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Анотація. У статті йдеться про громадсько-політичну газету «Час-Time», що була одним з най-
популярніших національно-демократичних видань України 1990-х років. Висвітлено причини та 
особливості її створення, обрання назви, тематику публікацій, періодичність виходу та географію 
поширення. Досліджено діяльність В. Чорновола як засновника і шеф-редактора щодо форму-
вання редакційного колективу, ведення редакційної політики газети, підготовки «Колонки редак-
тора». Звернуто увагу  на проблеми, які доводилося долати В. Чорноволу та редакції газети задля 
її регулярного виходу. Розглянуто також  роль і значення «Час-Time» в інформаційному просторі 
України 1990-х років.
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Для Народного руху України як потужної по-
літичної організації актуальним завданням було 
створення та забезпечення належного фінан-
сування власної всеукраїнської газети, адже 
офіціоз є суттєвим елементом агітаційно-про-
пагандистської та просвітницької діяльності, 
по казником престижу й популярності органі-
зації. Це усвідомлював керівник Руху у 1992–
1999 рр. В. Чорновіл, спираючись на свій до-
свід праці в державних ЗМІ, в самвидавському 
журналі «Український вісник» та на посаді голо-
ви прес-служби Української Гельсінської Спіл-
ки. Тому, надаючи велику увагу розбудові регіо-
нальної рухівської мережі газет, він одночасно 
здійснював роботу зі створення всеукраїнсько-
го пресового органу НРУ. Крім виконання офі-
ціозом завдання з піднесення авторитету НРУ, 
В.Чорновіл розглядав його таким, що мав спри-
яти зростанню державного мислення у суспіль-
стві, відродженню національної свідомості, 
піднесенню громадської активності та популя-
ризуванню економічних і політичних реформ.

Зважаючи на серйозну роль партійного офі-
ціозу для існування НРУ, питання функціонуван-
ня всеукраїнського рухівського видання є дово-
лі цікавим і  потребує належного опрацювання. 
Проте на сьогодні воно залишилося поза ме-
жа ми зацікавлень дослідників, адже ґрунтов-
них публікацій з цієї теми немає. В деяких стат-
тях розглянуто поодинокі регіональні рухівські 
газети [10]. Окрему книгу присвячено відновле-
ній на початку 1990-х років рівненській газе-
ті «Волинь», що стала місцевим рухівським офі-
ціо зом [22]. Деякі відомості про газети Руху 
знаходимо в працях, що висвітлюють історію 
НРУ [1]. Становить інтерес також фактично не 
ви вчене питання про діяльність В. Чорновола зі 
створення рухівського чи прорухівського офі-
ціозу. Про це йдеться лише у книзі, де зібрані 
матеріали з рубрики «Колонка редактора», яку 
вів В. Чорновіл як шеф-редактор створеної ним 
про рухівської газети «Час-Time» [18]. 

Враховуючи наявність існуючих прогалин у 
нау ковому вивченні діяльності В.Чорновола 
що до створення рухівського чи прорухівського 
пресового органу, у пропонованій статті розгля-
нуто заходи В.Чорновола зі створення всеук ра-
їн ського рухівського видання, що призвели до 
заснування прорухівської газети «Час-Time».

Нерозвиненість незалежної демократично ї 
преси в Україні, особливо загальноукраїн сь кої, 
протягом першого року відновлення незале ж ності, 
на переконання В.Чорновола, призвела  до спо-

вільнення темпів політичного структурування 
су спільства, розвитку партій і державотво рен-
ня. Тому значним стимулом для позитивних пе-
ретворень в Україні мало стати заснування ре-
ально незалежної всеукраїнської газети, яка 
буде «голосом опозиції, буде серйозним засо-
бом впливу на свідомість громадян, забезпе-
чуватиме посилення перед зростаючим втру-
чанням держави та регіональних владних еліт, 
вільної і незалежної преси, яка слугує фунда-
ціє ю будь-якого вільного і демократичного сус-
пільства і яка є невід’ємною частиною процесу 
політичних і економічних реформ» [21]. У ви-
ступі на третіх зборах НРУ на початку 1992 р. 
В.Чорновіл акцентував на необхідності «ство-
рити пов ноцінний друкований орган Руху, який 
міг би стати наймасовішою в Україні популяр-
ною газетою» [7, 137]. Планувалося, що та-
кою газетою стане тодішній офіціоз організа-
ції – «Народн а газета». З огляду на це 3 квітня 
1992 р. редактором газети перезатвердили 
А.Шевченка, а О.Скидана обрали виконавчим 
редактором га зе ти. Однак відхід попередніх ке-
рівників Ру ху – І.Драча, М.Гориня – з НРУ, яких 
підтримала редакція «Народної газети», пере-
шкодив ре алізації цих планів. Редакція газети 
відмовилася дотримуватися рішень найвищого 
органу організації – великих зборів Руху – щодо 
перетворення НРУ на більш структуроване полі-
тичне об’єднання, про що свідчить лист голов-
ного редактора «Народної газети» А.Шевченка 
за дорученням редакції і редколегії газети до 
Центрального проводу НРУ [4]. 

Втративши пресовий орган, керівництво Ру-
ху на чолі з В.Чорноволом проробляло різно-
ма нітні варіанти щодо налагодження видання 
власної газети у економічно скрутних умовах 
1992–1993 рр. Для цього здійснювалися спро-
би отримати фінансування за рахунок грантів 
західних фондів. У березні та квітні 1993 р. було 
підготовлено дві пропозиції щодо створення не-
залежної газети в Україні, авторами однієї з яких 
виступали голова НРУ В.Чорновіл та голов а То-
вариства «Меморіал» ім. В.Стуса Л.Танюк [21]. 
На провадження проекту створення щоденної 
газети передбачались одноразові витрати в 
межах від 67 800 до 81 800 тис. доларів США, 
а загальна сума, необхідна для забезпечення 
роботи газети на перший рік існування, визна-
чалась від 367 800 до 1 196 800 тис. американ-
ських доларів [9]. 

Тісні відносини склалися між керівництвом 
НРУ і редакцією газети «Рада». Газета, залиша-
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ючись загальнодемократичним виданням, була 
близькою до Руху. В.Чорновіл з 1993 р. став 
спів засновником «Ради», обійняв посаду голо-
ви Дорадчої ради засновників газети. Фактичн о 
з другої половини 1993 р. «Рада» стала газетою 
НРУ. 

Згодом у В.Чорновола з’явилася можливість 
утворити власну газету, і 14 липня 1994 р. він за-
реєстрував її, назвавши «Час-Time». У слов і до 
читача «нульового» номеру газети, який з’я ви в  ся 
у грудні 1994 р., В. Чорновіл зазначив, що ство-
рення авторитетної газети було однією з най-
більших його ідей, до якої він ішов через підпіль-
ний самвидав [17]. 

Обґрунтовуючи необхідність заснування й 
програмні цілі нової газети, В.Чорновіл у пер-
шому січневому номері за 1995 р. писав, що ідея 
українського часопису сучасного стилю, який не 
тільки пропагуватиме, але певним чином впли-
ватиме на ситуацію в державі, у якому буде ба-
гато інформації і ще більше свіжого політичног о, 
економічного, культурологічного аналізу, іс ну-
ва ла вже давно. Водночас важкі економічні умо-
ви існування друкованого слова роблять періо-
дику збитковою, примушують до самоцензури, 
до орієнтації на тих, хто платить, тому «ми спро-
буємо … творити «Час» як газету справді неза-
лежну, для якої принципи будуть понад усе... 
Наша газета не буде ні вузькопартійною, ні на-
віть блоковою... Ми хочемо, щоб «Час» прислу-
жився... порозумінню [демократичних сил], 
щоб став своїм для націонал-демократів і лібе-
ралів, соціал-демократів і демохристиян, про-
сто політично активних громадян, які поділяють 
основні засади нашої газети, що формулюють-
ся трьома ваговитими словами: «Державність! 
Демократія! Реформи!» [20]. Передбачалось, 
що газета буде працювати для створення сус-
пільства «матеріально незалежних і тому полі-
тично вільних громадян» [20]. 

Обрана назва газети не була випадковою, 
адже новий часопис мав висвітлювати нагаль-
ну інформацію. Подвійність назви «Час-Time» 
обу мовлювалася тим, що газета видавала ан-
гломовний дайджест за матеріалами видання, 
а згодом окремий додаток на восьми сторінках 
англійською мовою – «Час-Time-Digest», де вмі-
щувалися найцікавіші та оригінальні публікації з 
україномовного випуску. Доцільність видання 
англомовної версії газети пояснювалась тим, 
що вона мала певною мірою заповнити інфор-
маційний вакуум довкола України у світі. Крім 
того, як писав В.Чорновіл, «чимало людей у сві-
ті, які не є українцями, отримують інформацію 
про Україну із закордонних медіїв, які далеко не 
всі і не завжди прихильно ставляться до Украї-
ни та об’єктивно висвітлюють процеси, що від-
буваються в нашій державі. Саме це спонукало 
нас вдатися до друкування англомовного до-
датка» [15, 52].

Планувалось ще організувати випуск тижне-
во го дайджесту «Час-Время» російською мо-
во ю, однак фінансова скрута завадила реалізу-
вати цей проект.

Виходити «Час-Time» почав двічі на тиждень, 
з перспективою на триразовий випуск із щоти ж-
невим дайджестом англійською мовою. Ідея 
щоденного виходу газети не відкидалась, але 
на той час була неможливою через неналежне 
фінансування. Невдовзі навіть довелося пере-
йти на вихід газети у форматі тижневика, тим-
часово призупинити друк англомовного да й-
джесту. 

Газета друкувалась на 16 сторінках великого 
формату А2, накладом від 15 до 32 тис. екзем-
пля рів, а окремі номери навіть 113-тисячним 
ти ражем. Наклад англомовного додатка «Час-
Time-Digest» становив 30 тис. примірників. 

В.Чорновіл розпочав видавати газету не ма-
ю чи приміщення (тимчасово використовував при-
міщення редакції газети «Гарт»), устаткування 
(набір і верстка перших номерів здійснювалися 
підприємством «Аверс»), сформованого редак-
ційного колективу, без грошей (мав кошти лише 
на 3–4 номери газети, у тому числі і на зарпла-
ту працівникам редакції, отримані за прочитані 
лекції в Америці  та написані книжки) [8]. За роз-
рахунками, мінімальні витрати на період ста-
новлення газети (шість місяців), за умов виходу 
раз на тиждень, становили 6 200 американських 
доларів одноразово. 

Налагоджуючи випуск «Час-Time», В.Чорно-
віл небезпідставно сподівався, що газета в ча с 
кризової ситуації з українськими державниць-
кими періодичними виданнями зацікавить не-
байдужих громадян. І, як виявилося, не поми-
ли вся, оскільки відразу її вихід фінансово 
під  тримали представники «середнього класу», 
що народжувався, з Донеччини, Одещини, Ки-
єва, Галичини. Допомогли люди, які поставили 
на певну ідеологію, зголосилися сприяти під-
несенню незалежної газети національно-демо-
кратичних сил. Особам і підприємствам, які по-
годилися допомагати газеті, з боку «Час-Time» 
гарантувалося проведення через газету політи-
ки лобізму українського підприємництва (щодо 
податкової, митної, кредитної політики тощо), 
журналістський захист у конкретних конфлікт-
них ситуаціях, позачергове та пільгове розмі-
щення реклами [3]. 

Окрім кількох невеликих персональних внес-
ків, «Час-Time» не отримала фінансової допо-
моги від української діаспори. Не фінансувала-
ся газета з боку іноземних державних чи інших 
джерел, зокрема від англійського уряду, про 
що поширювалися неправдиві повідомлення. 
Частково витрати «Час-Time» покривали кошти 
за рекламу і передплату, проте вони становили 
незначну суму. Як і більшість тогочасних газет, 
«Час-Time» себе не окуповувала [18, 491]. 

Для збільшення географії поширення і кіль-
кості читачів газети 24 листопада 1994 р. в.о. 
го лови Секретаріату НРУ Д.Захарчук розіслав 
листа головам крайових організацій з прохан-
ням терміново організувати передплату всіма 
членами і прихильниками НРУ цього загально-
українського видання, яке широко висвітлює 
ідео логію, діяльність, проблеми НРУ [14, 90]. 
Згодом на за сіданні Центрального проводу 
НРУ було прийнято ухвалу подібного формулю-
вання, а також це питання обговорювалося на 
загальноукраїнських зборах Руху [12]. На пер-
шій партійній конференції НРУ у грудні 1996 р. 
В.Чорновіл так обґрунтував важливість прове-
дення Рухом передплатної кампанії на «Час-
Time»: «Ми маємо забезпечити масовість газе-
ти «Час-Time», особливо у другому півріччі 
на ступного року, інакше про можливість вплив у 
на загальноукраїнський електорат годі сподіва-
тись» [5, 24]. 

Центральний провід НРУ доручив крайо-
вим організаціям провести роботу щодо безко-
штовної передплати газети для військових час-
тин, навчальних закладів, підприємств, установ 
соціального захисту. За рахунок коштів Руху та-
кож було встановлено пільгову або безкоштовн у 
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передплату для населення. З цього приводу від 
організацій і громадян до редакції газети та 
В.Чорновола, як шеф-редактора видання, пос-
тійно надходили численні листи з проханням на-
дати пільгову передплату. На 1996 р. Централь-
ний провід НРУ безкоштовно передплатив 2 800 
примірників «Час-Time» для різних осіб, зокре-
ма інвалідів, малозабезпечених, і організацій, а 
саме бібліотек, навчальних закладів тощо. 

Заходи з організації масової передплатно ї ка-
мпанії не дали значних результатів. Заслу ха в ши ін-
формацію заступника голови НРУ О.Бо н  да ренко 
та повідомлення голів крайових ор  гані зацій НРУ 
про хід передплати на газету «Ча с- Time» та міс-
цеві рухівські видання, член и Малої ради НРУ на 
засіданні 8 вересня 1995 р. прийняли ухвалу, в 
якій відзначалося, що пере д платна кампанія на 
друге півріччя 1995 р. крайо ви ми організаціями 
практично не виконується [12]. В.Чорновіл на 
партійній конференції Руху у 1996 р. навіть від-
мовився називати кількість передплатників га-
зети, зібрану членами НРУ, вважаючи ці цифри 
ганебними  для партії. Він відмітив, що вистав-
лена для передплати сума є невеликою, зовсім 
збитковою, що покриває не більше 10 відсотків 
вартості видання. Редакція газети наполегливо 
працює на користь спільної справи утверджен-
ня української національної держави, а її робо-
та не оцінюється належно всіма рухівцями. Тож, 
підсумував В. Чорновіл, «щоб збільшити тираж – 
треба збільшити передплату» [5, 209]. 

Наштовхнулася редакція газети «Час-Time» 
на несприйняття з боку влади та політичних опо-
нентів Руху. Вже у «нульовому» числі газети від-
мічалося, що в більшості областей заблоковано 
передплату газети на 1995 р. Надалі до подібних 
перешкод додалися критичні статті в різних ЗМІ 
з приводу публікацій «Час-Time», оскільки газе-
та мала власний погляд на події, які відбували-
ся в житті країни. 

В. Чорновіл як засновник, шеф-редактор га-
зети формував її штат працівникі в упродовж іс-
нування видання. Редакторо м в перші два роки 
був В. Шевченко, далі О. Бон да ренко, Я. Кен-
дзьор, Т. Чо рновіл та ін. Зас тупниками головно-
го редактора працювали Г. Климчук, М. Влащук, 
Ю. Ми  китенко. Редакторами відділів політики, 
еко но міки, соціальних питань, міжнародного 
жи т тя, гуманітарних проблем, культури, інфор-
мації, спорту були В. Карташов, Л. Барановська, 
В. Гри ник-Сутанівська, І. Безсмертний, О. Петрен-
ко, Н. Харчук, В. Іваськів, О. Ільченко, В. Скла-
ренко, А. Панчишин, І. Кімов, І. Лозовий, Г. Пала-
марчук, М. Рубан, Г. Левицька, Д. Паламарчук, 
Л. Самій лен ко, Т. Захарчук, В. Смага та ін. 

Регіональні представництва і кореспондент-
ські пункти газети існували в різних україн-
ських областях, а також за межами країни. Тіс-
на співпраця існувала між редакцією «Час-Time» 
і прес-бюро «Рух-прес». Редакція газети отри-
мувала від прес-бюро НРУ випуски «Рух-прес», 
щотижневі огляди рухівських газет, а також пар-
ламентські огляди, ексклюзивні інформаційні й 
аналітичні матеріали тощо. Потрібну інформа-
цію з редакції «Час-Time» одержувало пресо-
ве бюро. Співробітники «Рух-прес» могли одно-
часно працювати в редакції часопису, тому між 
цими пресовими структурами існували парт-
нерські відносини, взаємодопомога.

У газеті «Час-Time» висвітлювалися різнома-
нітні питання української й міжнародної темати-
ки. На першій газетній полосі поряд з колонкою 
шеф-редактора, у якій містився редакторський 

прогноз, що був камертоном кожного номера, 
по давалися найактуальніші матеріали. У рубри-
ках «Панорама», «Новини», «Тиждень» вміщала-
ся інформація про розгортання різноманітних 
подій, які відбувалися у проміжку після виходу 
по переднього номера газети.

В.Чорновіл контролював і спрямовував ви-
світлення інформаційних подій в газеті і зара зом 
давав широку свободу творчої праці редактор-
ському колективу. Він переглядав редакційн у 
пошту, давав вказівки щодо друку надісланих 
ма теріалів, вів листування з читачами. Під його 
ке рівництвом вирішувалися кадрові, адмініст-
ративні, господарські та інші питання. Проте він 
не вимагав облаштувати для нього редактор-
ський кабінет, читав полоси й матеріали газети 
на столі в секретаріаті «Час-Time», у коректор-
ській чи прямо з екрана комп’ютера або їдучи в 
машині. 

Працівники редакції згадують, що «працюва-
ти з В’ячеславом Максимовичем було цікаво, 
приємно, бо він ніколи адміністративно не втру-
чався в творчий процес редакції, як досвідче-
ний журналіст не опускався до дріб’язкової опі-
ки над своїми колегами, з якими завжди був 
на рівних. Ця довіра зобов’язувала весь колек-
тив – всі працювали, усвідомлюючи свою відпо-
відальність за справу, послугуванню якій себе 
присвятили. Живим зразком такої самопосвяти 
був шеф-редактор тижневика «Час» В’ячеслав 
Максимович Чорновіл» [11].  

«Колонку редактора» В.Чорновіл писав що-
тижня в ніч з понеділка на вівторок, відклавши 
інші нагальні справи. Готував її доволі спішно, 
без якихось чернеток і варіантів, інколи диктував 
буквально в номер. Цю рубрику з перших номерів 
зобов’язався вести «зовсім не наслідуючи наста-
новчі газетні передовиці колишніх часів, [праг-
нув] ділитися своїми, може й суб’єктивними, 
думками про найпекучіші проб леми української 
дійсності» [19]. Л.Танюк вважає, що «ці матеріа-
ли були: його (тобто В. Чорновола. – В.Д.) спон-
танними враженнями від перейденого тижня, і 
спробою діалогу з чита ча ми, і – стратегією На-
родного Руху. Проте зна чення їх набагато ширше 
і за ними можна простежити сам процес творен-
ня української не залежності, биття її серця, кар-
тину становлення нашої демократії, нових циві-
лізованих норм. Редакційна колонка – літопис 
сучасної по літичної і громадської думки, глибо-
ко особистий щоденник Чорноволового бачення 
й відчуття українського поступу» [18, 7]. 

За короткий час газета «Час-Time» стала по-
пулярним українським аналітичним тижневи-
ком. Її читали урядовці, парламентарі, ділові 
лю ди та широкі верстви населення. Зокрема, 
анг ломовний дайджест набув особливої попу-
лярності серед студентів. Видання виступало 
організатором і спонсором різноманітних мо-
лодіжних, спортивних, гуманітарних та куль-
турно-масових заходів, таких як відкрита дис-
кусія «Культурна політика в ринкових умовах», 
заочний шаховий турнір ім. В.Симоненка, тур-
ніри з міні-футболу, фестивалі «Червона Рута», 
«Перлини сезону» тощо. Газета стала базовим 
виданням Асоціації регіональної демократичної 
преси України.

Тижневик отримав визнання в ділових та 
політичних колах Заходу. Його публікації при-
вертали увагу інвесторів, Банку реконструкції 
та розвитку тощо. Розповсюджувався у США, 
Вели кій Британії, Канаді, Австралії, Франції, Ні-
меччині та інших країнах світу.
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Перебуваючи в тісних взаєминах з НРУ, дру-
куючи значну кількість рухівських матеріалів, 
газета не була оголошена офіційним органом 
Руху, оскільки В.Чорновіл відводив їй важливе 
зна чення у популяризації ідеї згуртування дер-
жавницьких демократичних сил. Проте не всіх 
влаштовувала така позиція В.Чорновола, дехт о 
критикував його за те, що він не зробив газету 
рухівським офіціозом. З приводу таких вис ло-
влювань він зазначав: «Ви, напевно, вже пере-
свідчились, що вона цілком дотримується нашої 
рухівської лінії, одначе не стала вузькопартій-
ним виданням, а відкрита для всіх демократич-
них сил, а значить, об’єднує нас, гуртує навколо 
ідей державності й демократії» [6, 19]. Він пи-
шався тим, що вдалося заснувати газету, яка 
дотримується не лише лінії Руху, а й національ-
но-демократичних сил. Слід зазначити, що з 
огляду на консолідуючий потенціал газети утво-
рення її як незалежного громадсько-політично-
го видання виявилося цілком виправданим. 

Важким виявився для незалежної гостро-
сюжетної газети «Час-Time» 1998 р. Навесні у 
зв’я зку з численними судовими позовами, ска-
суванням видавничих пільг, появою фінансових 
труднощів редакція «Час-Time» змушена була 
скоротити газету до восьми сторінок, а з трав-
ня 1998 р. призупинити її вихід на п’ять місяців. 
У зверненні до читачів редакція «Час-Time», ви-
бачаючись перед читачами і передплатниками, 
зазначала: «Ми могли існувати не бідуючи. Але 
для цього треба поступитися своєю позицією, 
своїми принципами. Ми ніколи на це не пого-
димося. «Час» – незалежна газета. Ми залежи-
мо тільки від власної совісті й вашої думки про 
нашу працю» [2]. 

У жовтні 1999 р. було відновлено друк газети 
у дещо зміненому вигляді. Видання «Час-Time» 
перейменували у «Час», зменшився формат з 
А2 до А3, тираж уже нараховував близько 15 тис. 
екземплярів, редактором став Я.Кендзьор, від-
булися зміни в редакційному колективі, хоча 
більшість працівників надалі залишились пра-
цювати в газеті. За широтою тематик і ґрунто в-
ністю опрацювання викладеного матеріалу «Час» 
виявися значно скромнішим проектом  порівня-
но з потужною аналітичною газетою «Час-Time».

Відновлення виходу газети «Час» стало за-
пов ненням прогалини, що утворилася в інфор-
маційному просторі України після призупи-
нення друку «Час-Time». Відомий український 
письменник В.Шевчук так розмірковував з при-
воду цієї драматичної ситуації з газетою: «...па-
діння такої поважної газети, як «Час-Time», бу ло 
немалою для нас утратою, адже впав один із най-
серйозніших наших часописів, до голосу якого 
прислухалися національно-демократичні сили. 
Ось чому я так зрадів, коли почув, що газета по-
новлюється» [23]. 

Нової непоправної кризи зазнала газета у 
зв’язку з трагічною загибеллю В.Чорновола. Не 
вдалося її подолати і після обрання редактором 
«Часу» сина В.Чорновола Т.Чорновола. Газету 
відмовилися підтримувати колишні меценати, 
зменшився її обсяг, з серпня 1999 р. затриму-
вався по кілька тижнів вихід чергових номерів, 
колектив редакції по кілька місяців не отриму-
вав зарплати. З огляду на це з травня 1999 р. 
почався відтік кадрів з газети, у якій на жовтень 
1999 р. не залишилося провідних співробітни-
ків, крім шеф-редактора Т. Чорновола [16]. На-
далі газета «Час» продовжила існувати як нере-
гулярне, малопопулярне видання. 

Отже, найвагомішим здобутком в плані 
представлення НРУ в інформаційному просто-
р і України та інших держав стало створення 
В.Чор  но волом громадсько-політичної газет и 
«Час-Time». Незважаючи на постійні фінансов і і 
кадрові проблеми, ґрунтовні аналітичні та інфор-
маційні матеріали газети зробили її чи не найпо-
пулярнішим україномовним виданням країни. Зі 
шпальт «Час-Time» доносилися до української 
громадськості ідеї, під кожною з яких міг підпи-
сатися В. Чорновіл: національного пробуджен-
ня, об’єднання демократично-державницьких 
сил, захисту національних інтересів, розвитку 
української економіки, агропромислового під-
несення, соціального захисту, утвердження ро-
динних цінностей, здорового способу життя. 
Завдяки В. Чорноволу в українському інформа-
ційному просторі утверджувалась національна 
ідея, зростав опір іноземному втручанню, роз-
вивався національний сегмент журналістики. 
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Василий Деревинский
В. Черновил – шеф-редактор газет «Час-Time» и «Час» 
Аннотация. В статье речь идет об общественно-политической газете «Час-Time», которая 

была одним из самых популярных национально-демократических изданий Украины 1990-х го-
дов. Отражены причины и особенности ее создания, выбора названия, тематики публикаций, пе-
риодичность выхода и география распространения. Исследована деятельность В. Черновола 
как основателя и шеф-редактора относительно формирования редакционного коллектива, ве-
дения редакционной политики газеты, подготовки «Колонки редактора». Обращено внимание на 
проблемы, которые приходилось преодолевать В. Черноволу и редакции газеты для ее регуляр-
ного выхода. Рассмотрены также роль и значение «Час-Тime» в информационном пространстве 
Украины 1990-х годов.

Ключевые слова: В. Черновил, «Час-Тime», «Час», Народный рух Украины (НРУ).

Vasyl Derevinskyi
V. Chоrnovil – chief-editor of «Chas-time» and «Time» newspapers
Annotation. The speech in article goes about a public-political newspaper «Chas-time», which was 

one of the best-selling national and democratic editions of Ukraine in 1990th. Reasons and features 
of its creation were depicted, electing of the name, subject of publications, periodicity of output and 
geography of distribution are reflected. Information about V. Chornovil’s activity is contained as a founder 
and chief editor in relation to the editorial collective forming, conducting of the newspaper editorial policy, 
and «editor column» preparation. The attention is paid to the problems to overcome for V.Chоrnovіl and 
releases of newspaper for the sake of its regular output. It is considered also the role and value of «Chas-
time» in informative space of Ukraine in 1990th.

Key words: V. Chоrnovil, «Chas-time», «Time», Folk movement of Ukraine ( NRU).

«ÏÎËÅ ÍÅÎÊÐÀª» ÎÏÈÑÎÂÈÕ ÍÀÇÂ 
Ó ÙÎÄÅÍÍÈÊÎÂÎÌÓ ÄÈÑÊÓÐÑ² ÎËÅÑß ÃÎÍ×ÀÐÀ

Ìèêîëà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ 
äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
ðåêòîð Ïîëòàâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ Â. Ã. Êîðîëåíêà

Анотація. У статті схарактеризовано перифрастичний потенціал публіцистичного дискурсу 
Олеся Гончара, покласифіковано за семасіологічним принципом отримані в результаті суцільної 
вибірки з тритомного видання «Щоденники» (К.: Веселка, 2008) описові найменування (35 типів), 
подано вичерпну інформацію про впорядковані за хронологією дво-, три- й багатокомпонентні 
перифрастичні ряди з інтегрувальною семантикою «державні, партійні, громадські діячі», «цер-
ковні діячі». Пропонована діарійна мозаїка різноаспектно представляє погляд письменника на ту 
або ту постать, причому ця візія, як правило, збігається з утрадиційненою оцінкою її.

Ключові слова: «Щоденники» Олеся Гончара, державні, партійні, громадські, церковні діячі, 
описове найменування.

Окремі різного обсягу щоденникові записи 
Олеся Гончара або вихоплені з них фрагменти 
точно відтворюють знакові віхи української та 
світової історії від найдавніших часів до наших 
днів, розкривають роль її творців – особистос-
тей зокрема і народу загалом. Зібрані докупи, 
ці лаконічні діарійні дефініції промовисто зама-
ніфестовують наші перемоги, культурні набут-
ки, досягнення, шляхи до відродження й наші 
поразки, прорахунки, непоправні втрати, а най-
важливіше – вчать ніколи й ні за яких обставин 
не повторювати фатальних помилок, бути дале-
коглядними, гордими, амбітними, національно 
згуртованими. 

Основний масив нотаток являють собою пе-
рифрази, чи «вторинні номінації» – по-нау ко-
во му, або «округлословія» – за визначенням 
Пам  ви Беринди, поданим у його «Лексиконі сла-

ве норосскому», а якщо простіше, то описові 
на йменування того, що може бути назване од-
ним словом. Доповнюють цю аксіосферу різні 
щодо граматичної природи неперифразові ви-
слови. Багато- й однослівні номінації людей, по-
дій, фактів часто утворюють ряди, кожен ком-
понент яких передає додаткові відомості про 
особу, історичну епоху, предмет довкілля, сус-
пільну зміну тощо, несе певний позитивний або 
негативний заряд, стає важливою оцінною ха-
рактеристикою щоденникового дискурсу. 

Семантичні типи й підтипи найменувань: І. «Фі-
лософські поняття»; ІІ. «Часові поняття»; ІІІ. «Лю-
дина»: ІІІ.1. «Людина як суспільна істота», ІІІ.2. «Со-
ціальні групи людей», ІІІ.3. «Почуття, чесноти, 
риси характеру людини», ІІІ.4. «Історичні осо-
би», ІІІ.5. «Знамениті люди», ІІІ.6. «Дер жавні, 
партійні, громадські діячі», ІІІ.7. «Церковні дія-


