкетування письменників), 
свідчить про нерозвиненість рин-
кової спеціялізації видань та під-
тверджує дані про насаджування 
пресових інституцій згори вниз, 
прагнення апропріювати европей-
ські/капіталістичні пресові форми. 
Попри це, навіть нормативність ро-
ману з продовженням була прави-
лом із численними винятками (так, 
ні „Глобус“, ні „Всесвіт“ їх не місти-
ли) – певно через іще невисокий рі-
вень розвитку і «неіндустріяльний» 
характер українського роману, що 
саме народжувався у той час. Брак 
фотокореспонденцій і загалом менш 
багате ілюстрування вказують на 
все ще допоміжне значення ілюстра-
ції, нижчий технічний рівень. Укра-
їнська ілюстрована періодика того 
часу виказує ознаки наслідування 
західноевропейських зразків, щодо 
якого журналісти та редактори були 
свідомі. В окремих випадках („Уні-
версальний журнал“) вони знаходи-
ли вихід із конфлікту між прагнен-
ням до стандарту та ориґінальністю 
у вигляді пародіювання стандарту 
(статті про західну пресу, пародійні 

реклямні блоки, часті самоіронічні 
алюзії до европейської культури). 
Зосібна стоять сатирично-гуморис-
тичні журнали, що не публікували 
світлин і мали дуже специфічну жан-
рову структуру. Дослідження свід-
чить не тільки й не так про меншу 
професійність українських ілюстро-
ваних видань, як про те, що вони 
обслуговували два суспільства, які 
були неоднаково модерні, або по-
різному існували у своїй модернос-
ті; тим не менше, бачення самого 
кінцевого ідеалу модерного суспіль-
ства, втілене в реальній видавничій 
практиці, попри заявлені на словах 
безкомпромісні відмінності, не було 
аж настільки відмінним, хоча шляхи 
до нього справді не збігалися. Сус-
пільні ідеологічні настанови 1920-х 
років у Совєтському союзі та Німеч-
чині, попри офіційні деклярації, ви-
являються багато в чому подібними, 
що пояснює шляхи співпадання роз-
витку двох тоталітаризмів у наступ-
не десятиліття.

Перспективи дослідження обу-
мовлені потребою вивчити частот-
ність уживання тих чи інших форм 
і жанрів, що дозволить виявити 
кількісні відмінності між україн-
ською та німецькою ілюстрованою 
періодикою міжвоєнного періоду та 
встановити з належною надійністю 
та можливістю узагальнення част-
ки вживання тих чи тих форм у кон-
кретних виданнях. Це дасть змогу 
вичерпно проаналізувати жанрову 
структуру тогочасних журналів. Ра-
зом із тим, плідним може виявитися 
дослідження, зосереджене на візу-
альному матеріялі, його внутрішній 
ієрархії в кожному окремому часо-
писі. Функціонування ідеологічних 
дискурсів у контенті ілюстрованої 



537+

Volume VІІІ, 2014 +

преси теж не можна вважати вивче-
ним до кінця. Дослідження тогочас-
ного дискурсу про ілюстровану пре-
су може дати чимало інформації про 
те, як читачі й автори сприймали її 
архітектоніку і як у цьому знаходи-
ли вияв панівні ідеології доби.
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