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Максим Балаклицький 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ 

Під комунікацією ми розуміємо спілкування (інформаційний обмін) двох 

і більше сторін із використанням спеціалізованих технічних засобів. Українські 

протестанти — громадяни або вихідці з України будь-якої національності, які є 

членами протестантських церков України: лютерани, реформати (кальвіністи); 

меноніти, євангельські християни, баптисти, п’ятдесятники, адвентисти; 

харизмати тощо. Протестантська комунікація — технічно опосередковані 

інформаційні потоки протестантських церков: внутрішні (між одновірцями чи 

представниками різних церков) та зовнішні (між церквою та суспільством).  

Перша відома нам спроба осмислення протестантської комунікації 

України (1895) належить Лесі Українці1 — вона розглядає зміст журналу 

євангельських християн «Беседа». Реакцію відомої поетки на періодику 

релігійної меншини можна пояснити інтересом М. Драгоманова до 

протестантизму, який бачив у ньому канал європеїзації та демократизації 

українського суспільства, поширенням у другій половині ХІХ століття 

протестантських течій західного та православного походження на території 

Російської імперії, одним з основних вогнищ якого стали німецькі колоністи та 

українське селянство півдня України, та репресії царського уряду до 

«сектантів», якими він намагався підтримувати статус «православної країни». 

Останнє у інтелігенції з соціалістичними поглядами викликало співчуття до 

переслідуваних, тим паче що політичні та релігійні дисиденти при царському та 

радянському режимах часто відбували покарання в тих самих місцях, гарно 

знали одне одного і зазнавали ідеологічного взаємовпливу2.  

Показовою в цьому плані є позиція діаспорного історика Г. Домашовця. 

Він уважає баптистів єдиним напрямком українського протестантизму, який 

робить внесок в українську національну культуру. Попередниками української 

євангельської літератури він називає М. Костомарова з його «Книгами буття 
                                                 
1 Українка Леся. Українські баптисти і їх часопис «Беседа» за 1894 рік / Леся Українка. — Львів, 1895. 
2 Див. : Zhuk S. Russia’s lost Reformation. Peasants, millennialism, and radical sects in Southern Russia and Ukraine, 
1830–1917 / Sergei I. Zhuk. — Washington : Woodrow Wilson Center Press — Baltimore and London : The John 
Hopkins University Press, 2004. — 457 pp.  
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українського народу» й М. Драгоманова, наводячи список праць останнього з 

історії українського протестантизму. За словами Домашовця, «проф. 

М. Драгоманів… був не тільки симпатиком баптизму, але й стояв ув обороні 

українського баптизму, писав про те статті, розвідки та тримав зв’язок з 

англійськими баптистами та радив М. Павликові допомогти українцям у 

Галичині заснувати УЄБЦ»3 (Українську євангельсько-баптистську церкву). 

Домашовець твердить, що основний розвій баптистської літератури та преси 

відбувся за кордоном через відсутність релігійної свободи на українських 

землях, і на доказ цього називає 22 журнали, видаваних українськими 

баптистами в Канаді.  

Після легалізації урядом П. Столипіна в 1906 році протестанти 

займаються практичною журналістикою. Їх видавничі проекти привертали 

увагу оглядачів різної політичної та світоглядної орієнтації, що диктувало й 

тональність відгуків від доброзичливих, які відмічали миролюбну і толерантну 

ідеологію цих часописів, яка різко контрастувала з братовбивчою пропагандою 

1920-х, до упереджених «пресових доносів», у яких «німецьких засланців» 

обвинувачувано в різноманітних злочинах аж до державного перевороту4. 

Значно кращим було становище протестантської преси в Речі Посполитій.  

Цю журналістську традицію було перервано на шість років між 1939 

(часом закриття протестантських часописів у Західній Україні) і 1945 роком, 

коли в Москві було створено «Братский вестник» — єдиний періодичний орган 

радянських протестантів. Журнал став сучасником багатьох суперечливих 

подій, найболючішими з яких були розкол церкви євангельських християн-

баптистів (1959–1963) і переслідування протестантів під час хрущовського 

правління. Це пояснює, чому публікації часопису породжували рукописні 

коментарі5, автори яких використовували оприлюднені на його шпальтах дані в 

                                                 
3 Домашовець Г. Нарис історії Української євангельсько-баптистської церкви / Г. Домашовець. — Ірвінгтон — 
Торонто, 1967. — С. 513.  
4 Див. : Опарин А. Победившие время… / Опарин Алексей Анатольевич. — Харьков : Факт, 2009. — 335 с.  
5 Кузьмин В. Анализ содержания «Братского листка» за 1975 год и сопроводительное письмо; Бычков А. Ответ 
ВСЕХБ Псковской церкви ЕХБ и В. Кузьмину по поводу «Анализа содержания «Братского листка» за 
1975 г.» // История евангельского движения в Евразии 4.0. (Електронний ресурс) : Документы и материалы. — 
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ідеологічних баталіях. Розкол стався через диктат радянської влади керівництву 

союзу та неприпустимі, на думку опозиції — сформованої Ініціативної групи — 

поступки цьому тискові. З початку 1960-х почали виходити відкриті листи до 

влади з вимогою розширення релігійних свобод, списки арештованих за віру, а 

з 1970-х років приблизно п’ять разів на рік оприлюднювано самвидавний 

«Бюллетень Совета родственников узников ЕХБ». Пожвавлення міжнародного 

туризму дозволило вивезти представну частину протестантського самвидаву на 

Захід, де його публікація почалася 1968 року з англійського перекладу 

М. Бурдо6. Загострення «холодної війни» та антирадянські настрої на Заході, 

особливо після виходу «Архіпелагу ГУЛАГ» О. Солженицина в 

протестантському видавництві YMCA-Press у Парижі, довели існування в СРСР 

релігійного інакомислія, що викликало низку закордонних досліджень 

протестантської комунікації на цій території. Найвідомішою розвідкою з них є 

книга В. Заватскі «Євангельські християни в СРСР після Другої світової 

війни»7. У ній автор аналізує відмінне уявлення про факт і конфлікт 

інтерпретацій тих самих подій у легальній та нелегальній пресі баптистів, 

причини, які породили нелегальну пресу, типи нелегальних публікацій і заходи 

протистояння влади релігійному дисидентству, а також роль і ефективність 

самвидаву в інформуванні світової громадськості про релігійне життя за 

«залізною завісою».  

С. Дурасов8 подає історію п’ятдесятницької преси на території соцтабору, 

використання вірними цієї конфесії жанрів агітаційної кінодокументалістики, 

описує ідеологічну боротьбу за радянський радіопростір і виниклі із-за 

християнських радіопередач нові громади.  

                                                                                                                                                                  
80 min / 700 Mb. — Одесса : ЕААА, 2005. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 12 см. — Систем. вимоги: 
Pentium; 32 Mb RAM; Windows 1995, 98, 2000, XP. — Назва з контейнера. 
6 Bourdeaux M. Religious ferment in Russia : Protestant opposition to Soviet religious policy / Michael Bourdeaux. — 
London; New York : Macmillan; St. Martin’s Press, 1968. — 255 pp. 
7 Sawatsky W. Soviet Evangelicals since World War II / Walter Sawatsky. — Scottdale, Pennsylvania: Herald Press, 
1981. — 528 pp.  
8 Durasoff S. The Russian Protestants: Evangelicals in the Soviet Union, 1944–1964 / Steve Durasoff. — Rutherford: 
Fairleigh Dickinson University Press, 1969. — 291 pp.; Durasoff S. Pentecost behind the Iron Curtain / Steve 
Durasoff. — Logos International, 1972. — 128 pp.; переклад: Дурасов С. Протестанты в России / Стив Дурасов // 
Христианская мысль. — 2004. — № 5, № 6; 2005. — № 7; Дурасов С. За железным занавесом / Стив Дурасов // 
Христианская мысль. — 2003. — № 2, № 3; 2004. — № 4. 
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Українські дослідники почали писати про «Братский вестник» аж 1989 

року. Тоді вийшло двоє брошур, започатковуючи нездійснену серію: огляд 

змісту «Братского вестника»9 та методична розборка до критичного розгляду 

цього періодичного органу10.  

1993 року М. Елліотт заснував у США журнал «Вісник церков і служінь 

«Схід-Захід» («East-West Church & Ministry Report») як довідник для 

закордонних місіонерів, які працюють на території колишнього соцтабору. 

Часопис містить низку інформативних статей про стан справ у протестантській 

журналістиці та книговиданні на цих теренах. На його сторінках В. Заватскі 

аналізує стосунки пострадянських протестантів і західних місій. За його 

словами, «від 1975 року радянські християни від політики виживання перейшли 

в наступ: вимагали більше Біблій, іншої релігійної літератури, розширення 

біблійних кореспондентських курсів і додатків до музичних курсів, а затим 

зростання тиражу конфесійних журналів»11. Заватскі визнає, що вже на 1992 рік 

стало неможливо вести облік конфесійних видань через нестабільність і 

некерованість журналістського процесу в протестантському середовищі. 

Масовий характер більшості церковних видань пояснюється прагненням 

мінімального оповіщення євангельською вісткою максимальної кількості осіб.   

Дж. МакНейл критикує якість перекладів західних протестантських 

авторів, що виходили на пострадянському терені на початку 1990-х: «велика 

частина євангелізаційних матеріалів, що надходить із Заходу, настільки зле 

перекладена, що вони не можуть використовувати багато з них видань без того, 

щоб сливе завдати образи освіченості цих людей або створити у них враження, 

що Євангеліє призначено виключно для обмежених осіб. Якість перекладу 

багатьох книжок і трактатів, призначених для Росії, не витримує жодної 

критики. Без сумніву, поспіх західних місій, близький до хаотичної гарячки, 
                                                 
9 Баптистский журнал : вчера и сегодня (обзор «Братского вестника») : Вып. 1. — К. : О-во «Знание» УССР, 
1989. — 56 с.  
10 Баптистский журнал : вчера и сегодня (обзор «Братского вестника») : (Методические рекомендации по 
критическому анализу «Братского вестника», опубликованные в І полугодии 1989 г.). — К. : О-во «Знание» 
УССР, 1989. — 28 с. 
11 Sawatsky W. After the glasnost revolution: Soviet Evangelicals and Western missions / Walter Sawatsky // East-West 
Church & Ministry Report. — Vol. 1, No. 2. — 1993. — P. 8; розширений варіант статті: International Bulletin of 
Missionary Research. — Vol. 16/2. — 1992. — Pp. 54—60. 
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зіграв свою роль. Іноді тексти навіть в оригіналі було погано написано та 

редаговано»12.  

Стабільними дописувачами видання з проблематики протестантських 

медіа є М. Елліотт і Ш. Мампер. Елліотт наполягає на необхідності 

інкультурації для західних місіонерів при роботі на пострадянському 

просторі13; засуджує рекламні прийоми, котрі приховують релігійну сутність 

здійснюваних заходів14; аналізує ринковий потенціал протестантських 

видавництв щодо здатності знайти продаваний текст, публікації, маркетингу і 

продажу. М. Елліотт пояснює домінування перекладів західної християнської 

літератури придушенням комуністичним урядом «християнського культурного 

самовираження та цілковитою ізоляцією християн від вищої освіти, 

журналістики, викладання та друкування»15, називає західні організації, котрі 

заохочують діяльність національних письменників і видавців, та робить огляд 

їх роботи на кінець 1990-х років; аналізує фактори, що сприяють чи шкодять 

розвиткові національного протестантського книгодрукування, і вважає 

практику безкоштовного розповсюдження книг західними місіями головною 

перешкодою для його поступу.  

П. Джейкоб і М. Елліотт16 описують історію приходу протестантської 

програми «Суперкнига» на радянське телебачення 1991 року, яка мала 300 

мільйонів глядачів у Радянському Союзі, Східній Європі та В’єтнамі, була 

перекладена вісьмома мовами народів СРСР і в цілому отримала п’ять 

мільйонів листів.  

Ш. Мампер ділиться досвідом проведення семінарів для протестантських 

видавців і редакторів журналів колишнього соцтабору. Вона описує умови 

заснування протестантських журналів, мотивацію редакторів, їх кваліфікацію, 
                                                 
12 McNeill J. The Church and Western ministry : what Russian Christians think / John McNeill // East-West Church & 
Ministry Report. — Vol. 2, No. 3. —  1994. — P. 1. 
13 Elliott M. The prospects for religious liberty in Russia and how Western missions can enhance them / Mark Elliott // 
East-West Church and Ministry Report. — Vol. 1, No. 4. — 1993. —  P. 16.  
14 Elliott M. Truth in advertising / Mark Elliott // East-West Church & Ministry Report. —Vol. 3, No. 3. — 1995. — P. 
16. 
15 Elliott M. Is self-sustaining Protestant publishing possible? / Mark Elliott // East-West Church & Ministry Report. —
Vol. 8,  No. 2. — 2000. — P. 16. 
16 Jacob P. and Elliott M.  Superbook to the rescue : Christian animation on Soviet television  
/ Preethi Fenn Jacob and Mark Elliott // East-West Church and Ministry Report. — Vol. 14, No. 2. — 2006. — Pp. 1–2.  
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основні труднощі цієї справи, постулює потребу в самоокупних 

міжконфесійних виданнях, можливості та «підводне каміння» професійного 

росту медійників, підсумовуючи, що «Видавці журналів просуваються з 

упертістю натасканого пса, користуючись доступними їм можливостями освіти, 

намагаючись покращити редакторську культуру та поволі розширюючи наклад. 

Багато цих редакторів і видавців не вважає себе надто відважними. Озираючись 

назад, вони схильні характеризувати свій початковий ривок у цю галузь як 

безрозсудство»17. В пізнішому огляді Мампер аналізує зміст протестантських 

журналів, канали фінансування та обмежені можливості волонтерської праці, 

досвід їх редакцій, мотивацію видавців і способи вирощування національних 

авторів18. Авторка зазначає дефіцит комунікації між протестантськими 

редакторами й навіть брак обізнаності про існування інших видань. На її думку, 

«Найбільший потенціал віщує розмір російськомовного християнського 

ринку — п’ять мільйонів баптистів, харизматів і п’ятдесятників тільки в Росії, 

Україні та Білорусі. Східноєвропейські країни з найбільшим християнським 

населенням не можуть похвалитись і вполовину меншим ринком. Однак розмір, 

вірніше, відстані становлять і найбільший виклик для видавців християнських 

журналів»19. Мампер підкреслює, що недостатньо мати величезний ринок, якщо 

немає змоги розповсюджувати журнали на самоокупній основі, та називає 

причини такого становища.  

М. Мойл, Ґ. Деві та Б. Мілн20 розповідають про зусилля об’єднання 

євангельських видавництв Центральної та Східної Європи «International 

Literature Associates», спрямовані над на заснування незалежних 

міжконфесійних видавництв, самоокупних і національно орієнтованих, 

видавання церковної та євангелізаційної літератури, виховання національних 

авторів, вироблення функціональної моделі християнського бізнесу та 
                                                 
17 Mumper  S. Publishing without perishing / Sharon Mumper // East-West Church & Ministry Report. — Vol. 5,  
No. 3. — 1997. — P. 11. 
18 Мампер Ш. Христианские журналы Восточной Европы / Шэрон Мампер // Вестник служений и церквей 
«Восток-Запад». — Том 12, Вып. 1. — 2004.  
19 Mumper  S. Christian Magazine Publishing in the Former Soviet Union / Sharon Mumper // East-West Church & 
Ministry Report. — Vol. 12, No. 4. — 2004. — Pp. 9–10.  
20 Moyle M. et al. Post-Soviet Christian publishing : aiming for self-sufficiency / Marsh Moyle, Gerry Davey, and 
Brenton Milne // East-West Church & Ministry Report. — Vol. 5, No. 4. — 1997. — Pp. 1–3. 
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формування когорти співробітників місцевих редакцій, здатних вести 

життєздатний бізнес і приймати етичні рішення.  

В Україні студії протестантських медіа з’являються 1995 року. Курс 

лекцій В. Любащенко створив тенденцію, не перервану до сих пір: авторка 

перелічила періодичні видання, видруковувані різними напрямками 

українського протестантизму21. Такий підхід став компонентом пізніших студій 

В. Докаша і В. Франчука22, А. Колодного23, П. Яроцького24, С. Гурьєвої25 тощо, 

хіба що додалося називання видавництв і радіостанцій26. Після восьмирічного 

досвіду проведення освітніх семінарів для редакцій протестантських журналів 

пострадянського простору і Східної Європи Ш. Мампер визнала, що «дотепер 

ніхто не знає, скільки їх [протестантських журналів — М.Б.] є насправді»27. 

Більшу цінність становлять спроби систематизації даних про протестантську 

пресу. С. Головащенко подає таблицю видань, випущених в Україні, Росії та 

діаспорі з кінця ХІХ століття до першої половини ХХ століття28, 

О. Назаркіна — за 1993—2000 роки29. 

Другим із цих двох авторів є М. Пейтер, чия бакалаврська робота 

становить оригінальне дослідження теорії протестантського радіомовлення. 

Використовуючи схему комунікації Г. Ласвелла, автор наполягає на 

принциповій відмінності християнської комунікації від світської та твердить: 

«Християнам не слід віддавати журналістику на служіння миру, вони повинні 

                                                 
21 Любащенко В. Істория протестантизму в Україні : курс лекцій / Любащенко В. І. —  Львів : Видавнича спілка 
«Просвіта», 1995. — С. 244, 246, 265, 286, 291, 307. 
22 Історія релігій в Україні : у 10-и т. Редколегія : А. Колодний (голова) та ін. Пізній протестантизм в Україні. 
Т. 6. (п’ятдесятники, адвентисти, свідки Єгови) / За ред. П. Яроцького. — Київ-Дрогобич : Коло, 2007. — 
С. 238.  
23 Колодний А. Конфесійна карта України : конфесійні та регіональні зрізи / А. Колодний // Україна релігійна. 
Колективна монографія. Книга перша : стан релігійного життя України. — К., 2008. — С. 28.  
24 Яроцький П. Стан пізньопротестантських конфесій / П. Яроцький // Україна релігійна. Колективна 
монографія. Книга перша : стан релігійного життя України. — К., 2008. — С. 307, 309, 322.  
25 Гурьєва Сніжана Анатоліївна. Типологія сучасної преси Східної України : Дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / 
Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2006. — 191 арк. 
26 Любащенко В. Адвентисти в Україні : структура служіння / Вікторія Любащенко // Людина і світ. — 2003. — 
№ 2. — С. 47—51.  
27 Mumper  S. Christian magazine publishing in the former Soviet Union / Sharon Mumper // East-West Church & 
Ministry Report. — Vol. 12, No. 4. — 2004. — P. 9. 
28 История евангельско-баптистского движения в Украине. Материалы и документы. Сост. 
Головащенко С.И. — Одесса : Богомыслие, 1998. — С. 276–277.  
29 Назаркіна О. Протестантські конфесії в 90-і роки ХХ ст. : баптистські та п’ятидесятницькі течії / Назаркіна 
Олена Іванівна. 07.00.01 — Історія України. Дис… канд. іст. наук. — Донецьк, 2003. — С. 211.  
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мати свою… ми… можемо і повинні говорити не по-мирськи, освітлюючи події 

оточуючого світу»30. Християнську комунікацію,  за Пейтером, характеризує 

участь Бога в процесі спілкування мовника і аудиторії. Основою християнської 

радіожурналістики є біблійна інтерпретація фактів. Вона передбачає духовне 

відродження слухача; мета християнського радіомовлення: невіруючого — 

привести до Бога, для віруючого — поглибити стосунки з Ним. Слухач повинен 

прийняти рішення або на користь вічного життя, або проти нього. Автор 

визнає, що засоби масової інформації не тільки звертаються до аудиторії, але й 

створюють її. Діалог з аудиторією повинен будуватися на пошуку спільних 

інтересів, з яких універсальними є екзистенційна невдоволеність, відчуття 

внутрішньої порожнечі, самотності, вини, страх смерті. Апеляція до цих потреб 

може компенсувати брак знань про аудиторію. Пейтер називає функції 

християнського радіомовлення: євангелізаційну, духовно-настановчу, 

навчально-просвітницьку, інформаційну.  

В. і О. Шевелєви в своєму інтерв’ю31 визначають місце радіо в системі 

місіонерських засобів християнської церкви та називають його переваги: 

мобільність приймача, задіювання людської уяви дозволяє концентрувати увагу 

слухача, дешевизну та більшу доступність виробництва радіопрограм, особливо 

в порівнянні з ТБ.  

Бурхливий ріст протестантської періодики привернув дослідників поза 

конфесійними межами цієї гілки християнства. 1996 року А. Юраш у своїй 

дисертації вперше здійснив представний огляд протестантської преси України 

за конфесійним критерієм32. Важливою характеристикою його праці є атрибуція 

видань, заснованих протестантськими місіями.  

Того ж року на цю тенденцію відгукнувся журнал «Людина і світ», 

запропонувавши С. Мірошниченку провести контент-аналіз релігійних програм 

                                                 
30 Пейтер М. Сущность христианского радиовещания. Одесская богословская семинария евангельских 
христиан-баптистов. Дипломная работа / М.Д. Пейтер. — Одесса, 1995. — С. 20.  
31 Шевелевы В. и О. Евангельская весть на волнах радио / Вячеслав и Ольга Шевелевы // Вестник 
христианского служения. — 1997. — № 1. — С. 4—7.  
32 Юраш А. Українська церква у контексті сучасних політичних конфліктів та комунікативних процесів 
(історико-політичний аспект) / Юраш Андрій Васильович: Дис. канд. політол. наук. 23.00.01 — теорія та історія 
політол. науки. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 1996. — С. 237—238. 
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у харківському телеефірі. Журналіст зробив висновок, що «Розподіл ефірного 

часу за конфесійною ознакою свідчить зовсім не про симпатії населення до 

певної релігії, а про місіонерську активність тієї чи іншої спільноти в Україні та 

чи не передовсім про її фінансові можливості. …61% усього релігійного 

телемовлення в Україні припадає на протестантів переважно західного 

походження… православні ієрархи поступаються Рику Реннеру чи Мерилін 

Хиккі в ораторському мистецтві та вмінні «тримати» аудиторію»33. Наступні 

згадки про протестантів у моніторингу світських ЗМІ України обговорюють 

проблему тотально неадекватного (в професійному, етичному, правовому, 

соціальному плані) образу цієї релігійної течії34, в той час як медіа цих 

конфесій відійшли на маргінес уваги непротестантських науковців. Виняток 

становить стаття Ю. Колісника35, де він розглядає заклики до толерантного 

ставлення до представників інших національностей та релігій у текстах 

проповідей, надрукованих у журналі німецької євангелічно-лютеранської 

громади св. Катерини (Київ) «Німецький канал».  

Першими навчальними посібниками з протестантської комунікації були 

тексти лекцій, прочитаних в Україні закордонними викладачами. Я. Гаммонд 

виступав у Вищій духовній школі (Київ) у 1996—1997 роках. Його виступи 

стосувалися біблійної основи для видавничого служіння, ролі друкованого 

слова в церковній роботі, принципів комунікації, оцінки ресурсів редакції та 

потреб аудиторії, розгляду стадій підготовки рукопису та макета видання36.  

Р. Бродшов37 підготував огляд праць західних протестантських авторів із 

міжкультурної комунікації. Ця брошура унаочнює відмінне розуміння 

                                                 
33 Мірошниченко С. Релігія в українському телеефірі / Сергій Мірошниченко // Людина і світ. — 1996. — 
№ 9. — С. 32.  
34 Єленський В. «Секти» : нові реалії та старі міфи  / Віктор Єленський // Критика. — 2003. — № 7—8; 
Филипович Л. Антисектантская истерия в украинских СМИ : видимые и невидимые причины / Людмила 
Филипович // Релігійна свобода. — 2008. — № 13. — C. 311—316; Бойко А. Християнські мас-медіа в України : 
Тексти лекцій. — К., 2009. — С. 57—58 тощо.  
35 Колісник Ю. Толерантність — шлях до взаєморозуміння й загальнолюдського поступу (проблема 
толерантності й віри у пресі національних меншин України) / Ю. Колісник // Вісник Львівського університету. 
Серія журналістики. — 2001. — Вип. 21. — С. 342—348.  
36 Печатное служение в церкви. Курс лекций. Прочитан в Высшей духовной школе в январе 1996 г. и феврале 
1997 г. Яном Хаммондом, Австралия. — К., 1997. — 77 с.  
37 Bradshaw R. Cross-cultural communication / Roslyn Bradshaw. — Kiev : Ukrainian Evangelical Theological 
Seminary, 2000. — 32 p.  
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комунікації західними та слов’янськими протестантами. Англосаксонці поза 

мистецькими колами користуються писаним словом набагато ширше, але не 

сприймають його як єдиний і найкращий спосіб спілкування. Слов’янська ж 

культура розуміє комунікацію переважно як «високу», книжну. Україна 

відноситься до літературоцентричних націй — секуляризованих, із 

громадянською релігією Культури та вірою в Державу, підтримуваною давнім 

досвідом диктаторського ладу38. Тут плекають сакральний статус писаного 

слова. Вияв такого підходу — звуження комунікації до журналістики як 

творення текстів39. Слово «комунікація» дотепер не прижилось серед 

українських протестантів: приміром, термін Communication Department із 

«Церковного статуту» адвентистів сьомого дня40 постає то відділом із 

громадських зв’язків41 (що звужує його функції до піару), то відділом зовнішніх 

зв’язків42 (ніби внутріцерковна комунікація не потребує оптимізації), то 

відділом інформації43 (що не передбачає зворотного зв’язку). Бродшов піднімає 

питання комунікаційної теорії, процесу пізнання, принципів комунікації, 

мовних і невербальних шляхів спілкування, впливу соціальних структур на 

місіонерську комунікацію, ролі мас-медіа та процесу прийняття рішень 

аудиторією.  

1998 року І. Лещук у збірці есеїв «Екологія духу»44 виразив страх 

консервативного крила протестантської людності перед ознаками формування в 

Україні інформаційного суспільства, тлумачачи ці ознаки в есхатологічній 

перспективі біблійного Апокаліпсису. Для церковних кіл ця книжка надовго 

стала головним джерелом із даної тематики. Її детальніший розгляд читач 

знайде в параграфі 1.7 даної роботи.  
                                                 
38 Див. : Балаклицький М. Есе як художньо-публіцистичний жанр / М.А. Балаклицький. — Х. : ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 2007. – 74 с.  
39 Павлюк П. Практическая журналистика : Учебник для студентов факультета журналистики. Христианский 
гуманитарно-экономический открытый университет / Павлюк Петр Аркадьевич.  — Одесса : ХГЭУ, 2001. — 
142 с. 
40 Seventh-day  Adventist Church manual. 17th edition.  — Hagerstown, Maryland : Review and Herald Publishing 
Association, 2005. — Pp. 121—123.  
41 Церковное руководство адвентистов седьмого дня. — Выпуск Генеральной Конференции АСД, 1990. —
С. 89—90.  
42 Гараджа В. Религиоведение / В. Гараджа . — М. : Аспект Пресс, 1995. — 351 с.  
43 Отдел информации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://adventist.ru/content/view/111/34/ 
44 Лещук И. Экология духа / Иван Лещук. — Одесса : Христианское просвещение, 1998. — 290 с.  
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З кінця 1990-х років світські релігієзнавці та історики звертаються до 

попередніх періодів протестантської журналістики на українських землях. 

А. Ігнатуша45 почала вивчати протестантську періодику Східної та 

Наддніпрянської України 1926—1928-х років як суспільно-політичне явище. 

Ігнатуша розглядає передумови створення, періодизацію та причини закриття 

видань, їх відгук на тогочасні суспільні та міжконфесійні процеси й роль в 

інтеграції вірних і зміцненні конфесій46.  

Приваблює науковців і історія євангельської періодики в Західній 

Україні, де стабільною увагою тішиться євангелічний журнал «Віра і наука» (з 

1929 року «Українська реформація»), що виходив у Станіславові та Коломиї в 

1925—1939 роках. І. Монолатій47 характеризує зміст цього часопису. 

В. Глаголюк48 робить огляд змісту євангелічних видань Покуття 1920—1930-х 

років, де, крім «Віри і науки», аналізує зміст видань «Приятель дітей», «На 

провесні», «Хліб щоденний», «Недільна шкілка», «Сіяч», «Прозри!», «Новий 

світ», «Стяг» під кутом питань релігійного виховання.  

Я. Клачков у своїй монографії з історії протестантської журналістики в 

Польщі 1918—1939 років49 окремий розділ приділяє виданням для українців. 

Науковець описує історію журналів «Віра і наука», «Наша правда», «Прозри!», 

«Стяг», «Єднота», «Знамения времени», «Гость», «Воскресная школа», 

«Христианин», «Післанець правди», «Маяк», «Євангелист», «Евангельская 

вера», «Свет к просвещению», «Читання на щодень», «Христианский союз», 

«Миссионерский вестник/Zwiastun Misjonarski», «Ewangeliczny Chreścijanin», 

«Євангельський христіянин», «Будівничий Церкви Божої», «Євангельський 

голос», «Słowo Pojednania», «Христианство», відмічаючи цільову аудиторію, 

                                                 
45 Ігнатуша А. «Йти і проповідувати Євангеліє» : з історії всеукраїнського журналу «Баптист Украины» / 
Алевтина Ігнатуша // Людина і світ. — 1999. — № 11—12. — С. 38—40.  
46 Ігнатуша А. Протестантська періодика України як суспільно-політичне явище 20-х рр. ХХ ст. / Ігнатуша 
Алевтина Євгенівна. - Автореферат... канд. іст. наук. - 07.00.01 - Історія України. - Запоріжжя, 2009. — 20 с. 
47 Монолатій І. Українсько-німецькі міжконфесійні взаємини на Покутті у висвітленні часопису «Віра і наука» / 
Іван Монолатій // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. — 2001. — Вип. 9. — С. 141—153.  
48 Глаголюк В. Релігійні та християнсько-моральні проблеми виховання на сторінках релігійно-церковної преси 
Покуття 20—30-х рр. ХХ ст. / Василь Глаголюк // Збірник Науково-дослідного центру періодики. — 2003. — 
№ 11. — С. 331—342.  
49 Kłaczkow J. Czasopiśmiennictwo protestanckie w Polsce w latach 1918–1939 / Jaroslaw Kłaczkow. — Torun : Dom 
Wydawniczy Duet, 2003. — 464 s.  
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концепцію видань, класифікує типи публікацій.  З точки зору дослідника, 

протестантизм із його пресою був поважним культуротворчим чинником: 

«Особливе значення мав протестантизм для українців, оскільки через 

впровадження до літургії української мови він прискорював національне 

освідомлення значної частини українського населення. Важливо також 

відзначити, що завдяки протестантизму українство вводилося у коло 

європейської культури. Цей цікавий під національним і соціальним оглядом 

процес прилучення до західної цивілізації затримав вибух Другої світової 

війни»50.  

Л. Бородинська51 оповідає історію журналів євангельських християн у 

Польщі «Християнин», «Місіонерський вісник», «Євангельський християнин». 

Учасники щорічного наукового симпозіуму «Людина і християнський 

світогляд» (Сімферополь), організованого протестантами, регулярно 

торкаються теми інформаційного суспільства і впливу технологій на людське 

життя. Нецерковні особи використовують цей майданчик для тотальної 

критики медіатизованого сьогодення з консервативних позицій52. 

Протестантських доповідачів теж характеризує критичний пафос53, однак вони 

наголошують, що зупинити технологічний розвиток неможливо. Д. Гант54 

твердить,  що люди проектують у технологію власну гріховну сутність і вважає, 

                                                 
50 Клачков Я. Протестантська преса для українців у Польщі / Ярослав Клачков // Збірник праць науково-
дослідного центру періодики. — 2004. — Вип. 12. — С. 80.  
51 Бородинська Л. Видавнича діяльність євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої / 
Л. Бородинська // Історія очима молодих дослідників. — Вип. 3. — Рівне : РДГУ, 2008. — С. 212–217. 
52 Белинская Е. Влияние новых информационных технологий на социализацию подростка / Е.П. Белинская // 
Человек и христианское мировоззрение. Альманах. — Симферополь, 2000. — Вып. 5. — С. 216—220; Силич Л. 
Средства массовой информации и насилие / Силич Людмила Евгеньевна // Человек и христианское 
мировоззрение. Альманах. — Симферополь, 2002. — Вып. 7. — С. 117—120; Павлов Ю. «Виртуализация» 
сознания как проявление современного постмодернистского понимания / Павлов Юрий Валерьевич  // Человек 
и христианское мировоззрение. Альманах. — Симферополь, 2004. — Вып. 9. — С. 19—21; Волкова Т. Оценка и 
коррекция влияния виртуальной реальности на изменения личности / Волкова Татьяна Викторовна // Человек и 
христианское мировоззрение. Альманах. — Симферополь, 2005. — Вып. 10. — С. 219—222; Малафеев Л. 
Нравственные императивы информационного общества / Малафеев Леопольд Федорович // Человек и 
христианское мировоззрение. Альманах. — Симферополь, 2007. — Вып. 12. — С. 117—119; Лазарева А. 
Свобода, ноосфера, интернет / А.О. Лазарева // Человек и христианское мировоззрение. Альманах. — 
Симферополь, 2008. — Вып. 13. — С. 40—42 та ін.  
53 Горяинов А. По образу своему и подобию своему, или Би-Би-Си продолжает играть в науку / Горяинов 
Андрей Евгеньевич  // Человек и христианское мировоззрение. Альманах. — Симферополь, 2003. — Вып. 8. — 
С. 210—213. 
54 Хант Д. Физическое и психическое здоровье в век технологических достижений — проблематика и задачи / 
Дэвид Хант // Человек и христианское мировоззрение. Альманах. — Симферополь, 2004. — Вып. 9. — С. 178—
182.  
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що усвідомлення людиною своєї залежності від Бога дозволить підважити 

опертя на технологію. Д. Кріді55 фіксує позитивні, нейтральні, негативні та 

потворні ефекти використання інтернету й пропонує низку порад щодо 

регулювання впливу цього засобу комунікації. В. Комлєв полемізує з 

постмодерністськими презумпціями відсутності смислу на основі розгляду 

сутності інформації як субстанції натуральної, потенціальної, актуальної, 

особистісної, моральної, твердячи, що «У світлі Божої реальності інформація 

стає чудом, а чудеса — актуалізацією віртуальної реальності»56.  

У 2000-і роки увага протестантів до мас-медіа стає систематичною. Це 

можна пояснити формуванням прошарку церковної інтелігенції, яка отримала 

світську освіту, повсюдним зниженням ефективності спонтанної євангелізації, 

що змушувало задуматися над необхідністю вироблення професійних вимог до 

роботи місіонера, а також над засвоєнням нових форм присутності церкви в 

світі, в тому числі через ЗМК. Протестантська мемуаристика збирається 

ентузіастами, щоб стати матеріалом праць з історії цих конфесій. У ній 

знаходиться місце і для розділів про церковні медіа.  

В. Франчук57 подає історію п’ятдесятницьких журналів «Примиритель», 

«Євангельський голос», «Евангелист», «Голос правди» (пізніше «Слово 

правди»), «Проповідник Євангелія», котрі виходили на українських землях. 

Дослідник зазначає функції часописів, робить огляд публікацій, подає короткі 

біографії членів редакції та основних дописувачів, називає географію 

розповсюдження.  

Спогади М. Жукалюка58 містять розповідь про увірування його батьків 

після прочитання християнської брошури, роль російського перекладу Біблії в 

духовному рості волинських протестантів, роботу християнських колпортерів 

(мандрівних продавців літератури), диспут навернених у протестантство селян 

із православним священиком на вимогу останнього; про підпільну видавничу 
                                                 
55 Криди Д. Интернет и христианское мировоззрение / Деннис Криди // Человек и христианское мировоззрение. 
Альманах. — Симферополь, 2001. — Вып. 6. — С. 141—145. 
56 Комлев В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? / Комлев Владимир Иванович // Человек и 
христианское мировоззрение. Альманах. — Симферополь, 2007. — Вып. 12. — С. 123. 
57 Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. — К. : Світанкова Зоря, 2001. — Т. 1. — 648 с.; Т. 2. — 376 с. 
58 Жукалюк Н. Через крутые перевалы / Жукалюк Н.А. — Заокский : Источник жизни, 2002. — 416 с.  
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діяльність 1970-х років: набір на друкарських машинках уроків суботньої 

школи, щоденних і щорічних молитовних читань, перекладних богословських 

праць, виготовлення саморобних друкарських верстатів; методи проведення 

євангельських кампаній після падіння СРСР.  

Пізніша розвідка Жукалюка розповідає про комунікацію адвентистської 

церкви в Західній Україні за 120 років побутування в цьому регіоні. Автор 

викладає історію релігійного колпортерства і виступає за помірковану 

модернізацію церковної комунікації: «не слід нехтувати уже випробуваними в 

минулому методами, удосконалюючи їх сучасними досягненнями науки і 

техніки. Відомо, що сьогодні найбільш зростаючими кількісно і якісно 

дивізіонами і уніонами є ті, котрі застосовують увесь потужний потенціал 

писаного Слова. (…) На церковних з’їздах і нарадах їхні учасники і керівники 

говорять багато і про все, тільки не про літературний євангелізм»59.  Подано 

статистику видавничої діяльності цієї конфесії в Україні. 

Виникають вітчизняні посібники для журналістів. Природно, їх зміст 

обертається довкруги роботи працівника пера — професіонала чи ентузіаста-

волонтера.  

Підручник П. Павлюка60 викладає основи журналістської майстерності: 

мотивацію професії журналіста, збір і опрацювання інформації, жанрологію 

журналістики, редагування своїх творів, спеціальні рекомендації для 

християнських журналістів, етичні принципи репортера. Спеціальний розділ 

автор присвячує необхідності створення методичних посібників із 

журналістики на профільних факультетах християнських вузів.  

Настання цифрової епохи визначило те, що більшу перспективність у 

справі журналістської освіти виявили менш формальні, «горизонтальні», 

мережеві об’єднання протестантських медійників.  

                                                 
59 Жукалюк М. Крізь бурі, шторми, лихоліття / Микола Жукалюк. — К. : Джерело життя, 2009. — С. 167.  
60 Павлюк П. Практическая журналистика : Учебник для студентов факультета журналистики. Христианский 
гуманитарно-экономический открытый университет / Павлюк Петр Аркадьевич.  — Одесса : ХГЭУ, 2001. — 
142 с.  
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Співробітники херсонської газети «Для ТЕБЯ» Т. Дьяченко і 

О. Заднепряна уклали матеріали журналістських курсів61 для розширення 

авторського складу свого видання. В основі посібника лежать роботи 

Г. Лазутіної, О. Тертичного і Д. Рендола. Створений паралельно, курс 

обговорює майже ідентичні з посібником Павлюка теми: особливості 

журналістських текстів, пошук ідей для журналістського твору, збір інформації, 

методику інтерв’ювання, основи журналістської стилістики, вимоги до 

журналістської фотографії, організацію журналістської праці та основи 

редагування.  

Пізніший посібник Г. Мохненка62 має справу з оптимізацією 

внутріцерковної комунікації. Його зрілість виявляється в комплексному підході 

до проблеми, більшій увазі до зворотного зв’язку, увазі до міні-медіа (див. 

параграф 2.1.), акценті на дублюванні інформації різними засобами комунікації. 

Мохненко розглядає проблему кадрів у інформаційному служінні, принципи 

подачі інформації та неминучі її втрати при передачі, що диктує необхідність 

повторів і конкретизації аудиторії, варіанти структури інформаційного 

служіння всередині церкви чи деномінації, а також способи використання 

інформаційного листка, міні-буклетів, об’яв на домашніх групах, службових 

записок і недільної проповіді, стендів у приміщенні церкви, фотознімків, 

слогану і логотипу церкви.  

Розповсюдження інтернету створило нові можливості для інтеграції 

протестантських медійників і систематизації даних щодо церковних ЗМК. 

Інтернет-євангелізм став у церковному середовищі найпопулярнішим 

напрямком громадянської журналістики.  

Українські медійники брали участь у конференціях «Євангеліє в 

інтернет», які проходили у Росії в 2001—2004 роках. Як у випадку з курсами 

газети «Для ТЕБЯ», тези доповідей було виставлено онлайн. Виступи 

                                                 
61 Журналистика для тебя [Электронный ресурс] // Газета «Для ТЕБЯ». — Режим доступа: http://www.foru.ru/ 
teach.php 
62 Мохненко Г. Практические рекомендации по организации информационных комитетов в поместных церквях, 
миссиях и деноминацияx / Геннадий Мохненко [Електронний ресурс] // Релігійно-інформаційна служба 
України. — Режим доступу :  http://www.risu.org.ua/ua/index/projects/masmedia/33402/ 
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стосувались ідеології інтернет-служіння, інструкцій для початківців,  

упорядкування християнської інформації в інтернеті, бізнесу в інтернеті, 

інтернет-євангелізму, внутріцерковної інтернет-комунікації, редагування 

мережевих ЗМІ та взаємин інтернету зі світом офлайну.  

У 2002—2006 роках Євроазіатська акредитаційна асоціація (Одеса) 

очолила дослідницький проект «Історія євангельського руху в Євразії». В 

результаті було випущено п’ять дисків з архівними матеріалами (більше 3000 

документів) і бібліотекою. На дисках, зокрема, представлено фотокопії 

легальної преси протестантів — зміст журналів «Гость» (Санкт-Петербург) за 

1917 рік, «Баптист» (Москва) за 1925—1927 роки, «Христианин» (Ленінград) за 

1926 і 1927 роки, «Баптист Украины» (Харків) за 1926—1928 роки, 

«Евангелист» (Одеса) за 1928 рік, «Примиритель» (Данциг) за 1929—1931 роки, 

«Маяк» (Лодзь) за 1933 рік, «Братский вестник» (Москва) за 1945—1993 роки; 

корпус жандармського листування з «сектантської» проблеми, яке зокрема 

стосується заборон на різні аспекти редагування періодичних видань, 

вилучення в окремих осіб і з обігу протестантської періодики та літератури, 

публікації православної преси про протестантів; нелегальна преса: «Братский 

листок» за 1969 і 1970 роки, рукописний журнал «Евангельский призыв», 

«Вестник истины» за 1976—1994 роки, «Бюллетень Совета родственников 

узников ЕХБ» за 1982—1984 та 1986 роки; радянські публікації про 

протестантів, а також відгуки закордонної протестантської періодики про 

візити баптистських служителів за межі соцтабору.  

З першої половини 2000-х років протестанти почали робити академічну 

кар’єру в світських вузах.  

А. Жаловага аналізує комунікативний потенціал протестантської 

проповіді, зазначаючи, що вона є «найбільш авторитетним джерелом релігійної 

інформації, головним засобом формування й закріплення християнського 

уявлення про людину у свідомості віруючих. …одним з основних каналів 

релігійної комунікації. …проповідь може бути використана і як джерело 

аналізу трансформацій менталітету тієї аудиторії, якій вона адресована, і як 
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засіб для вивчення християнського світогляду нашого часу, документом якого 

вона є»63.  

О. Назаркіна наводить широкий соціологічний матеріал, який дозволяє 

побачити контекст протестантської комунікації та зрозуміти ментальні 

установки вірян (зокрема, антиінтелектуальний ухил церков радянського часу), 

причини заборони перегляду телебачення в традиційних баптистських і 

п’ятдесятницьких громадах, нелінійний розвиток церковної комунікації: 

«закриття [в Донецькому християнському університеті — М.Б.] у 1998 р. 

програми «Християнське радіомовлення», яка була спрямована виключно на 

місіонерську діяльність у галузі засобів масової інформації»64, розглядає роль 

протестантських вузів у зміні цього становища. Назаркіна показує місце 

місіонерської діяльності в комплексі завдань церкви, називає причини 

негативного ставлення до виступів західних телепроповідників із боку частини 

українських громадян, наводить статистику росту числа церковних 

періодичних видань і результати власного опитування щодо ефективності 

релігійної реклами.  

М. Мокієнко описує протестантську комунікацію за відсутності релігійної 

свободи, зокрема, прослуховування релігійних радіопередач із-за кордону, 

колективне прослуховування (згодом перегляд) касет релігійного змісту. 

Дослідник подає періодизацію євангелізаційної роботи протестантів у 

незалежній Україні, виокремлюючи труднощі, що поставали в цей час. За 

Мокієнком, важливість медіатизованого інформаційного обміну зростає в 

процесі «сіяння» — на другому етапі «трьохфазного» євангелізму. Це 

«Звернення  до  розуму  через  відкрите  спілкування,  що  включає  в  себе  

особисте свідоцтво, книги, касети, вивчення Біблії, спілкування, проповіді та 

навчання»65. З другої третини 1990-х відбувається перехід до проповіді через 

                                                 
63 Жаловага А. Антропологічні аспекти сучасного протестантського проповідування / А. Жаловага // Українське 
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ЗМІ. Наразі медіа грає поважну роль у просвітницьких ініціативах церков — 

дискусіях із космогонії (креаціонізм  vs. еволюція),  навчанні основ сім’ї  та 

шлюбу, здорового способу життя. Мокієнко зазначає, що «Особливу  увагу  

пізніх  протестантів  сконцентровано  на  розвитку  благовістя  з  допомогою 

інформаційних технологій та ЗМІ, що, на їх переконання, повинно стати 

«одним з пріоритетів Церкви третього  тисячоліття»66. 

На першу половину 2000-х припадає і зміцнення п’ятдесятницько-

харизматичного руху в Україні, який починає претендувати на роль 

представника християнської ойкумени в озвучуванні її соціально-політичної 

позиції перед суспільством. Завдяки увазі до електронних медіа, які в багатьох 

країнах «стали частиною п’ятдесятницького самовизначення»67, та 

послідовному християнському екуменізмі засновані харизматами ЗМІ зайняли 

нішу загальнопротестантських медіа. Експансіоністська стратегія харизматів 

вирізняє їх з-поміж поміркованіших журналістських підходів 

пізньопротестантських течій.  

2000 року С. Вельбовець очолив створення порталу invictory.org, що було 

початком формування медіаконцерну «InVictory Media» з офісом у Києві. За 

його словами, на кінець 2006 року «на портал заходять більше мільйона раз на 

місяць із шістдесяти країн світу»68. 2003 року Вельбовець започатковував 

журнал «In Victory», що регулярно поміщає інтерв’ю з протестантськими 

пасторами, які проявляють активність у медіасередовищі, та враховує частоту 

згадок їх імен у християнських медіа при складанні рейтингу «Люди року, які 

вплинули на християнство». Ці інтерв’ю містять інформацію з історії 

протестантського руху в Україні та на російськомовному просторі69, 
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ілюструють сучасні методи церковної комунікації протестантів70. Журнал 

знайомить читачів із тенденціями у світовому християнстві, інтерв’юючи 

аналітиків, бізнесменів, науковців, діячів культури, які допомагають церквам 

адаптуватися в цифровому світі. Другим типом публікацій є огляди церковної 

роботи, де аналіз ефективності комунікації протестантських деномінацій є 

наскрізним мотивом71. Третій тип — представлення місіонерського потенціалу 

нових медіа72.  

У 2004 році з ініціативи Р. Кухарчука було створено всеукраїнську 

Асоціацію журналістів-християн «Новомедіа». Того ж року почалося 

проведення щорічних конференцій Асоціації, на яких церковні аналітики (як 

правило, практикуючі медійники) проводять семінари з двох основних 

напрямків: практичних аспектів масово-комунікаційної діяльності та 

перспектив церковної роботи в/через ЗМІ. Реалізація аудіо- та відеозаписів цих 

семінарів зробила їх популярними посібниками серед зацікавлених осіб: 

мультимедійна інформація легше засвоюється телевізійним поколінням, ніж 

друкований текст. 2005 року почався щорічний випуск корпоративного 

бюлетеня «Новомедіа». Як і слід сподіватись, він містить стратегічні 

положення та офіційні заяви Асоціації, звіти проведених заходів і оголошення 

майбутніх подій. Більшість матеріалів оперативно прочитується в 

електронному вигляді на сайті Асоціації в електронному листуванні, тож 

бюлетень призначено охоплювати офлайнову аудиторію, бути візиткою та 

архівом організації.  

П. Александров випустив брошуру з текстом своєї доповіді на 

конференції Асоціації християнських журналістів у Санкт-Петербурзі 2004 

року. Автор твердить, що «найглибша причина аморалізації медіа лежить не в 

економічній моделі країни або політичному режимі, а в моральній основі 
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журналістики»73, і заперечує тезу про її ідеологічний нейтралітет. Учень 

Й. Лося, Александров розглядає історичний розвиток гуманізму як моральної 

основи сучасної журналістської освіти, робить порівняльний аналіз 

гуманістичної та християнської основ журналістики, виявляє роль і місце 

християнської журналістики в житті суспільства, її методологію, соціальні 

функції та перспективи розвитку. Автор уважає, що християнська етика може 

бути основою моральної (відтак, соціально відповідальної) журналістики, 

підставою самоцензури журналіста і самообмеження медійного світу в його 

тяжінні до прибутків і влади.  

У 2004—2006 роках Т. Бойко випускав газету про християнське 

книговидання «Книгоноша» (з 2010 року вона виходить в електронній версії). 

2008 року було створено Асоціацію християнських видавців України, 

видавництва-члени якої займаються підтримкою християнських авторів через 

конкурс християнської літературної критики, школу християнського 

книговидання, публікацію відповідних посібників74.  

О. Єфетов є впливовим аналітиком місії християн у світовій Павутині. 

Публікуючи в своєму блозі evangelism.ru висновки кількарічних студій 

англомовних досліджень у цій галузі, Єфетов наголошує, що інтернет є одним 

із головних джерел релігійної інформації для сучасного містянина. 

Приступність величезної кількості різнобічної інформації, анонімність 

користувача, відсутність фізичного контакту зі співрозмовником, майже 

абсолютна гарантія конфіденційності роблять Мережу гідним спадкоємцем 

храмової бібліотеки, молельні та сповідальні. Відтак, справжнім викликом для 

Церкви є потреба використання новітніх технологій у своїй місії. Для 

підготовки достатньої кількості волонтерів необхідно створити масу 

онлайнових ресурсів із цієї проблематики: призначених для залучення 

християн, які прагнуть служити в цій галузі; скерованих на церков, що бажають 

почати інтернет-місію; нарешті, орієнтованих на відчутні потреби нецерковних 
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осіб, вдоволення яких викличе інтерес останніх до Євангелія й церковної 

спільноти. Останній підхід має назву стратегія мосту й полягає в ідеї, що 

сучасна людина хоче впевнитись в ефективності ідеї/пропозиції/методики, 

перш ніж вона погодиться на її прийняття/практикування. Оскільки релігія «в 

чистому вигляді» найімовірніше не буде запотребувана світською публікою, є 

резон показати шляхи застосування біблійних рекомендацій у цінних/звичних 

для неї галузях - спорті, здоров’ї, сексі та взаєминах, особистих проблемах, 

хобі, туризмі, гуморі, мистецтві тощо. Детальніше про це див. параграф 3.7.  

2006 року інформагентство news.invictory.org розпочало проведення веб-

конференцій, де питання ставлять читачі ресурсу. Завдяки популярності 

порталу вони перетворились на великі інтерв’ю; наприклад, веб-конференція 

директора телеканалу «CNL» М. Максимова містить 69 блоків запитань і має 

загальний обсяг 48 тисяч знаків. У очах редакції порталу медіа є легітимним 

мостом у церковну «еліту»: гостями цих конференцій були директори та 

адміністратори телеканалів, продакш-студій та радіостанцій, блогер і редактор 

друкованого журналу, публіцист, телеведуча, режисери, відеооператор, 

продюсери, видавці та дистриб’ютори християнських книг. Ці інтерв’ю є 

джерелом інформації про мотивацію протестантських медійників, обставини та 

методи їх роботи, способи долання труднощів, досягнення і плани.  

О. Лахно описує підпільну видавничу діяльність радянського часу Спілки 

церков євангельських християн-баптистів: указує основні збірні архівних 

матеріалів із теми, подає історію баптистського самвидаву — видань «Братский 

листок», «Вестник истины», «Бюллетень Совета родственников узников ЕХБ», 

видавництва «Христианин», оцінює кількість і міру поширення нелегальної 

літератури серед віруючих, загальну продуктивність видавництва. Лахно 

зазначає використовувані технології: двосторонній друк, «трафаретний, 

склографічний, фототипічний, гектографічний (так звана «синька»), і, нарешті, 

офсетний»75, спосіб виготовлення друкарських форм. Привертає інтерес 
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аргументація вимог звільнити заарештованих співробітників видавництва 

«Христианин», фактори, котрі служили запорукою тривалої підпільної 

видавничої діяльності, а також висновок автора, що «Підпільний друк СЦ ЄХБ 

дав поштовх політичному самвидаву «шестидесятників», по суті, ставши 

складовою опозиційного руху радянського дисидентства»76.  

П. Павлюк постулює актуальність релігійної інформації в сучасному світі, 

що, на його переконання, у християнській журналістиці контрастує з 

відсутністю інституту зовнішніх кореспондентів та роботи з авторами через, 

зокрема, нерозуміння важливості цієї праці церковною громадськістю. Низький 

попит на журналістику освіту всередині церков підкріплюється тим, що 

держава не визнає дипломи релігійних навчальних закладів. На думку автора, 

«важливо створювати християнські твори на мові та в стилі, що буде 

зрозумілий сучасній культурі. Саме зараз ми повинні усвідомити, що в боротьбі 

за серця та розум людей у сучасній культурі нам доведеться виступати під 

прапором якості, який демонструватиме смислову цінність наших творів»77.  

У другій половині 2000-х років у протестантському середовищі (головно 

в молодіжній пресі) виникла низка спроб критикувати конкретні медіа, 

досліджувати практичні ефекти їх використання, виходячи з медіасередовища 

як даності та вдаючись до раціональної аргументації та практичних порад. Це 

критика комп’ютерних ігор78, надмірної уваги до мобільного зв’язку79, 

порнографії80, профілактика залежності від інтернету81 і телебачення82, тощо.  

М. Черенков є одним із ключових аналітиків пострадянського 

протестантизму. У своїх численних виступах він аналізує духовний стан 

світської медіакультури та закликає протестантів «здійснити перехід від 
                                                 
76 Лахно О. Підпільна видавнича діяльність як прояв опозиційності Спілки церков євангельських християн-
баптистів / О.П. Лахно // Наука. Релігія. Суспільство. — 2007. — № 2. — С. 51.  
77 Павлюк П. Християнські мас-медіа в Україні сьогодні // Бойко А. Християнські мас-медіа в України : тексти 
лекцій. — К., 2009. — С. 155.  
78 Кузнецова А. Игра не на жизнь, а на смерть / Анна Кузнецова // Голос истины. — 2008. — № 11. — С. 21–24. 
79 Мацюк Н. Алло! Жизнь под угрозой?! / Николай Мацюк // Fлеш.ка. — 2009. — № 2; Головин С. Мобильная 
антропология / Сергей Головин // Головин С. Хвала Богу за кризис : омилии. — Одесса : Духовное 
возрождение, 2009. — С. 177—181.  
80 Як перемогти порнографію // Рибка. — 2010. — № 7. — С. 6—7.  
81 Галюк Б. Інтернетозалежність / Богдан Галюк // Рибка. — 2007. — № 6; Диагноз — виртуал // Fлеш.ка. — 
2009. — № 4.  
82 Чего не делают счастливые люди? // Fлеш.ка. — 2009. — № 5.  
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підпільної субкультури до повноцінної культурної реальності. Християнство 

повинно стати гідною альтернативою знебоженій культурі»83. Черенков уважає 

незалежні християнські ЗМІ важелем модернізації церковного середовища й 

фактором громадянського суспільства84, закликає до професійних стандартів у 

всіх аспектах християнського життя85, зокрема, в журналістиці, докоряє 

церковній людності за некнижність, відсутність наукового підходу в її 

діяльності («Тисячі служителів із пострадянських країн мандрують світом у 

пошуках фінансів. Вони з задоволенням купляють техніку і одежу, але не готові 

витрачати кошти на придбання ідей»86), міжцерковні конфлікти, надмірний 

консерватизм, маргіналізацію в суспільстві, відмову від спроб щось змінити й 

прагненні зосередитися на збереженні традицій. Автор переконаний, що 

«залізна завіса» не тільки ізолювала протестантські церкви від Заходу, але й 

захищала від інформаційного перевантаження, яке настало з крахом атеїстичної 

системи. Це перевантаження часто приводить до дезорієнтації в медійному 

просторі. Однак, «Активність християнських церков не дорівнює їх 

професіоналізму. Як правило, ринок християнських ЗМІ закрито від 

конкуренції з зовнішнім світом, тому регулюється аж ніяк не професійними 

принципами. (…) Євангельські церкви… потребують ефективної інформаційної 

специфікації, резонансної ретрансляції самоідентичності. (…) Незважаючи на 

те, що спектр питань, поставлених перед церквами суспільством, доволі 

широкий, відповіді даються лише на ті, котрі цікаві самій церкві, причому 

формулюються відповіді внутріцерковною, малозрозумілою для суспільства, 

мовою. Дуже складно розгледіти за набором біблійних цитат позиції церков у 

відношенні специфічних проблем культури, освіти, політики, економіки. 

Очевидно, що крім цитування, абстрактного моралізаторства, емоційної 

проповіді, ідентичність церкви й суть її послання суспільству може бути 
                                                 
83 Черенков М. Лицом к лицу. Евангельская вера в современной культуре / Черенков М. — Одесса : 
Христианское просвещение, 2008. — С. 28.  
84 Черенков М. Європейська реформація та український євангельський протестантизм : генетико-типологічна 
спорідненість і національно-ідентифікаційні виміри сучасності / Черенков Михайло Миколайович. — Одеса : 
Християнська просвіта, 2008. — С. 268, 416, 480, 508.  
85 Черенков М. Христианская интеллигенция сегодня / Михаил Черенков // Мирт. — 2009. — № 2.  
86 Черенков М. Постсоветские церкви не нуждаются в миссиологии / Михаил Черенков  [Электронный 
ресурс]. — 17.06.09. — Режим доступа: http://cherenkoff.blogspot.com/2009/06/blog-post_17.html  
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виражено в богословських текстах, аналітиці, публіцистиці, науково-

популярних статтях, художній літературі, якісній новинарній інформації про 

резонансні суспільні події, коментарях служителів зі злободенних тем. 

…медіапозиція євангельських церков… вимагає глибокої мотивації та 

богословського обґрунтування зв’язку інформаційного представництва, 

церковного служіння, місії церкви в світі»87.  

У дисертації О. Спис88 цій проблематиці присвячено окремий розділ. 

Авторка оговорює труднощі входження євангельських церков в інформаційний 

простір, мотивацію протестантів до масово-комунікаційної діяльності, 

перелічує десятки періодичних видань. Поділяє ЗМІ на а) орієнтовані на 

внутріцерковне середовище та б) загальнопротестантську аудиторію, та 

аналізує специфіку змісту обох типів видань. Виокремлює конфесійну 

стилістику: «Особливістю періодики ЦАСД є есхатологічність світосприйняття, 

баптистської – тлумачення біблійних доктрин часто в історичному контексті, 

харизматичного – закликом до суспільно-соціальної активності». Спис описує 

заснування Асоціації «Новомедіа» як крок у бік професіоналізації медійної 

роботи церков, програму і діяльність Асоціації, результати медійної активності 

протестантів — захист церков у інформаційних війнах, осуд проявів аморалізму 

в Україні та світі, розширення проблематики видань.  

Д. Ґлік89 аналізує причини приєднання українських громадян до 

баптистської церкви. Проведене автором опитування дозволяє судити про роль 

медіа в цьому процесі.  

2008 року Міжнародна маркетингова група провела маркетингове 

дослідження потенційної та наявної аудиторії «Світлого радіо Еммануїл» 

(Київ)90.  

                                                 
87 Черенков М. Без фильтров и глушителей. Церкви в медиа / Михаил Черенков [Електронний ресурс] // Релігія 
в Україні. — 20.04.2010. — Режим доступу : http://www.religion.in.ua/main/daycomment/4353-bez-filtrov-i-
glushitelej-cerkvi-v-informacionnom-prostranstve.html 
88 Спис О. Соціально-політичні і соціокультурні імплікації пізнього протестантизму в процесі трансформації 
українського суспільства / Спис Ольга Анатоліївна : Дис… канд. філос. наук : 09.00.11. - К., 2008. -  219 арк. 
89 Глик Д. Что говорят новообращенные христиане Украины. В помощь пасторам, лидерам и церквям / Дэниел 
Глик. — Запорожье : Пилигрим, 2008. — 112 с.  
90 Международная маркетинговая группа. Маркетинговое исследование «Исследования потенциальной и 
существующей аудитории Радио Эммануил». — К., 2008. — 81 с.  
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У кінці 2008 року СБУ заарештувала керівництво фінансової структури 

«King’s Capital» і порушила карну справу за статтею «шахрайство». Із самого 

початку фігурантом у цій справі був відомий київський пастор С. Аделаджа. 

Висвітлення цієї теми протестантськими журналістами перетворилося на 

початку 2009 року на міжнародну дискусію безпрецедентних масштабів, де 

посутню увагу було приділено обговоренню церковного розуміння свободи 

слова, журналістської етики, незалежного журналізму, ролі ЗМІ в церковному 

житті тощо.  

На думку С. Свистунова, відтік молоді з пізньопротестантських конфесій 

(баптистів, п’ятдесятників, адвентистів) і свідків Єгови пояснюється, головним 

чином, тотальною забороною цих церков на використання «інформаційно-

комп’ютерних досягнень»91: мобільних  телефонів, відеозйомки, перегляду 

відеопродукції та світського ТБ, виходу в інтернет, слухання нецерковного 

радіо. «Безумовно, — твердить дослідник, — це є найважливішою причиною 

переходу молоді в лоно неохристиян. Від протестантів переходять не тільки у 

споріднені протестантські громади, але і в православ’я, чого практично не 

спостерігалося в останні двадцять-тридцять років. Багато в чому винуваті самі 

керівники громад, коли обмежують внутрішні комунікації молоді лишень 

самою релігійною догматикою та псалмами»92. Складно погодитися з думкою 

науковця хоча б з огляду на масу розвинених інтернет-ресурсів, мобільний 

контент, телеканали та радіостанції, створені та підтримувані переважно 

молодими членами пізньопротестантських деномінацій, однак його пафос 

підкреслює актуальність цієї теми для церковного середовища.  

М. Пальчинська93 фіксує зростання ролі ЗМІ, перш за все інтернету, в 

роботі релігійних організацій України. Тут знаходимо короткий перелік 

                                                 
91 Свистунов С. Особенности внешних коммуникаций религиозных организаций: на примере протестантизма / 
С.В. Свистунов // Гуманитарные науки: межвузовский сборник научных статей. Часть  I. — Караганда : ТОО 
«САНАТ-Полиграфия», 2009. — С. 177.  
92 Свистунов С. Особенности внешних коммуникаций религиозных организаций: на примере протестантизма / 
С.В. Свистунов // Гуманитарные науки: межвузовский сборник научных статей. Часть  I. — Караганда : ТОО 
«САНАТ-Полиграфия», 2009. — С. 178.  
93 Пальчинська М. Віртуалізація у релігійному житті сучасної України (соціально-філософський аспект) / 
Пальчинська Мар'яна Вікторівна : дис... канд. наук : 09.00.03. — К., 2009. — 193 с.  
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протестантських видань і намагання визначити їх специфіку. Також авторка 

пробує сформулювати критерії оцінки релігійних медіа.  

Л. Жакун94 розглядає історію баптистської періодики з її виникнення в 

кінці ХІХ століття до сьогодення. Авторка описує сталий опір Всеросійського 

союзу євангельських християн ідеї заснування україномовного журналу та 

перипетії протестантської преси в Другій Речі Посполитій, подає тематику 

журналів євангельських християн і баптистів, перелічує функції цих видань.  

О. Опарін95 реконструює генеалогію російськомовних журналів 

адвентистів сьомого дня на широкому історичному тлі. Робота цінна 

залученням великої кількості архівних матеріалів. Її детальніший огляд 

міститься в параграфі 3.6.  

О. Мокренчук96 має прагматичну позицію: «давно вже наспіло не 

роздумувати про релігійну журналістику, а робити її». На її думку, світські 

журналісти не можуть працювати з релігійною темою, бо сферу віри 

неможливо осягнути теоретично; не може журналістика бути і 

«християнською», бо кожен твір, що претендує на такий статус, вимагає 

адекватного виконання і наповнення. Мокренчук уважає, що пряма мова, 

репортаж кращі від аналітики, і пропонує шукати сюжети в життєвих історіях 

осіб, що стикнулися з надприродними переживаннями, кладучи в основу їх 

свідчення.  

О. Добродум97 твердить, що «тематика протестантизму є імпліцитною для 

Рунету зокрема та інтернету в цілому, протестанти є резидентами Всесвітньої 

Мережі, використовуючи останню з апологетичною метою». Її розвідка «з 

усією наочністю демонструє процес зростання high-tech у протестантському 

служінні, місіонерстві та євангелізації. (…) Можна припускати, що вони будуть 

усе активніше освоювати онлайновий простір».  

                                                 
94 Жакун Л. Розвиток євангельсько-баптистських періодичних видань кінця XIX ст. — кінця 80-х рр. ХХ ст. 
Київський християнський університет. Дипломна робота / Жакун Людмила. — К., 2009. — 47 с.  
95 Опарин А. Победившие время… / Опарин Алексей Анатольевич. — Харьков : Факт, 2009. — 335 с.  
96 Мокренчук Е. Христианская журналистика в информационном пространстве Украины / Елена Мокренчук 
[Електронний ресурс] // Релігійно-інформаційна служба України. — 19.12.09. — Режим доступу : 
http://www.risu.org.ua/ua/index/projects/masmedia/33426/  
97 Добродум О. Протестантизм в интернете (у друці).  
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Тема протестантської комунікації зазнає повільної легалізації в 

церковному та світському науковому середовищі України. На сьогодні відносно 

сформовано уявлення про розвиток протестантської комунікації України до 

1990 року. Однак, більшість згаданих робіт — це первинні джерела, принагідні 

згадки, публіцистичні виступи, вузькоспрямовані прикладні посібники. Вони не 

утворюють цілісної картини, залишають масу аспектів аналізованої теми поза 

увагою; деякі з них містять приголомшливі ляпсуси, відтворюють стереотипи й 

міфи з політичної та атеїстичної пропаганди, хибують на однобоку подачу 

матеріалу.  

Найближчим контекстом протестантської комунікації України є 

журналістика євангельських церков країн колишнього соцтабору. Матеріалом 

до її вивчення є діалоги98, інтерв’ю99, веб-конференції, стенограми «круглих 

столів»100, наукові статті101.  

З 1997 року санкт-петербурзька газета «Мирт» почала виходити як огляд 

ринку протестантських видавців. Це провідний орган протестантської 

інтелігенції пострадянського простору. З її публікацій довідуємося про 

попередників дистрибутивної системи християнської літератури102, результати 

опитування читачів103, знаходимо рецензії книжкових новинок і обговорення 

дискусійних питань.  

М. Неволін104 подає періодизацію протестантського друку. Перший етап, 

який він називає «дитячим», припадає на початок 1990-х років. Це час 

найповнішого дефіциту і духовного вакууму, коли ажіотаж викликав 

збільшення кількості книг, що виходили на ринок, при найнижчій якості 

поліграфії або перекладу. Другий етап — це початок 2000-х. Він 
                                                 
98 Вавилов М. Рабы «интернетионала» / Михаил Вавилов // Адвентистский вестник. — 1997. — № 3. — С. 46—
49.  
99 Плавание на средних волнах 202 метра // Мир. — 1997. — № 5. — С. 10. 
100 Круглый стол «Евангелие в СМИ. За кого голосуют баптисты?» [Электронный ресурс] // Религия и СМИ. —  
18.12.03. — Режим доступа : http://www.religare.ru/2_7663.html  
101 Попов В. Первый евангельский журнал в России / В. Попов // Путь богопознания. — 1998. — Вып. 3. — 
С. 23—29; Обровец А. Личность в современном информационном обществе / А.В. Обровец // Диалог. Вестник 
Русско-американского христианского института. Научно-методический журнал. — 2007. — Вып. 3. — С. 43—
51. 
102 Каретникова М. Книгоноши / Марина Каретникова // Мирт. — 2000. — № 2.  
103 Читатель — о газете // Мирт. — 2006. — № 5.  
104 Неволин М. Третий этап христианского книгоиздания / Михаил Неволин // Мирт. — 2005. — № 4.  
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характеризується серйознішим ставленням до текстів, зростанням якості 

перекладної літератури, осмисленішим підходом до відбору книг для 

перекладу, коли більшість видавництв вибирала свою нішу. Третій період 

акцентує розвиток національної автури.  

У пізнішому виступі Неволін висловлює каяття в переоцінці церковних 

ЗМІ. На його думку, головними їх проблемами є: 1) невизначеність із цільовою 

аудиторією: намагання охопити «всіх» звужує ефект; декларована та реальна 

аудиторії відрізняються, і ніхто не робить опитування через страх виявити 

дійсну картину; спонсори видають бажане за дійсне; християнський 

медіапродукт не приваблює позацерковних осіб, християнські ЗМІ не 

навчились спілкуватися з людьми за межами своєї субкультури. 

2) фінансування. Церкви не бажають дотувати ЗМІ, бо не бачать зв’язку між їх 

розвитком і числом парафіян конкретної громади. Читачі не хочуть бачити 

рекламу в християнських ЗМІ, бо вважають це проявом світськості і не 

прагнуть платити самі. ЗМІ не мають прозорого бюджету і чіткого графіку 

виходу. 3) актуальність і незалежна позиція. Відбувається з’єднання 

журналістики з піаром, обговорення внутрішніх питань або неіснуючих ідеалів, 

де недоліки пояснювано виключно зовнішніми причинами. 4) творчі проблеми: 

переоцінка ваги технічних питань, передрук чужих матеріалів, шаблонність. 

Застарий формат радіостанцій: дитячі інтонації, награна емоційність замість 

необхідних інформативності, оперативності, прямого ефіру та інтерактивності. 

Неволін підкреслює потребу не в християнських журналістах, а в журналістах-

християнах: «Покликання на те, що євангельських віруючих не пускають у 

світські ЗМІ, як мені здається, некоректні. Будь-які ЗМІ потребують якісний 

продукт. Поки ж, на жаль, мало що можна запропонувати. …якісно, а не у 

формі пропаганди конкретної деномінації»105.  

Впливовий баптистський публіцист І. Подберезський наголошує на 

незмінності друкованих текстів для всіх верств церкви, робить тематичний 

                                                 
105 Неволин М. Церковь и общество. Заметки на полях / Михаил Неволин. — Одесса : Духовное возрождение, 
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огляд книжкової та журналістської продукції російських баптистів, критично 

оцінює якість перекладів. У своєму доробку 1990-х років автор коментує острах 

церкви перед електронними ЗМІ, підкреслює переваги нових медіа та закликає 

християн до їх використання: «Природно, багато що в «техніці» західних 

телеєвангелістів неприйнятно для росіян: у нас інша культура усного слова, 

інша манера спілкування з аудиторією. Від своїх традицій негоже відмовлятися. 

Але виходити до широкої аудиторії треба. Зараз проповідники нашого братства 

практично не мають доступу до теле- і радіоефіру через явний перекіс на 

користь історичної церкви»106.  

Наступна збірка його творів реагує на іншу крайність — початкову 

переоцінку вірниками можливостей інтернет-служіння: «Воно настільки 

захопило деяких християн, що в 2001 р. було висунуто гасло «Перестаньте 

будувати храми, розвивайте Інтернет!» (…) Однак навіть в Америці, де 

набагато більше половини населення має доступ до Інтернету, цей заклик 

визнали недоречним. (…) Віртуальне спілкування з Богом і одновірцями через 

Інтернет ніяк не може замінити реальне спілкування в храмі, де явно 

відчувається присутність Божа, де ми беремо участь у Вечері Господній, де 

лунає живе слово проповідника, де ми слухаємо піснеспіви і співаємо самі, де 

ми молимося й беремо участь у всякого роду служіннях»107.  

Подберезський визначає характеристики протестантських ЗМІ: 

спрямованість на євангелізацію, неодмінне коментування інформації, претензії 

на зарозумілість, песимізм, поступове зростання професійного рівня, 

формування терпимості до інакодумання при паралельному рості 

фундаменталістських тенденцій. Автор піддає сумніву ефективність 

медіатизованого свідчення євангельського вчення, віддаючи перевагу особисто 

почутому слову проповіді або індивідуальному спілкуванню. Подберезський 

твердить, що широке використання нових комунікаційних технологій не долає 

їх обмежень, і заперечує ідею безмежної влади медіа: «Людина є 
                                                 
106 Подберезский И. Протестанты и другие : Религиозная публицистика / Подберезский И.В. — СПб. : Мирт, 
2000. — С. 299.  
107 Подберезский И. Бог. Вера. Общество. Личность. Мнение российского баптиста / Подберезский И.В. — 
СПб. : Библия для всех, 2004. — С. 3.  
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непередбачуваною, нею можна маніпулювати лише постільки, поскільки вона 

сама погоджується на таке маніпулювання»108.  

І. Латухін використовує формат рецензії на книжку Маршалла МакЛюена 

«Розуміння Медіа», щоб постулювати неминучість змін, що їх приносить 

технологічний розвиток, та підготувати ґрунт для апології телебачення як 

найбільш демонізованого протестантами ЗМІ: «Телевізія є, перш за все, 

засобом комунікації, що вимагає творчої активності та учасної реакції. На фоні 

телебачення преса, кіно і навіть радіо — не більш ніж упаковочні засоби для 

споживачів». Автор прикладає класифікацію МакЛюена до церковної 

комунікації: «холодна» проповідь дає слухачам можливість домислювати, 

залишає місце для «благоговіння перед таємницею». «Гаряча» проповідь прагне 

зробити послання гранично ясним, розставити всі крапки над «і». Однак якщо з 

тижня в тиждень паства слухає такі «гарячі» проповіді, одного дня настає 

момент, коли слухачі перестають щось сприймати й розуміти. Тільки це вже не 

благоговіння перед таємницею, а, радше, скептицизм агностика». Латухін 

використовує маклюенівську класифікацію комунікаційних епох (усна, 

письмова, друкарська та електронна) для коментування технологічної 

обумовленості осьових явищ юдео-християнської традиції: з’яви біблійних книг 

у добу письмової культури, канонічного факту — Реформації, уможливленої 

книгодрукуванням, та разом з іншими протестантами-дослідниками 

постмодерну усвідомлює, що електронна технологія парадоксально наближує 

сучасну людину «до мислення біблійних авторів і мислення людини усної 

культури»109.  

С. Філатов і Р. Лункін110 розглядають образи протестантизму і 

православ’я у світських ЗМІ, які «найповніше віддзеркалюють народні 

уявлення про християнські цінності в масовій свідомості сучасних росіян. (…) 
                                                 
108 Подберезский И. Особенности российской религиозной журналистики / Игорь Подберезский // Мирт. — 
2004. — № 1. 
109 Латухин И. Логика средств коммуникации : возвращаясь к идеям Маршалла Маклюэна / Игорь Латухин // 
Актуальность молитвы и Священного Писания для современного человека. Первая международная научно-
богословская конференция «Духовность в христианской традиции», 25—26 октября 2005 г. : Сб. докладов. — 
Н. Новгород, 2006. — С. 41, 47, 51.  
110 Филатов С., Лункин Р. Образы православия и протестантизма в светских СМИ : благолепие и уродство / 
Сергей Филатов, Роман Лункин // Русское ревью. — 2006. — № 2. 
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Очевидно, що тільки ЗМІ з багатомільйонною аудиторією здатні створити 

дійсно масовий образ Православ’я і протестантизму. (…) Полярність тих 

якостей та дій, котрі часто приписуються, з одного боку, Православ’ю, з іншого 

боку, протестантизму, яскраво демонструють бажання вписати православну або 

протестантську церкви в суворо визначений громадський та культурний 

простір». На переконання авторів, медійні образи і православ’я, і 

протестантства однаково перекручені й чужі реальному змісту релігійного 

життя. Їх негативи й позитиви «ніяк не пов’язу[ю]ться з сутністю віровчення». 

Дослідники вважають, що ця ситуація походить від глибокого невдоволення, 

розчарування, комплексу поразки в свідомості росіян, де лубочне уявлення про 

православ’я функціонує в якості компенсації.  

Д. Таєвський111 розширює це питання на історію недержавної, 

неофіційної релігійності на російських землях. «Замість дослідження правдивих 

соціальних причин, що сприяли виникненню агресивних комерційних культів, 

журналісти займались виключно висвітленням подій у «жовтому» світлі, себто 

описом сенсаційних сцен і деталей подій, пов’язаних із цими сектами», — 

наголошує автор. На його думку, владні репресії стосовно «сект» суперечать 

свободі совісті й ставлять журналістів у ряд захисників тоталітарного соціуму. 

Таєвський відмічає відсутність професійної підготовки журналістів у галузі 

релігієзнавства. Пострадянські вузи відмовились від завдання розкрити 

мультирелігійну картину світу; російське релігієзнавство повторює помилки 

радянської науки і ставить науку на службу політиці. Це обумовлює брак 

компетентних джерел із теми. Автор аналізує систематичні порушення 

журналістської етики при розкритті цієї теми. Замість експертної оцінок 

журналісти займаються тотальною критикою. Це не тягне жодних наслідків для 

журналіста, викликає захват читацької аудиторії від його «сміливості», а 

релігійну громаду ще сильніше замикає всередині себе. Медійники множать 

стереотипи, готуючи матеріал без знайомства з лідером «секти» та героєм 
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нарису, обмежуючи інформаторів його далеко не безсторонніми родичами. Має 

місце побутове сприйняття релігійних явищ, проектування окремих проявів на 

релігійний рух у цілому, інтуїтивне сприйняття відмінності «правильної» релігії 

від аналізованої девіації. (В Україні цю тематику піднято тільки по відношенню 

до т.зв. нових релігій, що виникли у другій половині ХХ сторіччя112).  

В. Бачинін113 оповідає про інформаційну діяльність Асоціації «Союз 

християн», важливим складником якої є робота супутникового телеканалу 

«ТБН» («Телемережа благих новин»). Автор вивчав досвід трансляції його 

програм у виправних закладах Росії, зокрема, він наводить результати 

опитування реакції ув’язнених на цей інформаційний продукт. Він добачає 

велику перспективу щодо християнських ініціатив у російських мегаполісах, 

наводячи приклад синдикації протестантських медіа з телеканалом «ТБН». 

Оригінальним внеском Бачиніна є розробка теологічної бази євангельського 

медіасередовища. Її складниками він уважає принцип христоцентризму як 

християнського світогляду мовців і сприйняття природи й потреб аудиторії в 

перспективі християнської антропології, право особи ознайомитися з основами 

християнського віровчення, її право на духовну безпеку — реабілітацію 

християнської спільноти в очах громадськості та надію на Бога як 

екзистенційне опертя, християнську віру й церкву як джерело ідентичності, 

толерантність як основу соціальних стосунків.  

О. Попов114 розглядає баптистський журнал «Братский вестник» через 

призму інтегративної функції. На думку автора, церковні ЗМІ значною мірою 

визначають обличчя конфесії. Відкриття нових періодичних видань у 

пострадянський час відбувалося під гаслом відродження традицій 

євангельського руху початку двадцятого століття, але при цьому ставлення до 

недавнього минулого братства було радше негативним. Попов наголошує, що 
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«поневажування історичних традицій євангельських християн-баптистів 

післявоєнного періоду… було згубним для нашого братства» через відсутність 

переємності. Спільне видання з’єднувало церкву, протистояло розпорошенню 

переслідуваних віруючих. Публікація новин світового баптистського руху 

давала «розуміння масштабності дій Божих». При браку духовної літератури 

опубліковані проповіді давали духовну поживу. За відсутності євангельських 

освітніх закладів «Братский вестник» узяв на себе функцію недільної школи та 

семінарії»: публікував довідкову інформацію та лекційні матеріали. Після 

відкриття Московської баптистської семінарії в 1968 році журнал «відтворив… 

усі курси даного навчального закладу, фактично надавши широкому колу 

читачів можливість самостійно отримати повноцінну духовну освіту». 

Дописувачі журналу мали відчуття історичності, відтак, одним із 

найпопулярніших жанрів часопису була біографія. «Братский вестник» вів 

хроніку церковного життя, постаючи цінним історичним джерелом.  

Д. Ватуля розповідає історію протестантського радіомовлення в Росії, 

дорікаючи своїм колегам за упущені можливості початку 1990-х років. Тоді 

була змога оформити ліцензію, а за президентства Путіна, твердить автор, 

умови для християнських мовників значно погіршилися. Останні або 

розміщуються за межами Росії, або «представляють офіційну доктрину 

православної церкви, або мають малі неліцензовані супутникові операції, що їх 

складно відстежити чиновникам». Ватуля розповідає, що до середини 2000-х 

протестанти виступали по федеральних каналах Радіо «Росія» і «Маяк», але 

«між 2003 і 2006 роками управлінці цих державних радіостанцій вилучили всі 

протестантські програми прямими відмовами або через підвищення цін на 

ефірний час до недосяжних висот»115. Усі рішення в бік заборони релігійного 

мовлення є неофіційними, часто реалізуються шляхом блокування ліцензійного 

процесу. Автор уважає, що виходом для протестантських мовників є інтернет-

радіо та супутникове мовлення.  

                                                 
115 Vatulya D. Christian mass media in Russia : under state assault / Dmitry Vatulya // East-West Church & Ministry 
Report. — Vol. 15, No. 1. — 2007. — P. 16. 
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О. Сальманов116 критикує вживання методів піару в церковній роботі 

через те, що гарна презентація не міняє сутності товару. Застосування 

однобічно позитивного підходу редукує місце бід і страждань у житті 

віруючого, пропонуючи усічене уявлення про християнський спосіб життя. 

Священик у перспективі зв’язків із громадськістю постає політиком, який 

шукає не Божого схвалення, а людської популярності.  

Цінність роботи Т. Нікольської117 полягає в актуалізації внутрішньої та 

зовнішньої епістолярної комунікації в історії слов’янського протестантизму, 

залученні до аналізу «антисектантських» матеріалів радянської періодики і кіно 

(«Тучи над Борском», «Грешница»).  

П. Левушкан є автором низки методичних матеріалів із зовнішніх 

церковних комунікацій118. Його стратегія «хрестового походу» виходить з ідеї, 

що церкві немає потреби створювати окремі власні сайти, щоб опісля витрачати 

ресурси на їх просування. На думку Левушкана, кращі варіанти — розміщення 

свого контенту в «світських» соціальних мережах, блогосфері, безкоштовних 

відео і аудіосервісах, «білі» методи реклами й принцип «мосту»119. Аналітик 

твердить, що протестантський Рунет складається з корпоративних видань, 

пропагандистських ресурсів і новинарних сайтів. Незалежна журналістика існує 

там тільки в зародковому стані. Це пояснюється масою внутрішніх обмежень: 

корпоративним протоколом, зобов’язаннями перед рекламодавцями, 

відсутністю інформаційно-аналітичних ЗМІ. Інформаційні видання для 

церковної спільноти повинні бути громадським контролером для церкви, 

налагоджувати обговорення дискусійних питань. Натомість «світська преса 

часто виконує роботу християнської та знаходить «смажені факти» про бізнес-

                                                 
116 Сальманов О. Церкви нужен PR? или Jesus for sale / Олег Сальманов [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа : http://church-pr.blogspot.com/ 
117 Никольская Т. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 годах / Татьяна Никольская. — 
СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. — 356 с. 
118Левушкан П. Лучшая защита от журналиста… профилактика / Павел Левушкан [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа : 
http://www.baznica.info/fond_rus/2009/07/28/uploads/files/media/VKC/uploads/files/index.php?name=Pages&op=pag
e&pid=5625 
119 Левушкан П. Евангелизм в блогосфере // Школа  без  стен.  Новое  поколение  лидеров  для  церкви  и  
общества. —  Одесса : Ассоциация «Духовное возрождение», 2009. — С. 67—70.  
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діяльність пасторів, або ще якісь непривабливі аспекти церковного життя»120. 

Левушкан уважає, що міра впливу цих видань на широку аудиторію є 

мінімальною; їх адресна група — експертне середовище.  

У пошуках теоретичних розробок із протестантської комунікації ми 

звернулися до книгозбірень основних протестантських вузів України. Попри 

запевнення бібліотекарів, що «в нас немає книжок із протестантської 

журналістики», вдалося виявити численні джерела з цієї тематики (згадаймо, 

що пострадянські протестанти комунікацію зазвичай співвідносять виключно з 

журналістикою як мистецтвом творення медіатекстів). Інтерес протестантів до 

світу медіа набуває дедалі ширшого й офіційного характеру. В жовтні 

2010 року в Кейптауні відбудеться третій Лозаннський конгрес зі всесвітньої 

євангелізації — найбільш представне зібрання світового протестантизму. 

Вперше в історії Лозаннського руху, котра почалася 1974 року, засвоєння 

церквою нових комунікаційних технологій виноситься як першочерговий 

елемент порядку денного засідання такого рівня.  

У контексті нашого дослідження західні джерела можна розділити на три 

групи: твори, писані про медіа/комунікацію українських протестантів, для 

українських протестантів; західні роботи, перекладені пострадянськими 

протестантами; студії іноземними мовами, якими протестантські семінарії 

поповнили свої бібліотечні фонди шляхом придбання, чи які було подаровано 

західними протестантами-освітянами.  

Нечисленні видання першої групи, що містять інформацію з нашої теми, 

в основному згадано в даному огляді.  

Як правило, на пострадянському просторі перекладають популярні 

роботи найконсервативніших із доступних авторів без акцентування  

дискусійних аспектів обговорюваних тем. Причиною цього є тяжіння 

пострадянських церков до якнайширших заходів із ліквідації релігійного 

невігластва, що є поважним складником їх місіонерської стратегії. Крім 

                                                 
120 Мильто Е. Павел Левушкан : Церковь это не ГУЛАГ, но об этом мы иногда забываем / Евгений Мильто 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.baznica.info/index.php?name=Pages&op=page&pid=6142 
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орієнтації на найнижчий спільний знаменник інтелектуальної підготовки своєї 

аудиторії, пострадянські протестанти мають недовіру до книжної мудрості, 

абстрактного знання, яке асоціюється у певної частини церковної спільноти зі 

світськістю, шуканням «глибин сатани» (Об’явл. 2:24) — довільних розумових 

спокус. Причинами такого мислення є спогад про засилля атеїстичної 

пропаганди в радянській системі освіти, традиційне для неофітів опертя на 

авторитет неформальних лідерів, думку «братства» (неверифіковану усну 

традицію), страх помножити єресі та розколи. Інтелектуальний прошарок 

церков перебуває у стадії формування; це не надто численна спільнота, і її 

купівельна здатність не може зробити прибутковим переклад наукових 

монографій. На випуску навчальної богословської літератури в Україні 

спеціалізується тільки черкаське видавництво «Колоквіум», засноване 2005 

року.  

У ставленні західних дослідників до світу медіа можна виділити три 

підходи: вивчення, використання та критику.  

Теоретичні аспекти вивчення торкаються християнської комунікації як 

наукової дисципліни121, складників місіології122, розуміння місії церкви як 

комунікації123, ролі спілкування в євангелізмі124, його впливу на зміну способу 

життя реципієнта125. Як правило, комплексне розуміння цієї проблематики 

пропонують видання довідникового типу126. Медіаматеріал використовують для 

розробок у галузі богослов’я культури — белетристику127, мультфільми128, 

                                                 
121 Meier D. Journalistic perception of Church as a topic of Christian communication / Daniel Meier. — Презентація 
доповіді на Міжнародній науковій конференції «Релігія і медіа» (Москва, 13—15 травня 2010 р.).  
122 Rheenen G. Missions : biblical foundations and contemporary strategies / Gailyn van Rheenen. — Grand Rapids, 
Michigan : Zondervan Publishing House, 1996. — 251 pp. 
123 Morse R. Linguistics in missions / Robert Morse // Realism in missions. A.D. Hammond, ed. — San Jose, 
California : Christian Missions Today, 1972. — Pp. 133—140. 
124 Towns E. Evangelism and church growth / Elmer L. Towns. — Ventura, California : Regal Books, 1995. — 427 pp. 
125 Craft C. Communication theory for Christian witness / Charles H. Craft. — Maryknoll, New York : Orbis Books, 
1995. — 180 pp. 
126 Bachman J. The Church in the world of radio-television / John W. Bachman. — New York : Association Press, 
1960. — 191 pp.; Lesch G. Creative Christian communication / Gomer R. Lesch. — Nashville, Tennessee : Broadman 
Press, 1965. — 128 pp.; Bluck J. Christian communication reconsidered / John Bluck. — Geneva : WCC Publications, 
1989. — 75 pp. 
127 God and culture. Essays in honor of Carl F.H. Henry. Ed. by D.A. Carson and John D. Woodbridge. — Grand 
Rapids, Michigan : William B. Eerdmans Publishing Company, Carlisle : The Paternoster Press, 1993. — 342 pp. 
128 Pahl J. Shopping malls and other sacred spaces. Putting God in place / Jon Pahl. — Grand Rapids, Michigan : Brazos 
Press, 2003. — 288 pp.  
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блогосферу129, фільми (зі слов’янського світу стабільну увагу притягує Андрій 

Тарковський130). Аби визначити місце церкви в медіасвіті, її місії в/через медіа, 

науковці з’ясовують сутність і напрямки використання ЗМІ131, досліджують 

шляхи оптимізації та ефективності вживання медіа132, вплив технологій на 

розуміння місії133, наслідки поширення масових комунікацій для релігійного 

життя134. Технології постають способом модернізації церкви135 або загрозою 

для її сутності. У другому випадку необхідно «протистояти підміні у свідомості 

аудиторії Божої сили технологічною потугою»136.  

Роботи цього напрямку подають історію протестантського мовлення 

через електронні ЗМІ137, надають уявлення щодо стану протестантських медіа 

європейських країн колишнього соцтабору138.  

Використання медіа в церковній роботі139 передбачає вивчення 

аудиторії140, специфіки використання медіа в різних культурних контекстах141, 

                                                 
129 Everyday theology. How to read cultural texts and interpret trends. Ed. by Kevin J. Vanhoozer, Charles 
A. Anderson, Michael J. Sleasman. — Grand Rapids, Michigan : Baker Academic, 2007. — 287 pp.  
130 Elliott M. Cinema, contextualization and «redemptive analogies» / Mark Elliott // East-West Church & Ministry 
Report. — Vol. 9, No. 1. — 2001. — Pp. 8–10; Сальвестрони С. Фильмы Андрея Тарковского и русская духовная 
культура / Симонетта Сальвестрони. — М. : ББИ, 2009. — 238 с. 
131 Nida E. Message and mission. The communication of the Christian faith / Eugene A. Nida. — Pasadena, California : 
William Carey Library, 1960. —  248 pp.; Hesselgrave D. Communicating Christ cross-culturally. An introduction to 
missionary communication. 2nd edition / David J. Hesselgrave. — Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing 
House, 1991. — 672 pp.; Hesselgrave D. Planting churches cross-culturally. A guide for home and foreign missions / 
David J. Hesselgrave. — Grand Rapids, Michigan : Baker Book House, 1995. — 462 pp. 
132 Søgaard V. Research in Church and mission / Viggo Søgaard. — Pasadena, California : William Carey Library, 
1996. — 256 pp. 
133 Pocock M. et al. The changing face of world missions. Engaging contemporary issues and trends / Michael Pocock, 
Gailyn Van Rheenen, Douglas McConnell. — Grand Rapids, Michigan : Baker Academic, 2006. — 389 pp. 
134 Plude F. How communication studies can help us to bridge the gap in our theology metaphors / Frances Ford Plude // 
New Theology Review. — 1995. — Vol. 8, No. 4.  
135 Флетчер М. Делая Бога знаменитым / Мэл Флетчер. — К. : Светлая звезда, 2006. — 184 с. 
136 Bradshaw B. Bridging the gap. Innovations in missions / Bruce Bradshaw. — Monrovia, California : MARC, 
1993. — 183 pp. 
137 Evangelism in the twenty-first century. The critical issues. Thom S. Rainer, ed. Twenty-one contributors writing in 
honor of Lewis A. Drummond. — Wheaton, Illinois : Harold Shaw Publishers, 1989. — 227 pp. 
138 Mumper  S. Publishing without perishing / Sharon Mumper // East-West Church & Ministry Report. — Vol. 5, 
No. 3. — 1997. — Pp. 10–11; Christian publishing : the Glasnost era and future prospects // East-West Church & 
Ministry Report. — Vol. 8, No. 2. — 2000. — P. 5; Kušnierik J. Evangelicals in Central Europe. Case study from 
Slovakia. A survey and analysis of what issues Evangelicals face, what they believe and prospects for the future. A 
CityGate field study / Juraj Kušnierik. Edited by Marsh Moyle. — Bratislava : Združenie CityGate, 1997. — 54 pp. 
139 Engel J. & Norton W. What’s gone wrong with the harvest? A communication strategy for the Church and world 
evangelism / James F. Engel & Wilbert Norton. — Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House, 1980. — 
162 pp.; Carr W. Ministry and the media / Wesley Carr. — London : SPCK, 1990. — 156 pp. 
140 Kraft M. Worldview and the communication of the Gospel / Marguerite Kraft. — South Pasadena, California : 
William Carey Library, 1978. —  220 pp.; Petersen J. Living proof / Jim Petersen. — Colorado Springs, Colorado : 
Navpress, 1989. — 251 pp. 
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визначення сфер використання різних медіа142 — в церковній місії, освіті, 

духовному рості вірних, відпочинку, творчості тощо.  

Коли йдеться про окремі медіа, найперше протестанти підкреслюють 

важливість друку143, аналізують напрямки його використання144, називають 

типи церковних видань, вибудовують пріоритетні напрямки видавничої 

програми церкви145, звітують щодо стану євангельських видавництв в окремих 

країнах146, аналізують досвід роботи літературних євангелістів147.  

Радіо перебуває на другому місці щодо медійних пріоритетів 

пізньопротестантських конфесій. Це продиктовано тим, що багато осіб, які 

навчилися писемності, обрали не читати, поповнивши, в такий спосіб, лави 

постграмотного населення. Радіо визнано найкращим засобом руйнування 

упереджень і формування початкового інтересу до релігійної інформації за 

умови подальшого супроводу зусиллями місцевих громад148, а також каналом 

євангелізації населення тоталітарних держав149.  

Телебачення є найменш засвоєним протестантами засобом комунікації 

через його комерціалізованість, політизованість, величезну конкуренцію, 

дорожнечу телевиробництва і трансляції, яка вимагає орієнтації програм на 

                                                 
142 Mission of an evangelist. — Minneapolis, MN : World Wide Publications, 2001. — 480 pp. 
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найширшу (і найменш вибагливу, в тому числі в моральному плані) аудиторію. 

Головним досягненням на цьому полі є діяльність телеєвангелістів150. «Другим 

диханням» для церкви стало уприступнення супутникового ТБ151.  

Для релігійної комунікації інтернет постав питомою технологічною 

революцією, порівнянною з винаходом друку152. Цей медіум помітно вплинув 

на всі аспекти релігійного життя153. Початкову ейфорію заступило тверезіше 

розуміння його посутніх обмежень для місіонерської роботи154. Необхідністю 

особистого спілкування продиктовано, зокрема, ідею організації комп’ютерних 

центрів у нехристиянізованих регіонах світу155.  

Велику увагу протестантські аналітики приділяють використанню міні-

медіа: телефону, факсу, телексу, аматорського радіо, фото, любительського 

відео, листів на аудіокасетах, посилок156, продажу/роздаванню книжок, 

журналів, запису аудіо- та відеокасет157, церковному листуванню158. Організація 

інформаційної підтримки заходів місцевої релігійної громади передбачає 

використання з цією метою церковної будівлі, рекламних площ у світських 

ЗМІ, церковної друкованої продукції159, фотографій160.  
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Це диктує потребу в професіоналах медійної сфери161. Протестантські 

аналітики дають рекомендації, як створити якісне релігійне видання162, 

притягнути увагу ЗМІ до діяльності церкви163, запрошують християн іти в 

медіа164: ставати сценаристами, письменниками, акторами, журналістами165, а 

не сподіватись (медійної) універсальності від свого пастора166. Подібна 

кваліфікація вимагає широкої ерудиції, й церковні аналітики моніторять 

дискусії у світських текстах щодо морального використання технологій167 та 

аналізують досвід позитивної співпраці протестантів зі світськими 

професіоналами168. 

На межі використання й критики перебувають відтінки поміркованої 

позиції, спрямованої на регулювання впливу засобів комунікації. Більшість 

авторів зосереджує цю роботу у сфері індивідуального вибору та виховання 

дітей: аналізує вплив телебачення на сім’ю, описує заходи оптимізації 

глядацьких навичок, пропонує набір замінників телевізії, зокрема, низку відео 

рецензій на «безпечні» фільми169. Ліберальніші протестанти шукають сектори 

світської культури, прийнятні для християн, а також розмірковують щодо 

функцій гріховного контенту в медіа170. Автори публікацій для молодіжної 

аудиторії намагаються уникнути моралізаторства і пропонують критерії оцінки 

музичних і кінематографічних творів, друкованої продукції171, моральних 
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ефектів інтернету172. Методи колективного протистояння протестантів 

неприйнятному медіаконтенту включають заснування громадських організацій, 

розсилання прес-релізів, зустрічі з медійниками та рекламодавцями, 

теледебати, масове надсилання скарг, моніторинг ТБ-контенту, протестні 

демонстрації, економічний тиск на рекламодавців (зокрема, через бойкотування 

їх продукції) та пікетування їх офісів173. 

Критичні підходи мають три основних рівні. Критика світських медіа174 

залучає до аналізу ТБ175, антихристиянський ухил світських журналістів176, 

кінематограф177 (тут стабільну увагу привертає імперія Волта Диснея178), 

рекламу179, комікси180, шоу-бізнес, зокрема музичний181, порнографічну 

індустрію182 та белетристику183.  

Критику окремих медіа як таких найперше звернено до телевізії, яка 

буцімто редукує індивідуальний досвід184. На думку цих авторів, ТБ не має 

змоги транслювати євангельську вістку, яка для них є аналогом реальності. 

Інтернет також постає джерелом віртуального (читай, фальшивого) досвіду185. 
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Інші дослідники твердять, що електронні медіа (передусім ТБ) нищать 

«справжню», класичну друкарську культуру186.  

Найдальше в негативістському пафосі заходять науковці, зосереджені на 

небезпечних наслідках технологічного поступу в цілому187. Вони аналізують 

еволюцію та кризу сучасних технологічних суспільств188, протиставляють 

техніцистський та християнський світогляди і етичні системи189, добачають 

загрози в технократії190, витонченій техніці, дегуманізуючій тиранії мас-

медіа191. На їх думку, в сучасному світі технологія є ідолом192 і не може 

допомогти в культурній трансформації193, необхідній для збереження біблійних 

цінностей у суспільстві.  

Отже, ступінь дослідженості даної теми вимагає комплексного розгляду 

протестантської комунікації України в контексті російськомовного 

протестантства і країн колишнього соцтабору з залученням теоретичних 

розробок західних протестантських дослідників у цій галузі. Це продиктовано 

несформованістю даної наукової традиції, особливо в україномовному анклаві, 

а також необхідністю вивчення протестантської комунікації в термінах, 

органічних для релігійної спільноти, потребою залучення до аналізу «прямої 

мови» протестантських медійників.  

Студіювання протестантської комунікації не відбувається у вакуумі. 

Конфесійні та світські установи випускають наукові збірники з цієї тематики194. 

Моніторинг релігійної тематики у світських і церковних ЗМІ вели А. Юраш і 
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Р. Скараба в часописі «Людина і світ», А. Колодний у журналі «Релігійна 

панорама», який він видає в Києві з 2001 року, редакція часопису «Агенція 

релігійної інформації» (Львів, 2003–2005). Зараз моніторинг ЗМІ переважно 

здійснюється інтернет-виданнями. Флагманом релігійного Уанету є портал 

Релігійно-інформаційної служби України risu.org.ua195.  

Для української національної школи вивчення релігійної комунікації 

характерний високий рівень секуляризованості. Десятки книжок і статей з даної 

тематики не засвідчують інтересу до релігійного життя як такого. Релігія, віра, 

церква, релігійні медіа тут улягають інструменталістському підходу: постають 

призмою для розгляду інших, «світських» сфер буття, часткою локальних 

систем  ЗМК, важелем розв’язання позарелігійних завдань.  

Релігійний матеріал світських і конфесійних ЗМІ найчастіше 

використовується для ствердження української національної ідеї. У цьому 

ключі досліджують релігійні медіа В. Лернатович196, І. Крупський197, 

Б. Крив’як198, С. Кость199, О. Канчалаба200, В. Ґабор201, У. Чубай202, 
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В. Карпенко203. Такий кут зору пояснює інтерес до діаспорної преси УАПЦ з 

боку М. Іваника204, М. Тимошика205, В. Ляхоцького206.  

Багато розвідок присвячено тематичному аналізу релігійних ЗМІ; 

науковці досліджують їх погляд на політику (А. Юраш207), белетристику 

(М. Комариця208), екологію (С. Хомінський209), педагогіку (Т. Старченко210, 

К. Чавага211, В. Глаголюк212), у тому числі соціальну (С. Баранчук213), етику 

(О. Когутич214, О. Закревська215, М. Левчук216), культуру, суспільство і мораль 

(А. Бойко217).  

М. Миць218, Н. Антонюк219, В. Борщевич220, І. Павлюк221, С. Гузенко222 

використовують релігійну пресу як історичне джерело.  
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В історичних періодах до постання системи масової комунікації увагу 

журналістикознавців привертає історія рукописних пам’яток і видавничої 

справи на українських землях (М. Тимошик223). Українську публіцистику доби 

бароко досліджують В. Коваль224 і Н. Поплавська225.  

Історико-бібліографічні дослідження М. Романюка і М. Галушко226, 

Л. Дроздовської227, В. Ґабора228, студії І. Мілясевич229, О. Пархітька230, 

В. Денисюка231, О. Уварової232, І. Михайлина233 виконано за географічним 

принципом, де знаходиться місце й для релігійних видань.  

Погляд світських журналістів на релігійне життя вивчають 

О. Шинаровська234, Л. Сніцарчук235, Ю. Комінко236, А. Бойко237.  
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Трохимович. — Луцьк : Ред.-вид. відділ «Вежа», ВДУ ім. Лесі Українки, 2000. — 254 с.  
221 Павлюк І. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя : 1917-1939, 1941-1944 рр. / 
Павлюк І.З. —  Львів : Каменяр, 2001. – 286 с.  
222 Гузенко С. Висвітлення проблем історії церкви України-Русі (православ’я давньоруського періоду) на 
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С.М. Гузенко. — К., 2002. — 20 с. 
223 Тимошик М. Видавнича  справа  та  редагування / Тимошик  М.С. —  К. :  Наша культура і наука, Концерн 
«Видавничий дім «Ін-Юре», 2004. — 224 с.; Тимошик  М.  Історія  видавничої  справи / Тимошик  М. — 2-ге  
вид., виправлене. —  К. : Наша  культура  і  наука, 2007. — 496  с. 
224 Коваль М. Модель ідеального реципієнта в публіцистиці українського раннього бароко / Коваль М. // 
Наукові записки Інституту журналістики. — 2004. — Т. 15. — С. 60–67; Коваль М. Світоглядні засади 
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225 Поплавська Н. Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця 
XVI — поч. XVII ст.) / Н. М. Поплавська. — Тернопіль : ТНПУ, 2007. — 379 с. 
226 Романюк М., Галушко М. Українські часописи Львова 1848-1939 р. : іст.-бібліогр. дослідження : в 3 т / 
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Львів, 2003. — 564 с. 
229 Мілясевич І. Періодичні видання Волинської губернії XIX - початку XX ст. : історико-бібліограф. дослідж. / 
І. В. Мілясевич. — Львів : Вид-во Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника, 2004. — 376 с. 
230 Пархітько О. Одеська періодична преса періоду визвольних змагань : автореф. дис… канд. філол. наук. 
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ХХІ ст. / Денисюк В. Т. — Луцьк : Надстир'я, 2005. — 352 с. 
232 Уварова О. Російська «політика покровительства» щодо греків-іммігрантів в кінці XVIII — першій третині 
XIX ст. (на матеріалах Херсонської губернії) : дис... канд. іст. наук : 07.00.02 / Уварова Олена Олександрівна. — 
Одеса, 2007. — 226 арк. 
233 Михайлин І. Нарис історії журналістики Харківської губернії. 1812–1917 / І.Л. Михайлин. — Х. : Колорит, 
2007. — 366 с. 
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М. Романюка. – Львів, 2002. – С. 370–372.  



 46

Значення медіа для церковного життя визначають О. Школьна238, 

В. Яцишин239, У. Лешко240.  

Релігійні медіа як дзеркало церковного життя аналізує С. Баршай241.  

М. Солдатенкова242 (Бутиріна) розглядає комунікативний потенціал 

релігійної публіцистики.   

Й. Лось243 застосовує етичне вчення християнства як ідеологічне 

підґрунтя національної школи моральної (світоглядної, екуменічної) 

публіцистики: О. Артемчук244, І. Полянський245, Т. Балда246, М. Титаренко247, 

Т. Лильо248, Т. Хоменко249, Х. Гарасимів250.  
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245 Полянський І. Публіцистика Вічності: світоглядна та розслідувальна публіцистика України : концептуальний 
погляд на їх функціональну спроможність / І. Полянський // Вісник Львівського університету. Серія 
журналістики. — 2004. — Вип. 25. — С. 130–136.  
246 Балда Т. Публіцистика — авангард духу / Т. Балда // Вісник Львівського університету. Серія 
журналістики. — 2004. — Вип. 25. — С. 149–154. 
247 Титаренко М. Світоглядна публіцистика : спроба полемічного дискурсу / М. Титаренко // Вісник Львівського 
університету. Серія журналістики. — 2006. — Вип. 26. — С. 118–134.  
248 Лильо Т. Ідеологеми сучасної журналістики : теорія і практика (чи можливе світотворення поза світоглядним 
контекстом?) / Т. Лильо // Вісник Львівського університету. Серія журналістики. — 2006. — Вип. 28. — С. 111–
117.  
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Поняття «сучасна релігійна преса» для І. Скленара251 чомусь уключає 

тільки православні й католицькі видання. Огляд видань усіх релігійних груп 

України, здійснений А. Юрашем252, для пізніших дослідників, схоже, виявився 

непосильним або небажаним.  

Православну пресу студіюють А. Колодний і Л. Филипович253, А. Бойко, 

О. Щедрін254, І. Шудрик255, Г. Панков256, А. Стародуб257, А. Волобуєва258, 

Н. Романенко259, І. Михайлин260, римсько-католицьку — А. Путова261.  

Добре описано систему ЗМІ греко-католицької церкви (Т. Стриєк262, 

Т. Різун263, В. Яцишин264, М. Лозинський265, В. Передирій266 та ін.). Католики 

постійно розробляють теорію соціальної комунікації. Щороку виходить як 

мінімум один офіційний документ із цієї теми — папське послання з нагоди 
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Всесвітнього дня комунікації, що зазвичай оприлюднюється 24 січня, в день 

Франциска Сальського, покровителя журналістів. Українські католики 

західного та східного обряду обговорювали питання католицької преси, 

досліджували її проблематику, історію, суспільну вагу267.  

Попри чималий та наявний в Україні матеріал (наприклад, у бібліотеці 

УКУ) не досліджено пресу українських греко- і римсько-католиків у діаспорі268. 

А це ж чимала кількість періодичних органів із масою аналітичних публікацій з 

цієї теми. Українською мовою вийшло, наскільки нам відомо, найповніше 

видання римсько-католицьких документів із соціальної комунікації, що 

побачило світ на пострадянському просторі269. До неї треба долучити 

віддзеркалення ватиканських ідей на українському матеріалі. Наявні тексти не 

далеко перевищили місткість довідкових видань270.  

З дослідженням нехристиянської комунікації справи ще гірші. 

Мусульманські медіа вивчали Н. Яблоновська271, К. Шейхо272, С. Хомінський273, 

М. Бутиріна274. Жодна з їх робіт не зосереджується цілком на цій тематиці: 

книжка Шейхо описує систему ЗМІ іншої країни, у решти дослідників цей 

напрямок комунікації функціонує як прикладова частина (Хомінський і 

Бутиріна) чи елемент локальної системи ЗМІ, до того ж етнічно обмеженої 

(Яблоновська). Юдаїстським (єврейським) ЗМІ дісталася партикулярна роль у 

текстах Яблоновської та Хомінського; спеціальні дослідження відсутні. При 
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цьому світові релігії хутко долають у минулому непорушні культурні, 

соціальні, етнічні, расові бар’єри. Етнічні українці приймають іслам і східні 

релігії; етнічні євреї, вихідці з Середньої Азії та Африки переходять у 

християнство, вносячи в нього свій колорит. Свої видання в Україні мають 

поляки-католики, угорці-реформати, вірмени, роми (православні, протестанти, 

язичники), представники різних течій юдаїзму та ісламу, неоязичники, котрі 

формують свою ідеологію з елементів десятків вірувань.  

В аспекті типів медіа левова частка досліджень стосується преси 

(переважно попередніх історичних періодів), рідше радіо (Т. Старченко275, 

О. Когутич276, В. Лизанчук277) і ТБ (У. Стеців278, І. Кархут279). Між тим, 

релігійні організації та індивіди використовують різноманітні канали 

комунікації на макро, міді на мінірівнях. Попри неоціненне значення для 

релігійної комунікації, поза увагою лишаються «нові медіа»: інтернет, 

мультимедіа, мобільний зв’язок. Відставання вітчизняного 

журналістикознавства на цьому полі ілюструє факт, що презентація першого 

українського посібника з інтернет-журналістики280 відбулася десять днів тому 

(14.09.10) на Форумі видавців. Заповнити цю прогалину намагається дещо 

загальникова робота М. Пальчинської281.  

Методами підготовки дисертаційної дослідження є історизм, 

типологізація, класифікація, періодизація, контент-аналіз протестантських 

видань України, моніторинг ЗМІ, якісне анкетне опитування аудиторії та 

журналістів протестантських медіа, якісні інтерв’ю з активістами 

протестантської медіасфери, огляд праць протестантських медіадослідників з 

України та з закордону.  
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Засадничою основою дослідження є ліберальний, об’єктивістський підхід 

до вивчення релігійної комунікації А. Бойко, А. Юраша, співробітників 

Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ (А. Колодний, 

Л. Филипович, В. Єленський, В. Климов, С. Свистунов, П. Яроцький, 

В. Титаренко) і одеських науковців кола Е. Мартинюка (О. Никитченко, 

О. Добродум, О. Невшупа).  

Методологічну базу дисертації склали схема комунікації Г. Ласвелла, 

концепції лідерів думок і  референтної групи, консервативного позиції  мас-

медіа П. Лазарсфельда282, теорії активної аудиторії283, об’єктивності й 

відповідальності журналістики В. Шрамма284, техніцистського мислення 

М. Мак-Люена, мозаїчної культури «глобального метрополіса» Г. Кана і 

Б. Брюса-Бріґґса285, партиціпаторна теорія медіа286, поняття соціальної 

комунікації А. Соколова, комплексу міні-, міді- та макрокомунікації, його 

визначення комунікаційних потреб287; погляди Є. Прохорова288 на ціннісну 

орієнтацію та гуманістичну спрямованість журналістики, рівноправність 

учасників комунікації.  

З доробку українських журналістикознавців ми використовуємо теорії 

патогенного тексту Б. Потятиника і М. Лозинського289, глобалізації мас-медіа 

О. Зернецької290, дискурс-аналізу К. Серажим291, авторитарної, комунікант-
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орієнтованої концепції масової комунікації В. Різуна292, теорії інмутації 

О. Холода293, світоглядної (екуменічної, морально-етичної) публіцистики 

Й. Лося294, духовної журналістики А. Бойко295, теорію медіадосліджень 

В. Іванова296.  

Окремо слід згадати ідеалістичну антропологію як складник погляду 

Б. Потятиника297 на медіа, котрий спонукає акцентувати історичні паралелі, 

обумовлені ригідністю людської природи, критика Потятиником тоталітарних 

медіа й ідеї віртуальності в медіа як опосередкованості досвіду власними 

відчуттями, і панідеологічний, антиринковий підхід І. Михайлина298 до аналізу 

журналістських явищ: опозицію маскульту і панекономічній моделі медіа, 

рейтинговому менталітету сучасної журналістики, оборону аналітичної 

журналістики, високої культури, публічної сфери як осередку творчості, 

служіння людям, державі, гуманістичним принципам, виховання особистості та 

громадянина.  
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