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Актуальність дослідження визначається необхідністю вивчення заборон і табу, використо-
вуваних у масовій організованій комунікації, що стосуються «жіночого питання». Мета – по-
казати детабуїзацію «жіночих питань» у системі масової організованої комунікації на основі 
мас-медійних текстів. Вирішення сформульованих завдань вимагало залучення порівняльного й 
описового методів, прийомів аналізу й синтезу. Проведена робота підтвердила, що співвідносно до 
ґендерної складової табуїзація/детабуїзація у тому сегменті масової організованої комунікації, 
що поширюється через ЗМІ, будується на забороні/дозволі певних осіб, дій, процесів, предметів, 
станів, тем, висловлювань тощо. Стирання табу в масовій організованій комунікації свідчить 
про трансформацію, щодо посилення, перш за все такої її функції, як поширення знання про дій-
сність.
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Mass Organized COMMuniCatiOn: nO lOnger tabOO Of the 
«wOMan questiOn»
The relevance of the research is defined by the need to study prohibitions and taboos related to 

the «woman question» that are used in mass organized communication. The aim of the research is to 
demonstrate detabooing of the «woman question» in the system of mass organized communication on the 
basis of mass media texts.Comparative and descriptive methods, as well as analysis and synthesis, have 
been used to solve the stated tasks. The study has confirmed that in relation to the gender component, 
tabooing/detabooing in the segment of mass organized communication that is spread through mass 
media is based on prohibiting/allowing certain individuals, actions, procecces, objects, conditions, topics, 
utterances, etc. detabooing in mass organized communication indicates a transformation as to the 
strengthening of its functions, in particular the function of spreading the knowledge about the reality.

Key words: mass organized communication, taboo, gender, journalism, mass media.

вступ. Упродовж років сталий науковий інтерес на теоретичному, методичному 
та практичному рівнях викликає масова організована комунікація, яка немож-

лива поза засобами масової інформації. Актуальним напрямом сучасних досліджень 
постає вивчення заборон і табу, використовуваних у масовій організованій комуні-
кації, що стосуються «жіночого питання». Не дивлячись на вагоме суспільне зна-
чення, в наукових працях ці проблеми комплексно не вивчалися. Тож мета статті 
– показати детабуїзацію «жіночих питань» у системі масової організованої комуні-
кації на основі мас-медійних текстів. Завдання – розкрити основні теми табуїзації/
детабуїзації матеріалів ЗМІ співвідносно до ґендерної складової масової організова-
ної комунікації та визначити їх використання в організованій масовій комунікації. 

Як ознака масової організованої комунікації проблема табуїзації/детабуїзації 
окремо не вивчалася. Однак саме явище табу часто потрапляло в поле зору дослідни-
ків багатьох наукових спрямувань. Найактивніше за його вивчення бралися лінгвіс-
ти, лексикографи, релігієзнавці, етнографи, фольклористи, психологи, філософи та 
культурологи. Відповідно склалося три провідні концепції щодо походження, функ-
ціонування і призначення табу: магічна, антропологічна, психологічна.
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До питань, так чи інакше пов’язаних із жіночими табу в системі масової органі-
зованої комунікації, зверталися Д. Зеленін, Ю. Єловська, С. Іванова, І. Ігнатенко, О. 
Кісь, Н. Козлов, С. Філоненко, І. Хілько та ін. 

Методи дослідження. Методи наукового дослідження зумовлені його метою, 
об’єктом та предметом. Вирішення сформульованих завдань вимагало залучення 
порівняльного й описового методів, прийомів аналізу й синтезу. Так, щоб зістави-
ти заборонені та маловисвітлювані теми послуговувалися порівнянням. Для визна-
чення зміни проблематики застосовано тематичний аналіз текстів. Контент-аналіз 
допоміг з’ясувати кількість ідеологічно забарвлених тем, періодичність їх появи в 
медіа, відстежити детабуїзацію.

Результати й обговорення. Проводячи дослідження базувалися на тому, що масо-
ва організована комунікація – це «систематичне розповсюдження спеціально підго-
товлених повідомлень із застосуванням технічних засобів тиражування інформації 
(радіо, телебачення, преса, відео-, звукозаписи тощо), які мають соціальне значен-
ня і використовуються з метою впливу на установки, поведінку, думки й оцінки 
людей» [3]. Носить цілеспрямований характер, належить до спеціально вироблю-
ваних, здійснює соціальне регулювання, спрямована на задоволення інтересів сус-
пільства як цілісної соціальної системи. Пишучи про функції масової організова-
ної комунікації Л. Орбан-Лембрик вказує, що вона «поширює знання про дійсність; 
має освітньо-виховний характер; здійснює соціальне регулювання; поширює масову 
культуру і розваги; задовольняє потребу людей в отриманні відповідної інформації 
і так далі» [3]. Основними ознаками масової організованої комунікації визначають 
публічність, швидкість передавання, скороминучий характер інформації.

Своєю чергою лексема «табу» в опрацьованих джерелах пов’язується з поліне-
зійськими культурами й тонганською мовою. Світової ваги вчений Дж. Фрезер вка-
зує на існування як мінімум двох рівнів пояснення цієї лексеми, адже її смисловий 
діапазон зосереджений на протилежних явищах – «священний» і водночас «про-
клятий» [8]. М. Тофтул визначає табу як «негативні приписи, тобто категоричні 
заборони на різні дії людей, порушення яких у первісному суспільстві спричиняло 
відповідні санкції» [6, с. 354]. 

Слід звернути увагу й на те, що табу поділяються за кількома ознаками: перша 
– за способом вираження (імпліцитні й експліцитні), друга – за ступенем суворості 
дотримання (жорсткі та м’які), третя – за рівнем поширеності (колективні й інди-
відуальні), четверта – залежністю від ситуації спілкування (абсолютні й відносні), 
п’ята – за манерою контактності (уникання/не уникання певних осіб). Соціально-
політичними чинниками [7, с. 677] обумовлює його виникнення О. Тараненко. Дії, 
слова, предмети, тварин і людей до об’єктів-табу відносить А. Крюковських [4, с. 
388], розмови, слова й теми – О. Мельничук [5, с. 426]. Виокремлюються також вер-
бальні та невербальні табу. До перших відносяться тематичні (дискурсивні), кому-
нікативні, мовні та мовленнєві.

Табуїзація/детабуїзація «жіночих питань» у тому сегменті масової організованої 
комунікації, що поширюється через ЗМІ, будувалася на забороні/дозволі певних 
осіб, дій, процесів, предметів, станів, тем, висловлювань тощо. У різні часи це носи-
ло релігійний, ідеологічний, партійний, соціальний, громадянський, світоглядний 
чи змішаний характер і ґрунтувалося на необхідностях чи потребах племені, клану, 
родини, держави, партії або ментальних чинниках.

До «жіночих табу» журналістських текстів радянських часів, згідно з проведе-
ним моніторингом, відносимо релігію, патогенну інформацію, знакові постаті укра-
їнської історії, медичні стани, освіту представниць жіночої статі, гендерну диферен-
ціацію в оплаті праці, моду, жіноче тіло, насилля, сексуальну сферу та ін.

Будучи до 1991 р. під абсолютною забороною, і сьогодні ще широко не висвітлю-
ються так звані «обурливі вчинки» радянських солдат-визволителів у роки Другої 
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світової війни по відношенню до жінок. Насилля мало місце як на звільнених те-
риторіях України та Білорусі, так і в Європі, особливо маштабувавшись у Німеччи-
ні. Матеріали про це з’являються лише вряди-годи і переважно на медіа-ресурсах 
громадських історико-краєзнавчих та просвітницьких організацій. Детабуїзація ж 
у масовій організованій комунікації не відбулась.

Табуйованими залишаються знакові жіночі постаті України різних часів. Із цьо-
го приводу О. Кісь резонно зауважила, що серед українських істориків поширене 
«стереотипне сприймання жінок крізь призму образу жертви історичних обставин» 
[2]. Здійснення героїчних вчинків, якщо дивитися на загальний контент, це спра-
ва чоловіків, натомість жінки переважно мають чекати, страждати або оплакува-
ли загиблих. Дещо змінює підходи військовий конфлікт на Сході України – почали 
з’являтися журналістські матеріали не лише про участь жінок у війні, а й про їхню 
відвагу та геройські вчинки.

Творячи образ жінки-трудівниці, жінки-матері, жінки-подруги та жінки-грома-
дянки, радянська масова комунікація фактично заперечувала їхню сексуальність і 
тілесність. Виявлялося це в багатьох факторах, одним із яких виступала мода. Так, 
до середини 1950-х рр. існувала заборона на одяг, що підкреслював жіночі форми, 
в якому були декольте чи короткі спідниці. Громадянки СРСР мали носити довгі, 
широкі, скромні, «прямокутні» сукні.  Сьогодні ж у питаннях моди, в її пропаганді 
відсутні будь-які елементи ідеології чи партійності, що просто й легко підтверджу-
ється значною кількістю реклами.

Натомість нинішня організована масова комунікація фактично поставила табу 
на жіночій старості – їм це робити «заборонено». На обкладинках глянсових видань, 
у рекламних проспектах і буклетах, на екранах телевізорів, у кінофільмах тощо 
жінки повинні бути доглянутими й привабливими, із завжди вимитим волоссям, 
красивими нігтями, неколючими ногами, із постійною посмішкою на обличчі. Табу 
на жіночу старість, складається враження, наклало саме суспільство, таким чином 
самомасифікувавшись. Із цього приводу психолог Р. Харріс зауважувала: «жінок 
занадто часто зображують юними красунями, обов’язок яких – залишатися молоди-
ми і привабливими, щоб приносити задоволення чоловікам» [9, с. 45].

Сучасна пропаганда моди, як свідчить аналіз мас-медійного контенту, при на-
лаштованості на детабуїзацію, займається формуванням усе нових і нових заборон. 
Електронні та друковані засоби масової інформації активно наповнюють інформа-
ційний простір відомостями про те, що заборонили в останні дні чи тижні. До цього 
розряду відносяться публікації такого плану: «Поради стиліста: 9 табу в гардеробі 
жінки! Не треба так робити!», «Три «табу» правильного шопінгу», «Табу в одязі для 
жінок після 40! Лікнеп від стиліста», «5 предметів одягу, які краще не одягати подо-
рожуючи літаком», «Топ-10 абсолютних табу в зовнішньому вигляді: не одягайтеся 
так ніколи!», «19 табу за столом з усього світу», «Модне табу: манікюр, який вже 
неактуальний у 2017 році», «П’ять табу для досконалості», «Сім табу для шкіри на-
вколо очей» та багато ін.

Невід’ємною складовою західної емансипації середини ХХ ст. було визнання за 
жінками права на плотське самовираження. У той же час масова радянська пропа-
ганда фактично всі роки свого існування категорично протиставляла високомораль-
ну радянську жінку аморальній західній. Емансипація сьогоднішнього дня у пресі 
розглядається під такими кутами, як самотність–сімейність, рівноправність–підпо-
рядкованість, свобода–залежність, сила–беззахисність тощо.

 Далеко не однозначне питання із висвітленням трудової зайнятості. Не дивля-
чись на те, що жінкам в Україні заборонено працювати під землею, на важких і 
шкідливих виробництвах ситуація далеко не однозначна. Так, у медіа неодичні роз-
повіді про роботу жінок у шахтах, про розвантаження продавчинями великоваго-
вого товару, про роботу на хімічних виробництвах, у колі електронних полів тощо. 
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Також не набуває ознак масової організованої комунікації трудова еміграція укра-
їнських жінок.

Щодо медичних станів, то табуйованими залишаються, наприклад, питання та-
кого циклу жіночого організму, як відторгнення функціонального шару ендометрію. 
У ХІХ і ще в першій половині ХХ ст. жінок у такий період змушували відчувати со-
ром. Відповідно їм заборонялося відвідувати церковні служби, ходити на весілля чи 
похорон, виходити в сад чи в поле, сіяти чи сапати городину, доїти корів, ходити в 
перукарню, консервувати, збирати гриби й трави, пекти хліб і паску та багато ін. Ви-
користовувалась у мовленні ціла низка замінників на позначення особливого стану 
жінок: «ці дні», «критичні дні», «особливі дні», «червоні дні», «калинові дні», «жі-
ночі проблеми», «гості приїхали», «біле братство», «місячність» та ін.

Ситуація, дає підстави стверджувати проведений моніторинг, не змінилася. Без-
перечно ж, не йдеться про детальні описи особливих фізіологічних станів, але ж під 
табу залишається саме існування цих процесів. І зараз у рекламі використовується 
загадкова блакитна рідина для демонстрації того, як добре жіночі гігієнічні засоби 
здатні її вбирати. А ще з мас-медіа можна дізнатися, що «жінкам на війні важче, 
ніж чоловікам»: чому ж важче – питання розкривається частково. Можна в гумо-
ристичних теле- та редіопрограмах почути жарти про «спеціальну жіночу рекламу», 
про наявність чи відсутність «крилець» тощо. З цього приводу Ю. Єловська звер-
тає увагу на те, що «своєрідна інтимність згаданого процесу спонукає комунікан-
тів до вуалювання експліцитних репрезентантів через різноманітні перифрастичні 
конструкції» [1, с. 54]. У той же час психологи та лікарі переконливо доводять, що 
жінкам важче не лише фізично, а ще й фізіологічно. Саме тут і не спостерігається 
детабуїзація «жіночого питання» в масовій організованій комунікації.

Із розряду колись заборонених тем усе частіше на сторінки друкованих та у ви-
пуски електронних ЗМІ виходять питання сексуальних взаємин жінок і чоловіків.

Показовим прикладом можуть слугувати евфемістичні сполуки «дівоча честь», 
«цнота», «незайманість», «жіноча честь» та ін. Із фольклору, із літератури XVIII і 
першої половини ХІХ століть прийшли поради «не загубити дівочий сором», «берег-
ти маківку», «дотримуватися цноти», «мати честь» та подібні. Саме вони наповню-
вали інформаційний простір та формували поведінку дівчат/жінок у соціумі.

Тематична зміна контенту в медіа країн радянськосоюзівського табору відбулася 
з кінця 80-х рр. ХХ ст. Спершу сексуальна тема пробилася на сторінки газетно-жур-
нальних видань у вигляді анекдотів, чуток, переповідок; потім з’явилися карика-
тури та фотографії, з яких можна «про щось» здогадуватися; а далі вказана тема 
набувала статусу провідної, особливо в періоди передплатних кампаній.

Сьогодні ж суспільство нейтрально ставиться до дівчат, які «честь втратили». 
У мас-медіа фактично буденністю стали заголовки такого плану: «Чоловічі недолі-
ки очима жінок», «Сексуальний чоловік очима жінок», «Прелюдія очима жінок», 
«Статевий акт очима жінок», «Сексуальні пози очима жінок», «Чоловіки-стрипти-
зери очима жінок», «Імпотенція очима жінок», «Інтимні табу» і т.д. 

Слід констатувати, що під частковим табуюванням залишається вагітність жінки 
та народжування дитини. Хоча про це багато пишуть і розповідають фахівці, уже 
декотрі вагітні жінки проводять фотосесії і публікують знімки в глянсових журна-
лах, у соціальних мережах. Узагалі зникли навіть намагання несхвально оцінюва-
ти жінку, яка народила дитину не перебуваючи в офіційному шлюбі. Про часткове 
ж табуювання свідчить те, що переважна більшість жінок воліє мовчати про свою 
вагітність; узагалі в медіа не піднімається тема дотримання/недатримання різнома-
нітних звичок та звичаїв під час вагітності та в перші дні після пологів.

У той же час наліз медіаконтенту дає підстави твердити, що багато питань вза-
ємин між жінками й чоловіками не набувають ознак масової організованої комуні-
кації. Так, попри низку скандалів у світі та й Україні, не знайшли ще належного 
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висвітлення у засобах масової інформації такі проблеми, як сексуальні домагання 
на роботі, у транспорті, студентських аудиторіях; сексуальна складова у просуван-
ні по службі; позастатутні стосунки між чоловіками й жінками в армії; сімейне 
насилля; відмова вагітній жінці у працевлаштуванні; умови діяльності секспра-
цівниць та ін.

Детабуїзація чітко помітна й у критиці, яка торкнулася такої касти, як перші 
леді країни. Дружини президентів, прем’єр-міністрів та міністрів України переста-
ли бути поза критикою.

Показовим у цьому плані може бути приїзд дружини президента України Марини 
Порошенко до Ужгорода (лютий, 2018 р.). Вказана подія сколихнула мережу, а саме 
користувачів зачепило, що для неї комунальники помили міст. Так «Народна прав-
да» оприлюднила матеріал під назвою «Комунальники мили міст: Марина Порошен-
ко зганьбилася під час візиту в Ужгород» (https://narodna-pravda.ua/2018/02/15/). 
Видання оприлюднило зібрані відгуки з соціальних мереж: «Зустрічали царицю. 
Ще напевно голову схиляли, як вона проходила повз», «Навіть карантин який за-
планований сьогодні не відбувся а якщо порохівниця в якусь школу зайти захоче… 
вчіться у бацилах діти ужгородці…. довбана показуха…», «Ганьба на всю країну», «I 
хто тут винуватий? Навiщо люди це виконували, на їх що дула автоматiв наставили? 
Чому дозволяють себе принижувати, а де гiднiсть, повага до себе. Самi це дозволя-
ємо, а потiм по закутках скиглимо», «Вона ж не просила до свого приїзду асфальт 
мити, самі жополизи проявили ініціативу. Треба якусь гідність мати людям». Разом 
із тим, інші вважають, що міст дійсно треба мити, але не чекати для цього чийогось 
приїзду: «А що не треба забори металеві від бруду вимивати. Правильно хай побіль-
ше їздить по містах може Україну приведуть до тями. А ви не завидуйте що ви не 
Леді», «І не тільки міст потрібно було б віддраяти, а кругом навести порядок. Раніше 
чому не виконали свою роботу, а дочекались, коли заставлять?», «Якщо вчасно не 
помили, хай миють, добре що приїхала».

висновки та перспективи. Співвідносно до ґендерної складової табуїзація/дета-
буїзація у тому сегменті масової організованої комунікації, що поширюється через 
ЗМІ, будується на забороні/дозволі певних осіб, дій, процесів, предметів, станів, 
тем, висловлювань тощо. До «жіночих табу» журналістських текстів радянських 
часів, згідно з проведеним моніторингом, відносимо релігію, патогенну інформацію, 
знакові постаті української історії, медичні стани, освіту представниць жіночої ста-
ті, гендерну диференціацію в оплаті праці, моду, жіночу тілесність, насилля, сексу-
альну сферу та ін. Натомість нинішня організована масова комунікація фактично 
поставила табу на жіночій старості – їм це робити «заборонено». Не набуває ознак 
масової організованої комунікації трудова еміграція українських жінок. Табуйова-
ними чи напівтабуйованими залишаються певні медичні стани жінок а також ва-
гітність. Не знайшли ще належного висвітлення у засобах масової інформації такі 
проблеми, як сексуальні домагання; сексуальна складова у просуванні по службі; 
сімейне насилля; відмова вагітній жінці у працевлаштуванні; умови діяльності сек-
спрацівниць та ін. Стирання табу в масовій організованій комунікації свідчить про 
трансформацію, щодо посилення, перш за все такої її функції, як поширення знання 
про дійсність.

Подальші дослідження дозволять дослідити процеси глобалізації і трансформації 
форм і видів масової комунікації.
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Introduction. Over the years, mass organized communication, which is impossible outside 
mass media, has attracted academic interest on the theoretical, methodological and practical 
levels. The study of prohibitions and taboos related to the «woman question» that are used 
in mass organized communication remains a relevant line of research. Despite their consid-
erable social significance, the problems of prohibitions and taboos at the level of the gender 
component have not been comprehensively studied in academic papers.

Relevance and aim. The relevance of the research is defined by the need to study prohibi-
tions and taboos related to the «woman question» that are used in mass organized communi-
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cation. The aim of the research is to demonstrate detabooing of the «woman question» in the 
system of mass organized communication on the basis of mass media texts.

Methods. The choice of research methods is defined by the aim, object and subject. Com-
parative and descriptive methods, as well as analysis and synthesis, have been used to solve 
the stated tasks.

Results. In relation to the gender component, tabooing/detabooing in mass organized 
communication is based on prohibiting/allowing certain individuals, actions, processes, ob-
jects, conditions, topics, utterances, etc.“Women’s taboos” in Soviet-era journalistic texts 
include religion, undesirable information, prominent personalities of the Ukrainian history, 
medical conditions, women’s education, gender wage gap, fashion, women’s physicality, vio-
lence, sexual sphere, etc. Instead, modern mass organized communication has virtually ta-
booed female old age – women are not “allowed” to age. Labor migration of Ukrainian women 
is not represented in mass organized communication. Some female medical conditions and 
pregnancy remain tabooed or semi-tabooed. Such issues as sexual harassment; the sexual 
component in work promotion; domestic violence; refusals to hire pregnant women; working 
conditions for sex workers, etc., have not been adequately covered in mass media.

Conlusions. Detabooing in mass organized communication indicates a transformation as 
to the strengthening of its functions, in particular the function of spreading the knowledge 
about the reality.

Key words: mass organized communication, taboo, gender, journalism, mass media.
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