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КИРИШҮҮ
Журналистиканын дүйнөлүк маданияттын бир бөлүгү ката-

ры коомдук турмушта өтө маанилүү орду бар. Ошондой эле ал 
чыгармачылыктын жана саясаттын феномени, азыркы цивили-
зациянын олуттуу көрүнүштөрүнүн бири. Журналистиканын 
өнүгүшүнүн тарыхый тажрыйбасы анча деле алыс эмес: ал 
Европада XVII кылымдын башында пайда болгон. Россияда бир 
кылым кечирээк пайда болсо, башка өлкөлөрдө жана аймактар-
да ар кандай тарыхый кырдаалдарга туш келген. 

Журналистиканын мааниси кылымдардан кылымга улам 
өсүп отурду, учурда ал идеологиянын кубаттуу күчүнө, кура-
лына айланды. Журналистика бийликти түзүүгө, коомдук аң 
сезимдин эволюциясына таасир берүүгө, коомдун өзүн курууга, 
экономиканы өнүктүрүүгө салымын кошууда. Ал маданияттын 
бир феномени катары руханий жана материалдык маданият-
тын өнүгүшүнө активдүү таасир берүүдө. 

Жогоруда айтылгандарды эске алганда, журналистиканын 
тарыхын окуп үйрөнүү келечектеги басма жана электрон-
дук маалымат каражаттарынын кызматкерлерин калыптан-
дырууда маанилүү талаптардын бири жана университеттик 
билим берүүнүн ажырагыс бир компоненти болуп саналат. 
Ошондой эле тарыхый жана филологиялык мүнөздөгү ада-
бияттын тарыхы, тил илимине киришүү, экономика, фило-
софия, культурология, укук ж. б. фундаменталдуу дисципли-
налардын катарында карашыбыз керек. Журналистиканын 
тарыхы өз ичине дүйнөлүк жана ата мекендик көп кылымдык 
тажрыйбаларды камтыйт. Ал тажрыйбалар бул убакка чейин 
журналистикада кандай тенденциялар, мыйзам ченемдүүлүк-
төр болгонун окуп-үйрөнүүгө зор мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. 
Өткөндү терең билбей туруп журналистиканын бүгүнкү аба-
лын аңдап-түшүнүүгө, келечегин боолголоого мүмкүн эмес. 
Пушкин, Белинский кыялдангандай тарыхты билбей туруп 
жөнөкөй эле репортёр, болгон окуяны жаза калган адам эле 
эмес, журналистти коомдук жана мамлекеттик ишмер катары 
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калыптандыруу мүмкүн эмес. Ушул негизден алганда журна-
листиканы, анын тарыхын окуп-үйрөнүү олуттуу роль ойнойт 
жана университетте журналисттерди даярдоодо мааниси өтө 
чоң деп айтсак болот. 

Журналистиканын тарыхы университеттердин окуу план-
дарында татыктуу орунда турат, журналистиканы үйрөнүүгө 
жаңы келген студенттерге окутулат. Журналистиканын та-
рыхы курстары ар түрдүү деңгээлде түзүлүп, дүйнөлүк басма 
сөздүн жана электрондук маалымат каражаттарынын жана пу-
блицистиканын тарыхы кеңири камтылып, чагылдырылат. 

 Көпчүлүк университеттерге мүнөздүү көрүнүш – чет элдик 
журналистиканын тарыхын үйрөнүү дегенде негизинен Европа 
өлкөлөрүнүн жана АКШга көбүрөөк көңүл бурулат, ошондой 
эле Азия, Африка, Латын Америкасынын журналистикасынын 
тарыхына да кеңири орун берилет. 

Албетте, тарыхый-журналисттик циклдеги дисциплина 
болгондон кийин ата-мекендик журналистиканын тарыхына 
да акцент жасоо түшүнүктүү, өзүн актаган мамиле деп билебиз. 
Россиядагы XVIII–XIX кылымдардагы журналистиканын пай-
да болушу, калыптанышынан баштап, XX–XXI кылымдардагы 
өсүп-өнүгүшүнө көп токтолдук. 

Тарыхый изилдөөлөрдүн деңгээли эки негизги фактор ме-
нен аныкталат. Бул репрезентативдүүлүк, иликтөө материал-
дарынын толуктугу, жетиштүүлүгү жана ал маалыматтарды 
изилдеп, үйрөнүүдө алдыңкы ыкма-методдорду колдоно билүү 
чоң мааниге ээ. Ачыгын айтканда, ондогон жылдар бою биз-
дин университеттерде окутулуп жаткан журналистиканын 
курстары жетиштүү деңгээлде толук деп айтууга болбойт эле. 
Журналистика совет мезгилинде марксисттик, большевиктик, 
партиялык-советтик журналистика деп аталган идеология-
лык багыттар менен каралып келген. Мындай мамиле негизги 
көңүлдү чет элдик журналистиканын тарыхын окуганда ком-
мунисттик, жумушчу басма сөздүн тарыхына буруудан болгон. 
Дал ушундай эле ыкма менен ата мекендик журналистиканын 
тарыхы окутулуп, жалаң эле большевиктик жана партиялык-со-
веттик басма сөзгө басым жасалган. Жыйынтыгында тарыхый 
билимди чектөө, бир жактуулук орун алган. Жаңы заман та-
рыхка жаңыча мамиле кылууну талап кылууда. Чет өлкөлөрдүн 
журналистикасынын тарыхы азыр алда канча кеңири, толук 
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өлчөмдө окутулууда. Бул китепти жазуунун эң негизги милде-
ти да ушул болду. 

Бүгүнкү билим берүү тармагында талаптар жогорулоодо, 
тарыхый материалдардын баары эле иликтенип бүтө элек, 
өздөштүрүлбөгөн дыңдар дагы эле бар. Дүйнөлүк журнали-
стиканын тарыхы боюнча да көп кырдуу пласттарды түзүүгө 
мүмкүнчүлүктөр, шарттар бар. Ошондон улам журналистика-
ны окуп үйрөнүүгө болгон мамилелер, принциптер өзгөрүүдө. 
Илимий билимдин структурасында логика, принциптер, ык-
малар, таанып билүүнүн баалуулуктары өсүүдө. Бул системада, 
методологиялык категориялардын системасында, материал-
дарды окуп-үйрөнүү системасында тарыхый принциптери өз-
гөчө орунда турат. Мында предметтин теориясын билүүдө, азы-
ркы абалын түшүнүүдө универсалдуу жана жалпы логикалык 
принциптер башкы маселе болуп эсептелет. Бул принциптер 
мурдатан иштелип чыккан, илимий билимге карата белгилүү 
бир формада методологиялык талап катары ишке ашууда. Ал 
талаптар азыркы басылмадагы материалдарды изилдөөнүн 
негизин түздү. Историзм принциптери изилденип жаткан 
объектиге ар тараптуу, объективдүү кароого, анын маңызын, 
жеке жана жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрдү, байланыштарды, 
көрүнүштөрдү, өнүгүүлөрдү терең түшүнүүнү талап кылат. 

Өнүгүүлөрдү мезгилдерге бөлүүдө, аныктоодо, объектисин, 
предметин иликтөөдө, талдоодо хронологиялык принциптер 
болушу керек. Бул китепте хронологиялык принциптер мате-
риалдарды кароодо негиз болуп берген. Биз журналистиканын 
өнүгүшүн анын өбөлгөлөрүнөн, анын жаралышынан азыркы 
күнгө чейин хронологиялык өнүгүшүнөн, тарыхый басып өт-
көн жолунан көрөбүз. 

Дагы бир маанилүү маселе – изилдөөнүн аспектиси жөнүн-
дө. Гуманитардык илимдерде колдонулуп келаткан тажрыйба 
жана жалпы илимий мамилелердин бири типологиялык ана-
лиз болуп эсептелет. Бул журналисттик илимде ийгиликтүү 
эле колдонулуп келатат. Илимдеги типологиялык мамилелер-
дин калыптанышы өткөн кылымдын 20-жылдарына, илим-
деги кадимки категория жана мыйзам ченемдүүлүк катары 
1970-жылдары кабыл алынган. Типологиялык ыкмаларды 
колдонуу илимди идеологиялык көз карандылыктан кутултат. 
Басма сөздүн өнүгүшүнүн дүйнөлүк тажрыйбасын анализдөөдө 
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журналистиканы типологиялык тартипте кароо бул китеп-
те колдонулду. Авторлор ар кандай типологиялык мүнөздөгү 
басылмалардын – массалык жана бульвардыктан баштап са-
паттуу басылмалардын, партиялык гезиттердин, башка тар-
мактагы, башка багыттагы басма сөздөрдүн тарыхына өтө кыл-
даттык менен мамиле кылышты. 

Таанып билүүнүн теориясында эки негизги – тарыхый 
(предметтин эволюциясынын тарыхый жагы) жана логика-
лык (предметтин эволюциясынын теориялык формасы) мето-
дологиялык мамиле бар экендигин баса белгилеп коюу керек. 
Китептин авторлору журналистиканын тарыхын эле жазып 
койбостон, журналисттик билимдин өнүгүшүнө да токтолу-
шат, б. а. окурманга теориялык жана логикалык билим берүүгө 
негиз түзө турган тарыхый материалдарга көңүлдү көбүрөөк 
бурушат. 

Албетте, негизги багыт тарыхый болмокчу. Ал илимий 
анализдин эки негизги багыты жана эки негизги түрү боюн-
ча ишке ашат. Бул журналистиканын өнүгүшүн синхрондук 
кароого алуу б. а. журналистикадагы фактыларды саясий про-
цесстер жана кырдаалдардын көз карашы менен салыштыруу 
жана журналистиканы диахрондук негизде кароо б. а. журна-
листикадагы фактыларды ички эволюциянын көз карашы ме-
нен салыштыруу деп айтсак болот. Бул эки жол тең мыйзам че-
немдүү жана методологиялык жактан шартталган. Синхрондук 
мамиле дегенибизде басма сөздүн тарыхы ошол өлкөнүн жана 
элдин, коомдук кыймылдардын, жалпы эле коомдун тарыхы-
нын бөлүнгүс бир бөлүгү катары карашыбыз керек. Анткени 
басма сөздүн өнүгүшү коомдук кыймылдардын, процесстердин 
таасири жана өнүгүшү менен тыгыз байланышта болуп келген. 
Анын этаптарга бөлүнүшү коомдук өнүгүүнүн этаптарын ча-
гылдырып турат. Мындан сырткары басма сөз дайыма саясий 
түзүлүштүн, саясий кыймылдардын жана партиялардын алгач-
кы ячейкасы, негизи катары кызмат кылган. Ошол эле учурда 
бул китепте авторлор белгилегендей, диахрондук мамиле де-
генде басма сөз өзүнө гана тиешелүү ички мыйзамдары менен 
өз алдынча коомдук институт катары өнүккөн. 

Журналистиканын синхрондук жана диахрондук өнүгүшүн 
окуп-үйрөнүү ырааттуу анализдин негизинде жүрүүдө, анын 
алкагында журналистиканы коомдун бир бөлүгү катары кароо, 
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басылмалардын типтерине, топторуна, алардын ички маселе-
лерине, айырмачылыктарына, журналистиканын аймактык 
өнүгүүлөрүнүн бөтөнчөлүктөрүнө олуттуу көңүл буруу ка-
ралган. Ошондуктан бул эмгекти жараткан авторлор үчүн эң 
маанилүү жагдай журналистиканын тарыхы аймактык жана 
хронологиялык принциптерге айкалышып тургандыгын баса 
белгилеп койсок болот. Мындай айкалышууну дайыма эле таба 
алышпайт. Эгерде авторлор бүткүл дүйнөлүк журналистика-
нын тарыхын жалаң эле хронологиялык принциптин неги-
зинде жаза бергенде мүмкүн методологиялык чоң ката болуп 
калмак. 

Албетте, дүйнөнүн негизги континенттери Европа, Азия, 
Америка, Латын Америкасында журналистиканын өнүгүшү чоң 
мааниге ээ жана көп кырдаалдарда синхрондуу өнүккөн жок. 
Анткени аталган аймактарда тарыхтын тагдыры менен ири 
окуялар, кыйчалыш доорлор, ири империялардын кулашы, ко-
лониялык туткундан бошонуу кыймылдары, көз карандысыз 
мамлекеттердин көбөйүшү сыяктуу ири саясий кырдаалдар 
көп болгон, алардын коомдук түзүлүшүндө, башкаруу саяса-
тында, социалдык абалында да кескин айырмачылыктар бол-
гонун билебиз. 

Европа тарыхнаамесин эске алганда, бул китепте Европа 
жана Америка мамлекеттеринин журналистикасынын тарыхы 
эле эмес, башка континенттердин, асыресе өнүгүп келе жаткан 
Чыгыш Европа, Латын Америкасы, Африка, Азия өлкөлөрүнүн 
басма сөз тарыхтарын биринчи жолу чагылдырууга аракеттер 
болду. Ошондуктан дүйнөлүк басма сөз тарыхын көп аспекти-
ден караган алгачкы аракеттер көрүлдү. Эмгектин дагы бир 
баалуу жагы басма сөзгө мазмундук жана чыгармачылык ана-
лиздердин айкалышып жүргүзүлгөндүгүндө десек болот. Бул 
убакка чейин Европада, АКШда жана өз кыртышыбызда басма 
сөз тарыхына байланыштуу жаралган эмгектерде мазмундук 
жагына приоритет берилип келгени белгилүү. 

Коомдук турмушубуздагы ар кандай өзгөрүүлөр, реформа-
лар, кыйчалыш кырдаалдар тарыхый билимдин зарылчылы-
гын арттырууда. Тарыхый терең билим бүгүнкү турмушту 
талдап түшүнүүгө, келечекти болжолдоого негиз түзөрүн жак-
шы билебиз. Дүйнөлүк журналистиканын тарыхы басылмасы 
Европа тарыхнаамесинде биринчи жолу ушундай мазмунда 
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жарык көрүп жатышы учурда Россиянын башынан кечирип 
жаткан оош-кыйыш кырдаалдардын түпкү себептерин аңдоо-
го, түшүнүүгө жакшы шарт түзөт деп ойлойбуз. 

Китеп киришүүдөн (автор – Е. А. Корнилов), үч баптан жана 
корутундудан турат. «ХVII–ХIХ к. к. Мезгилдүү басма сөз» би-
ринчи баптагы «Европадагы журналистиканын жаралышы 
жана өнүгүшү» жана «XVII–XIX к. к., Түндүк Америкадагы 
журналистика» бөлүмдөрүн Ю. В. Лучинский жазды, «XVIII– 
XIX к. к., Россиядагы басма сөз» бөлүмүн А. И. Станкьо, «Латын 
Америкасы, Азия жана Африка мамлекеттериндеги журнали-
стиканын калыптанышы» бөлүмүн А. П. Короченский жазды. 

«XX кылымдагы журналистика» деп аталган экинчи бап-
тагы «АКШ жана Батыш Европанын басма сөзү» бөлүмүн  
А. П. Короченский, «Россиянын журналистикасы» бөлүмүн  
А. Г. Беспалова жана Е. А. Корнилов жазса, «Постсоветтик рес- 
публикалардын журналистикасы», «Чыгыш Европа өлкөлө- 
рүнүн журналистикасы» жана «Азия, Африка жана Латын 
Америкасынын мезгилдүү басма сөзү» бөлүмдөрү А. П. Коро-
ченскийдин калемине таандык. 

Үчүнчү «Глобалдык коммуникациялык процесстердеги 
электрондук жалпыга маалымдоо каражаттары» баптын жана 
корутундунун автору А. П. Короченский болду. 
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1-БАП 

XVII–XIX КЫЛЫМДАРДАГЫ МЕЗГИЛДҮҮ 
БАСМА СӨЗ 

ЕВРОПАДАГЫ ЖУРНАЛИСТИКАНЫН  
ЖАРАЛЫШЫ ЖАНА ӨНҮГҮШҮ

Кытай – китеп басууну ойлоп чыккан өлкө. 1040–1048-жылда-
ры Пи Шен деген уста адам тоголоктолгон ылайга иероглифтерди 
оюп тартып, аны күйгүзүп, кайра металл пластинасына түшүрүп, 
аны смола менен бекемдеп шыбап, өз алдынча эч кимге окшобо-
гон басма процессин жүргүзгөн. Бирок, жакшы окулбай, пайдала-
нуудан да тез эле чыгып калган. Ошондон улам бул ыкма кеңири 
тарай алган эмес, анын үстүнө кытай иероглифтери бир топ тата-
ал жана убаракерчиликти туудурган. 1392-жылы корейлер текст-
терди көбөйтүүдө жез литерлерди колдонуп жакшы ийгиликтер-
ге жетишишкен. 1403-жылы Тай Тзунг деген император элдин 
сабаттуулугун жогорулатуу максатында китептерди басып чыга-
рууда дал ушул литердин жардамы менен басууга буйрук берген. 

Европадагы китеп басып чыгаруунун тарыхы XV кылымдын 
ортосуна барып такалат, китептерге окшогон алгачкы басыл-
малар чыга баштаган. Биринчи китептер начар иллюстрация-
сы, анча-мынча түшүндүрмөсү менен чала сабат керектөөчүлөр 
үчүн басылган. «Кедейлер үчүн Библия» («Biblia pauperum»), 
«Адамгерчиликти сактоонун күзгүсү» («Speculum humanae 
salvationis») же «Өлүүнүн искусствосу» («Ars moriendi») жана 
башка алгачкы китептер өзүнчө бир тактайларга оюлуп жасалып 
(ксилография), таркатылып турган. Ксилографиялык китептер 
тарай баштаганы менен китеп чыгаруу тармагын өнүктүрө алган 
эмес, анткени жыгачтарга түшүрүлгөн китептер көп окурмандар-
га жеткен эмес, аларды окуганга көбүнүн мүмкүнчүлүгү жок бол-
чу. Ошентип ксилографиялык китептер 1530-жылга чейин чы- 
гып келди. 
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Китеп басып чыгаруунун жаңы ыкмасын ойлоп табуу б. а. өз 
алдынча литерлерден турган тамгаларды терүү аркылуу китеп 
жасоо немис басып чыгаруучусу Иоганн Гутенбергге таандык. 
Майнц деген шаарда туулуп, өскөн алгачкы басып чыгаруучунун 
чыныгы фамилиясы – Генсфляйш болгон. Бирок, ал апасынын фа-
милиясы Гутенбергди алууну жактырган. Ал өмүрүнүн көпчүлүк 
бөлүгүн Страсбург шаарында өткөргөн, алгач анча баалуу эмес 
таштар жана күзгүлөрдү жылмалоо менен алектенген. Китеп та-
рыхын изилдөөчүлөр Гутенбергдин ксилографияга, китеп чыга-
рууга болгон шыгы, кызыгуусу ошол мезгилде ойгонгон, жалпы 
идеяларын ошол жылдары иштеп чыккан жана бышырган деп 
эсептешет. 

1448-жылы Гутенберг Майнцке келип, бирөөдөн 150 гульден 
карыз акча алып, литердик терүүгө керектүү ариптерди эритип 
куюп, басуу станогунун конструкциясын иштеп чыгуунун үстүнөн 
иштей баштайт. Биринчи басылманын чыгуу датасы боюнча та-
лаш-тартыштар бар, бири 1445-жыл, экинчилери 1447-жыл деп 
айтышат. Иоганн Гутенбергге тиешелүү алгачкы басылмалар 
анча чоң эмес календарлар жана окуу куралдары болгону айты-
лат. Анда Гутенбергдин аты-жөнү жана басылган орду жазылба-
гандыктан, басылманын так атрибуттары жана датасы жөнүндө 
көп талкуулар уланып келүүдө. 

Гутенбергдин алгачкы басылмаларынын бири – бир барак-
тын эки бетине басылган «Коркунучтуу сот жөнүндө фрагмент» 
(«Фрагмент о Страшном суде») деп аталат. Элия Донатынын ла-
тын грамматикасында жазылган басылма учурда Париж китеп-
канасында сакталып турат. Биринчи оттисктердин басылышы 
сапатсыз болуп, анча окулбай калгандыктан, Гутенберг улам кий-
инкилеринде ариптердин жаңы моделин жана текстти терүүдөгү 
жаңы ыкмаларды кийирип, улам изденгени айтылат. 

Гутенбергдин алгачкы продукцияларынын бири – 42 сап-
тан турган «Библияны» басып чыгарганы китеп тарыхында 
чоң жаңылыктардын бири болгон. 1450-жылы Майнцта Иоганн 
Гутенберг жакын таанышы Иоганн Фуст деген адамдан акча 
алып, «Библиянын» калган бөлүгүн басып чыгарууга жетишкен. 
Басуу жабдууларды даярдоо жана ариптерди куюу көп убакытты, 



Дүйнөлүк журналистиканын тарыхы

• 11 •

каражатты талап кылгандыктан Гутенберг кайрадан Фустан жар-
дам сурап, аны биротоло өзүнө өнөктөш кылып алат. 

Ошентип Гутенберг өнөгү менен 1456-жылы 42 саптан тур-
ган эки томдук «Библияны» басып чыгаруу менен китеп басып 
чыгарууда чоң бурулуш жасаган. Бирок анын бул ийгилиги жаң-
жалдар менен коштолуп, Фустка карыздарын төлөө боюнча сот-
тошуулар болгон. «Фуст Гутенбергге каршы» деп аталган сот 
процессинде Гутенбергдин окуучусу Петер Шеффер Фуст тара-
бында болуп, анын таламын талашкан. Мындай тирешүүлөрдүн 
айынан Гутенберг басмаканасын таштап, Майнцка кетүүгө арга-
сыз болгон. 

Фуст менен Шеффердин басма фирмасы Гутенбергдикине ка-
раганда китептери анонимдүү чыгып, биринчи жолу 1457-жылы 
китептерге «Майнц Псалтырлары» деген басма белгилери коюла 
баштады. Кийин Петер Шеффер Фустун кызына үйлөнөт. Басма 
ишинде тажрыйбасы артып, акыры басмакананын жалгыз ээси 
болуп, таланттуу басып чыгаруучу катары таанылат. 

1462-жылы Адольф фон Нассау тарабынан Майнц шаа-
ры талкаланып, анын жашоочулары куулганы китеп басуунун 
Европанын башка өлкөлөрүнө таркалышына негизги түрткү бол-
гон. Гутенбергдин көптөгөн окуучулары качып барган, баш кал-
калаган Европа шаарларында басма иштерин улантышып, ша-
кирттери аркылуу көп жерлерге жайылтышкан. 

Майнц шаары талкаланганга чейин китеп басмасы 
1460–1461-жылдары Страсбургда пайда болуп, Иоганн Ментелин 
деген басып чыгаруучу латын тилиндеги «Библиянын» эки том-
дугун чыгарган, 1466-жылы 49 саптан турган «Библияны» би-
ринчи жолу немис тилинде жарыялаган. Ал китептин котормосу 
анча жакшы болбосо да лютерлер «Библиясы» жарык көргөнгө 
чейин пайдаланылган. Ментелиндин күйөө баласы Адольф Руш 
биринчи жолу Германияда «антиква» деген арипти киргизип, ба-
сма ишин улам жандандырып отурган. Кийин ал немис гуманиз-
минин алдыңкы өкүлдөрүнүн бири болуп чыга келген. 

Италияда биринчи басма станогу Римге жакын жердеги 
Схоластик Бенедектин монастрында 1465-жылы немис басып 
чыгаруучулары Конрад Свейнгейм жана Арнольд Паннарцтын 
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аракеттери менен ачылып, иштей баштаган. Алар иштеп чыккан 
«антиква» италия китеби үчүн ариптердин негизи болуп калды. 
Паннарц менен Свейнгейм материалдык кыйынчылыктарга ка-
рабай 1472-жылга чейин 36 китепти басып чыгарышкан. Андан 
көп өтпөй китеп чыгаруу иши Римде пайда болду. Ал жерде иште-
ген немис типографы Ульрих Ган Италияда биринчи жолу гра-
вюра иллюстрациялары менен китептерди жарыкка чыгарган. 
Кийин китеп басмаканалары Венецияда, Миланда, Неопалда жана 
Флоренцияда ачылды. 

Гутенбергдин басма станогу пайда болгонго чейин Европада 
30 миң китеп болсо, 1500-жылы 9 миллион китеп жарык көргөн. 
Китеп окууга чиркөө элиталарынан сырткары жалпы эл мүмкүн-
чүлүк ала баштады. Басма сөз биринчи маалымат каражатына  
айланып, «басмаканалык жана индустриялык адамдын» пайда 
болушуна шарт түздү. Маршал Маклюэндин пикири боюнча ки-
теп басып чыгаруу өндүрүшүнүн таралышы улуттук тилдердин 
жана мамлекеттердин, өнөр жай революциясынын жана инду-
стриализациянын, агартуучулук жана илимий революциялардын 
өнүгүшүнө жана калыптанышына чоң түрткү берди. 

Канткен менен ошол учурдагы коомдо оперативдүү маалы-
маттарды алууну керектөө жогору болгонуна карабай мезгилдүү 
басма сөздүн пайда болуу процесси бир жарым кылымга созу-
луп кетти. Биринчи гезиттердин кол жазма түрүндө болгону XVI 
кылымда уланды, XVII кылымдагы гезиттер менен кошо чыгып 
келди. 

XVI кылымдын аягы XVII кылымдын башындагы Европанын 
экономикалык жана саясий турмушунун кыйындашы, мамлекет-
тер ортосундагы соода жана маданий байланыштардын кеңейи-
ши маалымат алмашуунун жаңы системасын түзүүнү талап кыл-
ды. Деңиздеги жана кургактагы коммуникациялардын өнүгүшү, 
дарыя системаларынын интенсивдүү пайдаланылышы, ири ка-
налдардын курулушу ж. б. өзгөрүүлөргө байланыштуу бир аймак-
тан экинчи жерге маалыматты тез жеткирүү зарылчылыгы келип 
чыкты. XVI–XVII кылымдарда Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө 
мамлекеттик почта кызматтары пайда болуп, маалымат алма-
шууну бир топ тездетти. 
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Оперативдүү маалыматтарды алуунун зарылчылыгынан улам 
саясаттабы, чарба жүргүзүүдөбү XVI кылымдын аягында ири соо- 
да жана саясий борборлордо маалымат баракчалары пайда боло 
баштады. Аларда жарманкелердин өтүшү, товарлардын баа конъ-
юнктуралары, портторго товарлардын келиши жөнүндө маалы- 
маттар, жарыяларды басуу адатка айланды. Ошентип элдин «маа- 
лыматка болгон ачкачылыгы» азая баштады. Мындай мазмун-
дагы биринчи венециялык гезиттер XVI кылымдын экинчи жа-
рымында Европанын экономикалык жана финансылык ири бор-
борлорунда чыгып, таркатылып турду. Европалык тилдердин 
көпчүлүгүнө кирген «газета» деген сөз венециялык эски тыйын, 
монета деген маанини билдирген gazzetta сөзүнөн келип чыгат  
б. а. маалымат баракчасы үчүн төлөнгөн тыйын деп түшүнсөк 
болот. 

Венеция гезиттери төрт беттен турган кол менен жазылып 
толтурулган эки бүктөлгөн басылмалар болгон. Аларда жа-
рыяланган маалыматтар Италияда, анын сыртында болгон ар 
кандай окуяларды камтыган, бирок ким жазганы жазылбаган. 
Майда жаңылыктар блоктору (негизинен аскердик жана саясий) 
абзацтар менен бөлүнүп берилген, «заголовкалар» окуя бол-
гон шаардын же мамлекеттин аты жана датасы менен берилген. 
Венециянын колго жасалган гезиттери «аввизи» (avvisi – итал. 
«avviso» – маалымат, кабар) деп аталып, бизге жеткен алгачкы ге-
зиттин чыккан датасы 1566-жылга таандык. 

Колго жасалган гезиттер жума сайын чыгып турган. 
Венециялык «avvisi» гезиттерин жасаган журналисттердин аты-
жөнү тууралуу маалыматтар жок. Болгон маалымат Венецияда 
маалыматтарды «аввизаторлор» чогултушкан деп айтылат. 
«Аvvisatori» – итал. «кабар алып келген» деген маанини билдирет. 
Ошентсе да XVI кылымдын аягы, XVII кылымдын башында «кабар 
алып келген кесип» анча маанилүү эмес болгон. 

Колго жасалган венециандык басылмалар Италияга жана 
Европанын башка аймактарына кеңири таркатылган жана 
Германияда ага окшош гезиттердин ачылышына түрткү бол-
гон. Италиянын тажрыйбасын Фуггерлердин аугсбург банк үй-
үнүн өкүлдөрү колдонгон. Фуггерлердин финансы империясы 
Европанын көптөгөн өлкөлөрүндө кызыкчылыктары болуп, евро- 
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палык монархтарды насыялап, өнөр жай борборлорунда соода 
агенттеринин түзүмдөрүн мыкты уюштура иштеткени менен 
белгилүү болгон. Соода агенттери кабарчы катары иштешип, 
Фуггерлер үчүн ишкерлик, саясий жана жалпы мүнөздөгү маалы-
маттарды чогултуп кызмат кылышкан. Бул маалыматтар такта-
лып, кайрадан иштелип чыккандан кийин Фуггерлер банк үйүнүн 
«гезити» («Fuggerzeitungen») катары саналып, 1568–1605-жылда-
ры Европа боюнча таркатылып турган. 

Фуггерлердин гезиттери эркин сатылган эмес, Фуггерлер дин 
үй-бүлөсүнө, банкына таандык же жакын, тандалган, белгилүү 
бир чөйрөгө гана жеткирилип турган. Фуггерлердин «гезитте-
ринин» жабык мүнөздө таркатылышы, жайылтылышы биринчи 
европалык гезиттер катары саналган эмес. Анткени гезиттин не-
гизги белгиси керектөөчүгө эркин түрдө жеткирилиш керек эле. 
Ошондой болсо да аталган басылмалардын көпкө жашашы көңүл 
бурууга арзыйт. 

XVI–XVII кылымдардагы маалымат айдыңында колго жасалган 
гезиттерден сырткары басылма памфлеттер, «китеп жаңылык», 
«жаңылык баракчасы», «гезит баракчасы», «реляция», «тарых» 
жана «жаңылыктар балладасы» деген аталыштагы анча чоң эмес 
форматтагы жана көлөмдөгү басма брошюралары, өлкө ичин-
деги ар кандай окуяларга байланыштуу ыкчам маалыматтарды 
камтыган бир нече гезиттер жарык көрүп келген. 

Соодагер персонаждын «тарыхы» (furfante che vende istorie) 
чагылдырылган Пьетро Аретинонун «La Cortigiana» («Эшик ал-
дындагы укуктар жөнүндө комедия» же «Эшик алдындагы жа-
шоо») пьесасы 1534-жылы жазылган. Он алтынчы кылымдын 
отузунчу жылдарынын башында италиялыктар башынан өт-
көргөн окуялар: Венгриянын бүткүл аймагын түрктөрдүн басып 
алышы, 1527-жылы май айында Римдин испандар тарабынан та-
ланып-тонолушу, Англиядагы Генрих баштаган, Флоренций хан-
заада Оранск уланткан 1529-жылдардагы чиркөө реформалары 
сыяктуу кызыктуу маалыматтар жарыяланган. Жогорудагы оку-
ялардан көрүнүп тургандай маалыматтар бири-бири менен опе-
ративдүүлүгү эмес, мааниси, актуалдуулугу менен айырмаланып 
турган. 
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Ушундай окшоштуктарына карабай брошюралар биринчи ге-
зиттерден негизги үч нерсе менен айырмаланган: 1) бул басыл-
малар демейде бир гана окуяга арналган; 2) бул басылмалардын 
мезгилдүүлүгү болгон эмес; 3) «жаңылык баллада» же «гезит-ре-
продукция» сыяктуу бул басылмаларда сүрөттөргө (иллюстра-
ция) басым жасалган. Ошентип биринчи гезиттердин пайда бол-
гонуна карабай XVII кылым бою «китеп жаңылыктары» жашоосун 
улантып келген. 

1609-жыл – мезгилдүү Европа гезитинин туулган жылы деп 
эсептелет. Айрым булактарда 1605-жыл деп да айтылып жүрөт. 
Европадагы биринчи гезиттин мекени – Германия, 1609-жылы 
январда Страсбург шаарында «Relation: Aller Furnemmen» де-
ген ат менен жарык көргөн. Гезиттин биринчи санында Кельн, 
Антверпен, Рим, Венеция, Вена жана Прагадан келген жаңылык-
тар басылган. Ал жумалык гезиттин биринчи редактору – басып 
чыгаруучу Иоганн Каролюс деген адам болгон. Ага чейин Каролюс 
жаңылыктар баракчаларын чыгарып иштеп жүргөн. 

Ушул эле 1609-жылы Аугсбург шаарында «Avisa Relation oder 
Zeitung» деген жумалык гезит ачылып, аны Лука Шульте деген 
басып чыгара баштаган. Немис басылмаларына кирген италиян-
дардын «avviso» сөзү биринчи немис жумалык гезиттери менен 
биринчи венециялык басылмалардын ортосунда генетикалык 
байланыштар бар экендигин айгинелеп турат. Немис басылмала-
рынын форматы жана жаңылыктарды берүү формасы венеция-
лык «avvisi» гезиттеринен алынганын байкоого болот. 

Биринчи басылма гезиттердин так белгиленген аталышта-
ры да болгон эмес. Басылманын чыккан орду, редактордун аты-
жөнү, кайсы басылма экендиги да көргөзүлгөн эмес. Жаңы- 
лыктардын жайгашуусу маалыматтын маанилүү экендигинде 
эмес, келип түшкөн убактысына, күнүнө жараша эле орун алган. 
Жаңылыктарга түшүндүрмөлөр деле берилген эмес, рубрикалар 
коюлбай, текшерилбеген сенсациялуу маалыматтар саясий оку-
ялар жөнүндө кабарлар менен аралашып эле жарыялана берген. 
Айталы, «Самсон» деген каракчы деңизде бир топ кемелерди 
тоноп кетти». «Француз элчилери төрт күндө Беднадан чыгып 
Страсбург аркылуу француз жерине өтүштү, жергиликтүүлөр 
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аларга винолорду белекке беришти», «Гагадан бир акылдуу ки-
теп чыкты» деген жаңылыктарды көрүүгө болот. Европанын баш-
ка шаарларындагы «кабар басылма баракчаларынан» маалымат-
тар которулуп басылып турган. 

Ошол 1609-жылдан тартып жумалык басылмалар бүткүл Евро- 
па боюнча көп чыга баштайт: 1610-жылы «Ordinari Wohenzeitung» 
гезити Базелде, 1615-жылы ушул эле басылма Франкфурт-на-
Майне жана Венада жарык көрө баштады, 1616-жылы Гамбургда, 
1617-жылы Берлинде, 1618-жылы Амстердамда, 1620-жыл-
дан Антверпен, Магдебург, Нюрнберг, Росток, Брауншвейг жана 
Кельнде үзгүлтүксүз чыккан басылмага айланган. 

Кельн шаарында болсо 1588-жылдан баштап Михель фон 
Айтцинг деген басып чыгаруучу саясий жана аскерий жаңылык- 
тарды топтоп, жылына эки жолу «Relatio Historica» («Тарых жар-
чысы») деген ат менен чыгарып, Франкфурт көргөзмөсүндө 
жаз-күз сатып турган. 1594-жылы ошол эле Кельнде акыркы жа-
рым жылдык жаңылыктарды топтоп «Mercurius Gallo Belgicus» 
(«Галло-бельгия Меркурийи») деген ат менен латын тилинде 
чыгарып, бара-бара Германиядан сырткары да таркатылып, са-
тылып белгилүү болгон. 

1630-жылы Европанын 30дан ашык шаарларында жумалык 
гезиттер чыгып турду. 1609–1700-жылдары Германиянын өзүндө 
эле 200дөн ашык басылмалар өз окурмандарын таап турган. Бул 
факт шаарлардын жалпы деңгээлинин өсүшү, элдин маалымат 
алууга болгон мүмкүнчүлүгүнүн жогорулаганы, басма тармагы-
нын өнүккөндүгүн айтып турат. 

Ошондой болсо да Европадагы биринчи гезиттердин өнүгүшү 
бир кылка болгон жок, оош-кыйыштар көп болгон. Китеп басып 
чыгаруу, басылмалардагы жарыяланган маалыматтардын мазму-
ну мамлекеттик башкаруучулар тарабынан көзөмөлгө алынып, 
цензуралык чектөөлөр да болуп жатты. 

1502-жылы Испанияда бардык басылмалар чыгар алдында 
цензуралык талаптарды аткаруу милдети коюлду. Цензуралык 
көзөмөлдү жүргүзүү укугу мамлекеттик бийлик жана чир-
көө түзүмдөрүнө берилген. 1521-жылы цензуралык чектөөлөр 
Германияда киргизилген. 1559-жылы Римде «Тыюу салынган 
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китептердин индекси» деген документ чыгып, ага ылайык католик 
динин карманган мамлекеттерде басылмалардын чыгышын жөн-
дөп турушкан. Бул документте басылмалардын чыгышы же тар-
катылышы эле эмес, аларды окуу, сактоо маселелери да көзөмөл-
гө алынган. Джон Мильтон өзүнүн белгилүү «Ареопагитик» деген 
эмгегинде «индекс» документин Ватикан жетекчисинин цензура-
сынын «сырдуу желмогузуна» салыштырган. 

1538-жылы Англияда атайын мыйзам чыгып, ага жараша ар 
бир басып чыгаруучуга иш баштаар алдында королдук патент 
алуу талабы коюлган. Ал эми «Китеп басуучулар» компаниясына 
чыгарган басма маалыматтарын алдын ала цензурадан өткөрүү 
эле эмес, басмаканаларда иштеп жаткан адамдардын аракетте-
рине чейин көзөмөлдөө милдети жүктөлгөн. 1558-жылы Англия 
өкмөтү королдуктун көзөмөлүндө иштей турган басмаканалар-
дын саны 20дан ашпасын деп ордонанс (жарлык, указ) чыгарган 
учурлар болгон. Англияда цензуранын функциясы королдун ал-
дындагы Жашыруун кеңештин Жылдыз палатасына жүктөлгөн. 
Ал палата кийин XVI–XVII кылымдарда басма иштери боюнча ко-
митет катары иштеген. Палатадагы башкы цензорлукка болгон 
укуктар Лондон жана Кентерберийский архиепископторуна бе-
рилген, алардын уруксаты жок бир дагы басма тексти жарыялан-
ган эмес. 1561-жылы Францияда жалган, ушак жазгандарды, тар-
каткандарды жазалай турган мыйзам кабыл алынган. Мыйзам 
бузуу кайталанса өлүм жазасы берилген. 

Мына ушундай цензуралык катуу кысымга алынган шартта 
англиялык жана француздук гезиттердин өнүгүшүнө Голландия 
«катализатордун» ролун ойноп, XVII кылымда Европадагы бир-
ден бир либерал өлкө болгон. 

Француз философу жана публицисти Пьер Бейль Роттердамда 
саясий баш паанек алып жашап жүргөндө 1684-жылы минтип 
жазган: «Голландия Республикасы башка бир дагы өлкөдө жок 
артыкчылыктарга ээ. Бул жерде басмага жетишээрлик эркиндик 
берилген, аларга Европанын булуң-бурчтарынан өздөрүнүн чы-
гармаларын бастырууда кыйынчылыктарга тушуккан, жарыкка 
чыгарууга укук жана жеңилдик алууну көздөгөн көп адамдар ке-
лип кайрылышат». 
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Басма ишинин жакшы жолго коюлушу, өлкөдөгү «идеология-
лык либерализмди» билгичтик менен пайдалануудан Голландия 
аз эмес киреше, пайда таап турган. Англия, Францияда басма 
продукцияларынын сатылышы көп олжо алып келген. Белгилеп 
коюучу нерсе, эгер биринчи немис гезиттеринин аттарынан 
италиялыктардын «avviso» сөзү колдонулса, биринчи голланд 
гезиттеринин аттарынан «couranto» сөзү колдонула баштайт. 
«Сouranto» деген сөз «гезиттин» эле синоними, «басып жүргөн 
кабар, жаңылык» деген маанини билдирет. Француздар менен са-
лыштырсак «courant» сөзү «чуркап бараткан» деген мааниде кол-
донулуп, европалык көп гезиттердин аттары да аталган. 

1620-жылдын сентябрь айында Каспар ван Хилтен (биринчи 
голланд гезити («Courante uyt Italien, Duytsland, etc.») «Италия, 
Германия кабарларынын» редактору жана басып чыгаруучусу 
өзүнүн басылмасын француз тилине которуп, Франциянын ай-
магына «Courant d'Italic & d'Almaigne, etc.» деген ат менен тарката 
баштаган. Анын аракетинин акыбети кайтып, басылмасы бир топ 
кирешелерди таап, ийгиликтерге жеткен. 

1620-жылдын декабрында Лондондо жашаган голланд гра-
веру жана картографы Питер ван де Кеер Амстердамда голланд 
«courantoнун» сөзмө-сөз котормосу болгон англис тилиндеги ге-
зитти чыгара баштаган. Гезиттин биринчи номери 1620-жылы  
2-декабрда «The new tydings out of Italic are not yet com» – 
«Италиядан жаңы кабарлар алына элек» деген ат менен жарык 
көргөн. Экинчи номеринен баштап бул басылма «Corrant out of 
Italic, Germany, etc.» деген ат менен чыгып турган. Амстердамда 
чыккан гезиттеги кабарлар анчалык жаңы болбосо да, Европада 
болгон окуялар жөнүндө маалыматтарды берүүгө аракет 
кылышкан. 

Ошентип, «голланд гезиттеринин үстөмдүгү» көпкө созулган 
жок, 1621-жылы Роберт Бертон айткандай англис тилиндеги ге-
зиттер эки жылдан кийин эле басымдуулук кыла баштады. Алар 
ири алдыда Британ «маалымат мейкиндигин» ээлеп жатышка-
нын Бертон «Меланхолинин анатомиясы» эмгегинде минтип жа-
зат: «Мен ар күнү жаңы кабарларды билип жаттым: согуш жөнүн-
дө ушак-айыңдар, өрт, суу каптоо, сел, уурулук, талап-тоноо, 
өлтүрүү, метеорлор, кометалар, көзгө көрүнгөн тири укмуштар, 
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Франция, Германия, Түркия, Персия, Польшадагы басып алган 
жерлер, жеңген-жеңилген кармаштар, өлгөн адамдар, каракчы-
лык, деңиздеги кемелердин кыйрашы, согушка даярдыктардын 
жүрүшү, карызга баткандар, араздашкандар, жарлык-буйруктар 
жөнүндө кабарлар окуган адамды таң калтырып жатты... Мындан 
сырткары үйлөнүү үлпөттөрү, маскараддар, мааракелер, элчи-
ликтердеги иш чаралар, ат чабыш-турнирлери, параддар, теа-
трлашкан салтанаттар тууралуу окуп билип жаттык. Бүгүн биз 
жаңы лорддордун жана сановниктердин арыздарын, эртең ким 
кызматка келерин, кимдер иштен алынганын, кимдер сыйлык 
наамдарды алганын окудук. Бирөө түрмөгө түшсө, дагы бири бо-
шогонун, бири сатып алып маарып жатса, экинчиси төлөй албай 
ыйлап жатканын, үчүнчүсү банкрот болуп талаада калганын, ти-
гил жерде арзан товар, бул жерде кымбат товар бар экендигин, 
ким бакубатчылыкта, ким итке минип жашап жаткан коомдук 
жана жеке турмушту гезиттерден күн сайын окуп жаттык». 

«Коомдук жана жеке жаңылыктардын» өз өндүрүшүнөн чык-
кан биринчи гезити «Corante, or Weekly Newes from Italy, Germany, 
Hungary, Poland, Bohemia, France and the Low Countreys» («Италия, 
Германия, Венгрия, Польша, Богемия, Франция жана башка мам-
лекеттерден келген жумалык жаңылыктар же кабарлар) деген ат 
менен 1621-жылдын 21-сентябрында Лондондо чыга баштады. 
Биринчи англис гезиттери голландиялык басылмалардын үл-
гүсүндө, өрнөгүндө чыгып келген, аталышынан көрүнүп турган-
дай басып чыгаруучунун атынын ордуна аты-жөнүнүн баш тамга-
лары («N. В.») эле берилген. 

Аты-жөнүнүн чечмелениши бир топ оорчулукту жараткан, 
ошол учурда Лондондо болгону эки басма ээлери – Натаниэль 
Баттер (N. В.) жана Николас Борн (N. В.) гана иштешкен, экөө тең 
окшош болгондуктан, чыгарган маалымат баракчалары жана 
жаңылыктар бюллетени кимисине таандык экендиги талаш жа-
ратып турган. Бир гана айырмасы – Николас Борндин басма иши 
боюнча Томас Арчер деген шериктеши болсо, Натаниэль Баттер 
жалгыз иштеген. Кээде эки басма ээси айрым долбоорлорду ишке 
ашыруу үчүн чогуу иш алып барышкан. 

Бул басма ишканалары 1620-жылдары Лондондогу басма жа- 
ңылыктарын чыгаруунун алдыңкылары болушкан. Эгер биринчи 
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англис тилдүү гезиттери голландия басылмаларынын (couranto) 
үлгүсүнө таянган болсо, бара-бара Англияда мурда болгон пам-
флет, маалымат баракчалары (newssheet), «жаңылык китептер» 
(newsbook) жанрларын кайрадан жандандырып, өз алдынча фор-
маттагы жана көлөмдөгү (8ден 24 бетке чейинки) басылмаларды 
чыгарып таркатып турушту. Туруктуу заголовкалар жоюлуп, мез-
гилдүү басылмалардын биринчи бетинин сырткы көрүнүшү жана 
структурасы өзгөргөн. Биринчи бетте заголовкалардын комбина-
циясы, кичи заголовкалар, гезиттин ички мазмунун айта турган 
кыска резюмелер берилген. Жергиликтүү саясий жаңылыктар 
англис гезиттеринде жарыяланган эмес, анткени бийликтин ба-
сма сөзгө көзөмөлү катуу болуп турган. 

Жалпылап айтканда биринчи англис гезиттери жаңылыктар-
дын бюллетени гана болгондуктан, редактордун ролу жокко эсе 
болгон. Ф. Далдын пикири боюнча ошол учурдагы Европадагы 
биринчи гезиттерде (Теофраст Ренодонун «La Gazette» гезитине 
чейин) ушундай эле абал болгон. «Жаңылыктар балладасынын» 
автору менен гезит редакторунун ортосундагы биргелешкен 
иштин натыйжасын капитан Томас Гейнсфорд деген адам мыкты 
көрсөткөн, далилдеген. 1622-жылы Борн – Арчер жана Баттер ба-
смаканалары убактылуу биригишип, жумалык гезитти чыгаруу 
үчүн Гейнсфордду редактор катары чакырышкан. 

Гейнсфорд ирланд согушуна катышып, эл-жерди көп кыды-
рып, турмуштук тажрыйбасы көп адам жана таланттуу редактор 
болгон. Аны айрым изилдөөчүлөр биринчи англис журналисти 
десе, замандаштары Гейнсфордду биринчи «жаңылык сатуучу» 
(newsmonger) деп аташкан. Ошондой болсо да Гейснфорддун аты  
гезит беттеринде жазылган эмес. Анын келиши менен Борн менен  
Баттердин гезиттеринде жаңылыктарды берүүнүн стили өзгөр-
гөн, жаңы нукка түшкөн. Англис гезиттерине жаңылыктардын 
көпчүлүгү (70%) Амстердамдан келип жатты, Гейнсфорддун та-
лабы менен аларга баа бериле турган болду. Гейнсфорд «Relation» 
же «Continued relation» (Баяндоонун уландысы) деген сөздөрдү 
колдонгонду жакшы көргөн. Бул терминдер көп пайдаланыл-
ган, Англиянын «жаңылыктар китептери» үчүн алардын типо-
логиялык жакындыктары болгон. Гейнсфорд 1624-жылы чума 
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оорусунан өлгөндөн кийин англис гезиттери бир мезгилдерге чей-
ин баягы голланд гезиттерин («couranto») туурап, Амстердамдан 
келген жаңылыктарды сөзмө-сөз которуп басып жатышты. 

Ал учурдагы гезит жаңылыктарынын бир бөлүгү «имиштер-
ге» таянып жазылып, гезиттердин сатылышына, киреше алууга 
өбөлгө болгону менен кесипкөй журналистиканын калыпта-
нышына кедергисин тийгизген. Натаниэл Баттердин басылмасы 
Бен Джонсондун «Жаңылыктар кампасы» (1625-жыл) деген ко-
медиясын чыгарганда «туйтунуп алуунун жумалык алдамчылы-
гы» деген атка конгон. Ушундай мазмундагы гезиттер чыгып, 
ушак-айыңга толгон басылмаларды эл кууп окуп, ага ишенгендер 
арасында дуу-дуу кеп таркап, журналисттер чындыктын чымы-
ны жок болсо да ойдо жок жерден жаңылык токуган мезгилдер 
өткөн. 

Франциянын расмий биринчи гезити «Mercure français» 
(Франция меркурийи) деп аталып, 1611-жылы жарык көргөн. 
Саясий жана адабий багыттагы бул басылманы Жан Ришар деген 
адам негиздеген. 1624-жылы кардинал Ришелье Франциянын би- 
ринчи министри болгондо «Mercure français» гезитин өз көзөмө- 
лүнө алып, аны жетектөөгө Падре Жозеф деген адамды дайында-
ган. Ал Ришельенин эң жакын таянган адамы болгондуктан, за-
мандаштары «улуу урматтуум» деп аташкан. Ошентсе да жылына 
бир жолу, аз нускада чыккан «Mercure français» Ришельенин сая-
сий талаптарын канааттандырган эмес. Кардинал Ришелье коом-
дук пикирге таасир бере турган башка мазмундагы басылманы 
чыгаруу мүмкүнчүлүгүн дайыма издеп келген. 

1631-жылдын башында Людовик XIIIнүн апасы Мария Медичи 
кардинал Ришельеге каршы, анын саясатын жокко чыгаруу үчүн 
кеңири кампания баштап, аны сындаган катуу, ачуу каттарды жаза 
баштаган. Аларды уюштурууга, жазууга бир кезде Ришельенин 
жанында жүрүп, кийин душманына айланган тажрыйбалуу пам-
флетист Матье де Морг катышкан. 

Анонимдүү жазылган памфлеттер Ришельди бир топ түй- 
шүккө салган, мындай кырдаалдан кантип чыгуунун жолун ой-
лоно баштайт. Ал убагында «Mercure français» гезитинде өзүн  
кесипкөй журналист катары көрсөткөн Теофраст Ренодонун 
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тажрыйбасына көңүл бура баштайт. Дал ушул Теофраст Ренодо 
француздардын биринчи улуттук гезитин негиздеген. Ал кеси-
би боюнча королдун короосунда иштеген медик болсо да (1612), 
кийин падре Жозефтин колдоосу менен (1624) «Mercure français» 
гезитине келип иштеп калат. 

Дагы бир расмий француз гезити «La Gazette» деген ат менен 
1631-жылы 30-майда жарык көргөн. «Gazette» – XVI кылымда ве-
нециялыктар «avvisi» деген ат менен чыккан кол жазма маалымат 
баракчалары үчүн төлөнгөн майда күмүш тыйындын аталышы. 
Ошентип Теофраст Реноддун демилгеси менен «газета» деген сөз 
европалык көп тилдерге кирип кетти. 

Ренодо өзү кардинал Ришельенин жардамы жок өз гезитин 
уюштура албайт эле. Медик Ренодого Париж басмаканаларынын 
жабык дүйнөсүнө кирүү оңой болгон эмес. Ренодонун убагын-
да басып чыгаруучулар жана китеп чыгаруучулар өзүлөрүнүн 
корпорациясы бекиткен документке ылайык, басма иши менен 
иштей турган адамда латын, грек тили боюнча мыкты билими, 
Париж университетинен ушул тармак боюнча иштөөгө уруксат 
берилген сертификаты болуш керек эле. Ал эми Парижде ки-
теп саткан текче (дүкөн) ачыш үчүн Париждин өзүндө кеминде  
4–6 жыл жашаш керек деген талап коюлган. 

1630-жылы Ришельенин жардамы менен Теофаст Ренодо ад- 
рестер бюросуна ээлик кылууга расмий уруксат алып, Франция- 
нын бардык аймагы боюнча маалымат чогултуу укугуна ээ болот. 
Ренодо маалымат чогултуу боюнча монополияга ээ болуп туруп, 
өз гезитин ачууга мүмкүнчүлүгү бар эле. 

«La Gazette» жумасына бир жолу 4 бет менен чыгып турган. 
Биринчи номурунда негизинен эки жума мурда Римде, Прагада, 
Константинополдо болгон окуялар камтылган эле. Негизги тема-
лары соода, согуш, бийликтегилерге байланышкан хроникалар, 
дипломатия жаңылыктары болгон. «La Gazette» басылмасынын 
алгачкы жылдардагы нускасы 1200дөн ашкан эмес, ар бир чы-
гышына катар номуру коюлуп турган. Жылдын аягында «Recueil 
des Gazettes» «Ла газеттенин жылдык жыйнагы» деген ат менен 
жарык көргөн. 

Ренодонун макалалары негизинен адабий стилде жазылганы 
менен айырмаланган. «La Gazette» басылмасын король өзү окуп 
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редактордун журналисттик эмгеги үчүн сыйлык берип турган. 
Коомчулукта «La Gazette» гезитин өкмөттүн басма органы катары 
эсептешкен. 1762-жылдан баштап «La Gazette de France» деген ат 
менен расмий гезит катары саналып, 1944-жылга чейин ушундай 
статуста жарык көрүп келген. Теофраст Ренодо өзү өкмөт менен 
тирешүүгө барган эмес, дайыма алардын тилин таап, маалымат-
тардын алган багытын кардиналдын позициясына каршы кел-
бей тургандай кылып өзү оңдоп, иштеп чыгып жарыялап тур-
ган. Гезиттин 1633-жылдын 31-декабрдагы санында Жер күндү 
айланганын далилдегени үчүн Галилейдин үстүнөн болгон сот 
жөнүндө жазылат. Кийинки номурда Галилейдин позициясын ка-
ралаган материал жарыяланат. Анча-мынча эркин делген Ренодо 
ал кабар жөнүндө талкууга катышып, бул маалымат Россиядан 
эки ай кечигип келгендигин жазып чыккан. 

Ренодонун карьерасы ийгиликтүү жүрүп жатты, 1635-жылы 
анын колуна «Mercure français» деген гезит өткөн. Ренодо гезит-
чинин принциби кандай болуш керектигин минтип жазат: «Тарых 
деген чындык окуялар жөнүндөгү аңгеме экендигин айтып коюу-
га милдеттүүмүн. Гезиттер ушак-айыңдарды пайдаланып жаты-
шат. Тарых дайыма чындыкты сүйлөйт. Эгер гезит калп айтууга 
жолтоо болуп жатса, анда жетиштүү иш жасап жатат».  Ришелье 
«La Gazette» басылмасынын жардамы менен маалыматка мамле-
кеттик монополия орнотууга аракет кылган. Ал өкмөткө пайда-
луу, анын саясатынын кызыкчылыгына жооп берген гана маалы-
маттар чагылдырылышы керек деп эсептеген. Өлкө ичинен жана 
башка мамлекеттерден келген маалыматтар тыкыр көзөмөлдөн 
өтүп турган. Кардинал өзү эле жазбастан (каймана ат менен), 
Людовик XIIIнү да «журналистикага» тарткан. Дагы бир кызык 
факт – кардинал Ришелье мышыкты жакшы көргөндүктөн, анын 
атын да «La Gazette» деп койгон. 

Гезит француздардын күнүмдүк турмушуна киргени менен 
Францияда эркин басма сөз али жок мезгил. Жан де Лабрюйер 
«Мүнөздөр» деген эмгегинде XVII кылымдагы француз коомун-
дагы маанилүү, татыктуу окуялар жана басма сөздүн маселелери 
жана милдеттери жөнүндө жазган. «Гезитчи коомчулукка мындай 
китеп чыкты, <... > жакшы кагазга мындай шрифт менен басылды, 
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мукабасы сонун, баасы ушунча турат. Ал баарын китеп текчесин-
деги жазууга чейин иликтеши керек. Бирок, кудай аны сын айтуу-
дан сактасын. Гезитчинин бийик стили – саясат жөнүндө кажыл-
дашуу болуп калды. Гезитчи кайсы бир жаңылыкты таап алып, 
тынч уктаганга кетет. Уйкусу канып, эртең менен келип баягыны 
окуганда кайра ыргытып жиберүүгө туура келет», – дейт Жан де 
Лабрюйер. 

Италиядагы алгачкы гезит басылмаларынын пайда болушу 
1636-жылга таандык. Амадоре Масси жана Лоренцо Ланди де-
ген басып чыгаруучулар Флоренцияда аты жок эле жумалык ге-
зиттерди чыгарып башташкан. Аты бар биринчи Италия гезити 
«Sincero» («Чын ниет») 1642–1682-жылдары Лук Ассарино аттуу 
адам тарабынан Генуе деген шаарда жарык көрүп келген. 

Саясий мазмундагы биринчи гезиттердин үлгүсү 1640-жылы 
Англияда пайда болгон. Ага король Карл I менен парламент ор-
тосундагы тирешүүлөр түрткү болгон. Парламенттин катуу ба-
сымы менен 1641-жылы Жылдыздар палатасы деген жоюлган. 
Англиядагы цензураны эч ким жойбосо да ушул окуядан улам ба-
сма сөз коомдук-саясий окуяларды чагылдырууда бир топ эркин-
дик алган, ар кандай саясий багыттагы мезгилдүү жаңы басылма-
лар пайда болгон. 

Англичандар биринчи жолу 1641-жылы ноябрда парламенттик 
жаңылыктарды Сэмюэл Пектин «The Heads of Several Proceedings 
In This Present Parliament» («Биздин парламенттеги болгон не- 
гизги окуялар») деген жумалыктан тааныша баштаган. Пектин 
гезити пайда болгонго чейин Палатада болгон көрүнүштөрдү, 
сүйлөнгөн сөздөрдү памфлеттер, легалдуу эмес жол менен иштеп 
жаткан басмаканалар тараткан баракчалар аркылуу билип ту-
рушкан. Жумалык гезит парламенттик хроникаларды жарыялай 
баштаганда королдун ачуусун келтиргенине карабай чыгуусун 
токтоткон эмес. Көп өтпөй декабрь айында ага «The Diurnall, or 
The Heads of all the Proceedings in Parliament» («Диурналий, же 
парламентте болгон негизги окуялар») деген атаандаш жумалык 
пайда болгон. 1642-жылдын башында Лондондо тараган дагы 
беш жумалык басылма жарык көрө баштаган. Парламент жө- 
нүндө жаңылыктар сатыла турган товарга айлана турган болду. 
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Мына ушундай багытта иштеген басылмалар бир нече айга чей-
ин жашаса, айрымдары биринчи номурунан кийин эле чыкпай 
калышкан. 

1642-жылдан баштап Стюарттарды кулатканга чейин басма 
сөздүн оозун жабууга королдо, парламентте да күч жок эле. Бирок 
бул басып чыгаруучулар репрессиялардан корголгон дегенди 
билдирбейт эле. Ошол эле Сэмюэль Пек түрмөгө камалганда көзү 
ачылып, король менен тил табышууга, жарашууга чакырык жаса-
ган. Репрессия журналисттерди токтото алган жок, тескерисинче 
басылмалардын саны өскөн. 1644-жылы 17 басылма жарык көрүп 
турса, 1649-жылы алардын саны 24кө жеткен. 

Роялисттер менен парламентти жактоочулардын ортосунда-
гы карама-каршылыктар, ортодогу ушак-айыңдар басма сөздө 
чагылдырылып жатты. Королдун кызыкчылыктарын Джон 
Беркенхед жетектеген «Mercurius Aulicus» («Ордо Меркурийи») 
(1642–1646) гезити коргоп жатты. Ага болгон каяшаларды Джон 
Мильтон «Ареопагитик» гезитине жарыялап турду. 

«Mercurius Britannicus» («Британ Меркурийи») жумалыгынын 
редактору, парламенттик басма сөздү жетектеген курч журна-
лист Марчмонт Нидхэм башкалардан роялисттик багытка кар-
шылыгы жана материалдарды жаңы формада бере билгендиги 
менен айырмаланып турган. Нидхем материалдарды даталары 
менен эмес, окуялардын маанилүүлүгүнө жараша ар кандай ру-
брикаларды алып барган. Нидхем беш жыл бою королго каршы 
жазып жүрүп, кийин саясий багытын өзгөрткөн. 1647-жылдан 
баштап «Mercurius Pragmaticus» («Прагматикалык Меркурий») 
аттуу ультра-монархиялык гезит чыгарып, Англиянын келечек-
теги диктатору Оливер Кромвелди жана парламенттин жактоо-
чуларын катуу сындап турган. 

Нидхем туура эмес кадамдарды жасаган. Король бийлиги ку-
лап, 1649-жылдын 30-январында король Карл Iдин башы алынат. 
Баш алуу окуясына катышкан Пек деген журналист көргөнүн 
«A Perfect Diurnall of Some Passages in Parliament» жумалык ге-
зитине жазат. «Бул күнү Уайт-Холл банкет залынын маңдайын-
да Королдун башы алынды» деп башталган жаңылык гезиттин 
үчүнчү бетине жарыяланат. Эмне үчүн үчүнчү? Гезит жуманын 



1-бап

• 26 •

ишемби күнү чыгып тургандыктан жекшемби күнкү жаңылы-
ктар биринчи бетке, дүйшөмбү күнкү жаңылыктар экинчи бет-
ке, шаршемби күнү королдун башы алынган материалды ошол  
себептен үчүнчү бетке жайгаштырышат. 

Королдун өлтүрүлүшү жана Англияда республикалык баш-
каруу орногондон баштап эркин басма сөзгө чабуул баштал-
ган. «Mercurius Elencticus» («Кайрымдуу Меркурий») роялист-
тик жумалык гезитинин редакторлору Джордж Уортон, Сэмюэл 
Шеппардин куугунтукка алынышы, 1649-жылы сентябрда «Басма 
сөздү жөнгө салуу жөнүндө» актынын кабыл алынышы монархи-
ялык басма сөздүн жок болушуна алып келген. 

Нидхем «Mercurius Pragmaticus» гезитинен кетип, жаңы режим-
ди жактоочуларга кошулуп, 1650-жылдан баштап «көз каранды 
эместердин» расмий органы «Mercurius Politicus» деген аталышта 
жаңы гезитти чыгара баштаган. Ал өз гезитинде Кромвелдин 
шотланд ишине кийлигишип жатканын сындап жазган. Ага жооп 
кылган Дж. Кливлэнд Нидхемди «эки жынысты жана үч партия-
ны уят кылды» (роялисттер, пресвитериандар, көз каранды эме-
стер партиялары) деп жазган. 

Басма сөзгө болгон чектөөлөрдүн кесепеттерин монархисттер 
эле эмес, жаңы бийлик менен жалпы тил табыша албаган оппо-
зициянын ишмерлери да сезишти. Левеллердин лидери Джон 
Лильберн «Англиянын жаңы чынжырынын экинчи бөлүгү же ре-
спубликанын үмүтсүз жана коркунучтуу абалы жөнүндө кайгылуу 
көрүнүш» (1649) памфлетинде бийликке келген аскер адамдары-
нын басма сөзгө жасаган кысымдарын ачык эле сындаган. 

1656-жылы Кромвель цензуралык чектөөлөрдү толук көлөмдө 
калыбына келтирген, Англияда эки расмий гезиттерге – «Mercurius 
Politicus» жана «Weekly Intelligencer of the Commonwealth» чыгууга 
уруксат берилген. Баса, эки гезитке тең Нидхем редакторлук кыл-
ган. Дагы бир белгилеп коюучу нерсе Нидхем башкарган гезит-
терде англис басма сөздөрүнүн тарыхында биринчи жолу рекла-
манын алгачкы үлгүлөрү басыла баштаган. «Mercurius Politicus» 
гезитинин1658-жылдын сентябрындагы сандарынын биринде 
дарыгерлер тарабынан сунуш кылынган кытай чайлары жөнүндө 
рекламаларды окуйбуз. 
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Реставрация Англия басма сөзүнүн абалын начарлатты. Карл 
II тарабынан бекитилген «Басма сөз жөнүндөгү» акт (1662) катуу 
мүнөздө болду. Ал документ «акыркы кезде ар ким каалаганын 
жазып, козголоңго чакырган материалдарды басып, керек болсо 
эротикалык маалыматтарды жарыялап» жаткандарды ооздуктоо 
үчүн зарыл болгон. Ошол учурда өлкөдө эки расмий гезиттер – 
«The Intelligencer» менен «The News» гана чыгып турган. Алардын 
редактору ишенимдүү монархист Роджер Л’Эстранж бир эле учур-
да Англиянын башкы цензору да кызматын аркалаган. 

1665-жылдагы «Улуу чуманын» аркасы менен абал бир аз 
өзгөрдү. Чумадан качкан Карл II күзүндө үй-бүлөсү, ордосу ме-
нен Оксфордго көчүп келет. Лондондон алыста король, анын 
жан жөкөрлөрү жаңылыктарды алып окууга кызыкдар болуш-
кан. Бирок, алар Л’Эстранждын гезитин колго алып окугандан 
коркушкан. Ошондуктан университеттин басып чыгаруучусуна 
жаңы гезит чыгарууга буйрук берилет. 1665-жылы 14-ноябрда 
«The Oxford Gazette» («Оксфорд гезити») деген ат менен биринчи 
номуру чыккан. Кийин ал басылма 11 ай аралыгында жуманын 
дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү жарык көрүп келген. Ал ге-
зиттин жаңылыгы жалаң маалыматтар менен толтурулган. 

«The Oxford Gazette» жаңылыкка басым жасаган, эч кимге тарт-
пай, калыс чагылдырган маалыматтары менен мурдагы расмий 
эки гезитке атаандаш болуп калды. Король Лондонго кайра көчүп 
келип, гезитти Томас Ньюк жетектеп чыгарып турганда окумдуу-
лугу дагы арткан. Андан көп өтпөй бул гезит атын «The London 
Gazette» («Лондон гезити») деп өзгөртөт. Анын биринчи саны 
1666-жылы 5-февралда чыккан, бул гезит Европадагы алгачкы, 
эски басылмалардын бири болуп саналат. 

Англиядагы алдын ала цензура 1688-жылдагы «Даңктуу рево-
люциядан» кийин жоюлган. 1689-жылы «Билль укуктар жөнүн-
дө» («Билль о правах») кабыл алынган, 1794-жылы кайра жок-
ко чыгарылган, б. а. Яков II тарабынан 1685-жылы киргизилген 
«Цензура жөнүндөгү мыйзамды» күчүндө калтырып коюшкан. 
Алдын ала цензуранын киргизилиши абалды дароо эле оң жа-
гына өзгөртө алган жок. Томас Маколей белгилегендей королго 
жана анын айланасындагыларды сындоо, ашкерелөө көп болсо, 



1-бап

• 28 •

Вильгельм IIIнүн башкаруусунун экинчи жарымында мурдагыга 
караганда сын аз болду. Бул кырдаалдын аркасында саясий басма 
сөз аз-аздан болсо да сөз эркиндигине көнө баштады, бир аз жо-
опкерчиликтүү болууга аракет кылып жатышты. 

«Өкмөткө каршы жазуу өнөкөтү жаман эле нерсе. Өкмөткө 
каршы аттанып көнүп алсаң, мыйзамды да бузганга көнөсүң. 
Аны окуп, көрүп алып адамдардын арасында мыйзамсыздыктар 
күчөйт. Бажы тарифи канчалык жаман десек да ал мыйзам, а кон-
трабандист деген баары бир алдамчы», – деп жазат Маколей. 

Жалпылап айтканда, алгачкы европалык гезиттерге мүнөздүү 
көрүнүштөр: аз эле убакытка жарык көрүшү, расмий бийликке 
көз карандылыгы, саясаттан алыстыгы, маалыматтык мазмунда 
гана болуп, нускаларынын аздыгы 200дөн 1500гө чейин болгон. 

Убакыттын өтүшү менен Европадагы гезиттерде өзгөрүү тен-
денциялары байкалды, алардын сырткы келбети, жасалгасы 
жана мазмуну жаңы түс ала баштады. Басылмалардын аттарында 
чыккан жердин аттары кошо коюлчу болду. Мисалы, «The London 
Informer». Гезиттердин биринчи беттерине виньеткалар, застав-
калар, эмблемалар же портреттер менен коштоп берүү салты 
орун алган. Биринчи беттин сол жагына макалалардын аннота-
циялары жана гезит чыккан дата коюлган. 1660-жылдары гезит 
жасалгалоодо жаңылык кирип, тексттер эки колонка менен бери-
ле баштады. XVII кылымдын ортосуна чейин гезиттерде реклама-
лар пайда болуп, ал бизнестин бир түрүнө айланган. 1673-жылы 
Гамбургда жалаң жарыялардан турган «Hamburger Relations 
Courien» («Гамбург аймагынын курьери») гезити пайда болгон. 

Европадагы күн сайын чыгуучу биринчи гезит «Einkommende 
Zeitung» («Келген гезит») деп аталып, 1650-жылы Лейпцигде 
жарык көргөн. Дагы бир башка маалыматтарда биринчи күн-
дөлүк басылма дагы эле Лейпсигде 1660-жылы пайда болгон. Ал 
«Neulaufende Nachricht von Kriegs – und Weltthaendeln» («Аскерий 
жана тынчтык иштер жөнүндө келген жаңылыктар» деп аталып, 
Тимотеус Рицше деген редакторлук кылган. Англияда күн сайын 
чыгуучу биринчи гезит «The Daily Courant» («Күнүмдүк курант-
тар») 1702-жылдан чыга баштаган. Францияда болсо «Journal 
de Paris» («Париж гезити») басылмасы 1777-жылы, Италияда 
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«Gazzetta di Genova» («Генуэз гезити») 1798-жылы жарык көрүп, 
биринчи күндөлүк гезиттер болуп калышты. 

Европадагы алгачкы журналдардын пайда болушу XVII 
кылымда түзүлгөн интеллектуалдык чөйрөлөрдүн, клубдардын 
ишмердүүлүгү менен байланыштуу. Ал учурда «La Republique 
des Lettres» («Адабиятчылардын республикасы» же окумуштуу-
лардын республикасы») ж. б. аталыштагы уюмдар пайда болгон. 
Мына ушундай уюмдар европалык интеллектуалдар менен жаңы 
кызматташууларга, баарлашууларга тарткан. Ошондон улам «ада-
биятчылардын бир туугандыгынын» интернационалдуулугу, 
чындыкты издөөдөгү жалпы максаттар, теологиялык догмалар-
дан эркин болуу деген идеялар чыккан. Айталы, «La Republique 
des Lettres» уюму интеллектуалдар өз ара жолугушуулар, баарла-
шуулардан сырткары, илимий кат алышууларга муктаж болуш-
кан. Ушундай муктаждыктын ишке ашышы Европанын руханий 
турмушуна жаңылык киргизген. 

«Журнал» деген сөз латын тилинен которгондо «diurnalis» 
(«күн сайын») деген маанини билдирет. Европалык биринчи 
журналдардын өзгөчөлүгү – көпчүлүгү илимий багытка ыкта-
гандыгы болду. Журналдардагы илимий кат алышуулар жалпы 
коммуникацияга көп адамдарды өзүнө тарткан. Журналдардын 
мезгилдүү басылма катары маалыматтык-пропагандисттик мүм-
күнчүлүгү болуп көрбөгөндөй өскөн. 

Биринчи европалык журнал – «Journal des Savants» («Илим- 
поздор журналы», 1665–1828) Франциянын финансы министри 
Жан-Батист Кольберанын демилгеси менен уюштурулган. Кээде 
Кольбераны кардинал Ришельеге салыштырышкан. Ал башынан 
эле журналды Европанын интеллектуалдык элитасынын алдын-
да илимий, адабий сын маселелерин чагылдырган басылма болу-
шу керек, деп түзгөн. 

«Journal des Savants» журналынын биринчи саны 1665-жылы 
5-январда Парижде жарык көргөн. Редакторлугуна парламент- 
тин кеңешчиси Дени де Салло чакырылган. Журнал башын-
да жумасына бир жолу, кийин 12 бет менен эки жумада бир 
жолу чыга турган болгон. Саллонун басылмасы ошол учурда-
гы илимий чөйрөдөгү маалымат алмашуунун, талкуулардын, 
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илимий баарлашуулардын кенемтесин толтурууну көздөгөн. 
Материалдар кат формасында да жарыяланып турган. Журналды 
чыгарууда Дени Саллого Франция маданиятынын көрүнүктүү 
ишмерлери Марен Лерой де Гомбервилль менен Жан Шаплен 
жакындан жардам беришкен. Бир жылдан кийин журналдын таг-
дыры Жан Галлуанын колуна өткөн. Ал грек тили боюнча профес-
сор болгон, журналды 1674-жылга чейин жетектеген. 

XVIII кылымдын башында «журнал» деген сөз «белгилүү бир 
мөөнөттө илимде, анын ичинде «Адабиятчылардын республика-
сында» болгон жаңылыктарды жазып, мезгил-мезгили менен жа-
рыялап турган мезгилдүү сочинение» деп түшүнүшкөн1[2]. 

1665-жылы Англияда бир канча жума кечигүү менен 
«Philosophical Transactions of the Royal Society» («Королдук коом- 
дун философиялык эмгектери») деген ат менен Генр Орденберг-
дин жетекчилиги менен чыга баштаган. Бул журнал Лондондогу 
королдук коомдун расмий органы болгон, ай сайын чыккан. 
Кызыгы, биринчи номурда жарыяланган он материалдын үчөө 
«Journal des Savants» журналынан алынып басылган. 

Италиядагы биринчи журнал 1668-жылы Римде II Giornale 
de’Letterati» («Адабиятчылар журналы») деген ат менен жарыкка  
чыккан. Журнал Франческо Надзаринин аракети менен француз- 
дардын «Journal des Savants» журналынын үлгүсүндө даярдалган. 
Журнал адабий, тилдик, философиялык маселелерге арналган 
материалдарды жарыялап келген, ал 1679-жылга чейин жашаган. 

1682-жылы Отто Менке деген профессор Лейпцигде «Acta 
Eruditorium» («Илимпоздор жазуусу») деген латын тилиндеги 
журналды чыгарууну колго алат, көп өтпөй бул басылма бүт-
күл Европага белгилүү болот. Журналдын чыгышына Готфрид 
Вильгельм Лейбниц жигердүү салым кошот, өзүнүн көптөгөн 
макалаларын, эмгектерин журналга жарыялап турган. «Acta 
Eruditorium» журналы 1731-жылга чейин чыгып келген. 

Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндөгү цензуралык куугунтук- 
тоолордон улам журналисттердин материалдарын Голландиянын 
басылмаларына жарыялоо мүмкүнчүлүктөрүн издөөгө түрткөн. 
Франциянын белгилүү философ-скептиги Пьер Бейль диний көз 

1[2] Stephens M. A History of News: From the Drum to the Satellite. NY, 1989. P. 176. 
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караштары үчүн Голландияга жер которууга аргасыз болуп ке-
лип, 1684-жылдан баштап «Nouvelles de la république des lettres» 
(«Адабий республиканын жаңылыктары») аттуу адабий-фило-
софиялык басылмада макалаларын жарыялай баштаган. Анын 
биринчи номурунун баш сөзүндө Пьер Бейль «биз акылсыз жан 
тарткандан эркинбиз. Биз сотко салыштырмалуу каршы чыкса 
дагы ачык китептей болуп баарын чын пейилден, далилдерди 
келтирип жазабыз», – деп жазган. Бейлдин басылмасы Европанын 
интеллектуалдык чөйрөсүндө кеңири белгилүү болуп, өзү абро-
йлуу редактор катары таанылган. Ошол учурда Франциядагы 
«Nouvelles de la république des lettres» басылмасына тыюу салын-
ган эле. 

Бейлдин журналында философия, дин, тарых жана адабият 
жөнүндөгү китептерге рецензиялар, талаш-тартыштуу саясий 
жана диний мүнөздөгү макалалар жарыяланып турган. Бирок, 
башка пикирлерге токтоолук менен мамиле Голландияда эр-
кин редактор деп эсептелген Бейль бир катар макалалары үчүн 
Роттердамс университетинде тарых жана философия боюнча 
профессорлук орундан айрылган. Көралбагандардын чабуулунан 
Бейль ооруга да чалдыгып, үч жылдан кийин басылманын ишин 
токтотууга аргасыз болот. Бейлдин ишин Бонаж де Боваль деген 
басып чыгаруучу улантып, журналдын атын «Histoire des ouvrages 
des savants» («Окумуштуулардын эмгектеринин тарыхы») – 
деп өзгөртүп чыгара баштаган. Ал басылма ушундай аталышта 
1709-жылга чейин жашаган. 

1688-жылы Бейлдин идеологиялык оппоненти Жан Леклерк 
деген эмигрант Амстердамда «Bibliothèque universelle et historique» 
(«Жалпы тарых китепканасы») деген журналды чыгарууну колго 
алган. Журнал болгону беш жыл жашаган. Аз өмүр сүрсө да, би-
ринчи номурларына Леклерк Джон Локктун «Адамдын акыл-эси 
жөнүндө тажрыйба» деген бараандуу эмгегинен бир нече үзүн-
дүлөрдү басып, Европанын көп өлкөлөрүндө кызуу талаш-тар-
тыштарды жаратканы менен белгилүү болгон. 

Франциядагы адабий-сын жаатындагы журналдардын чы-
гышы 1672-жылдан «Mercure galant» («Галанттуу Меркурий») 
басылмасынан башталат. Ошол учурдагы популярдуу драматург 
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жана полемист, Мольердин каршылашы Жан Донно де Визе бул 
журналды чыгарууга королдун «жеңилдигин» алган. Алгачкы 
жылдары «Mercure galant» туруктуу чыккан эмес, 1677-жыл-
дан баштап Визе басылманы ай сайын басып чыгарып турган. 
Окурмандардын арасында «светская хроника» рубрикасы өтө 
окумдуу болгон. 

«Бийкечке кат» деген рубрикада де Визе королдун ордосун-
дагы жана Париж ак сөөктөрүнө байланышкан жаңылыктарды 
жарыялап турган. Бийликтегилер, башкаруучулар, алардын үй-
бүлөлөрү, жакындары жөнүндө жазылган маалыматтар, ушак-ай-
ыңдар окурмандар арасында кызуу окулуп, талкуу жаратып, 
басылманын популярдуулугун арттырган. Ошентсе да аталган 
басылмага ой-пикирлер ар түрдүү болгон. Жан де Лабрюйер 
«Mercure galant» журналын сынга алган бир топ учурлар болгон2[3]. 

1696-жылы «Mercure galant» басылмасында Шарл Перронун 
«Уйкудагы сулуу» («Спящая красавица») деген жомогу жашы-
руун ат менен басылган. Ал классицизм канондоруна ылайык 
«төмөнкү жанрда» жазылган чыгарманы өзүнүн аты менен бай-
ланыштыргысы келген эмес. 

Кийин королдун «Mercure galant» журналына болгон жеңил-
диктери Шарл Дюфренин колуна өткөн. Дюфрени француз жур-
налистикасынын тарыхында биринчи француз гезиттеринин 
биринин редактору эле эмес, таланттуу драматург, акын, музы-
кант, сүрөтчү, романист, журналист жана коммерсант катары 
таанылган. Ал француз басма сөзүндө чет элдиктердин көзү ме-
нен жазылган макалаларды биринчи жарыялап (1699) баштаган. 
Мисалы, Дюфренин каарманы Сиам деген жерден келген бирөө 
кокусунан Парижге келип калып, күнүмдүк турмуштун күлкүлүү, 
оңтойсуз учурларына туш болгонун окурмандын көңүлүн буруу 
максатында «Сиамдыктын тамаша-чыны аралаш көңүл ачуусу» 
(«Серьезные и комические развлечения сиамца») деген макала-
сын жазган. Дюфренинин бул ыкмасы Агартуучулук доорунда-
гы публицистикада өтө популярдуу болгон. Шарль Монтескье 
«Персид каттары», Оливер Голдсмит «Дүйнө атуулдары же 
Лондондо жашаган Кытай философунун каттарында, Чыгыштагы 
досторума» ж. б. ушундай ыкма менен жазылып, жарыяланган. 

2[3] Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. М. ; Л., 1964. С. 43. 
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Европада XVIII кылымда жаңы экономикалык, социалдык-са-
ясий жана идеологиялык форматтарга өтүү боюнча чечкиндүү 
кадамдар жасалган. Абсолюттуу деп эсептелген бийлик режим-
дери демократиялык болуп алмаша баштады. Феодалдык эконо-
микалык карым-катыштар капиталисттик мамилелерге жол бо-
шотуп жатты. Илимде, анын ичинде философияда рационализм 
бекемделип жатты, саясий жана диний турмушка толеранттуу-
лук принциптери келе баштады, «адамдын табигый укугу» жана 
демократия концепциялары укуктук күчкө ээ боло баштады. 
Айтылган көрүнүштөр оңой-олтоң эле келген жок. XVIII жүз жыл-
дык – кандуу революциялардын жана көз каранды эместик боюн-
ча согуштардын доору болду. 

Социалдык-экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр руханий 
багыттагы «Агартуучулук» кыймылдары менен тыгыз байла-
нышта болду. Европадагы прогрессивдүү күчтөрдүн урааны 
«Агартуучулук акылдын жарыгы менен!» деп аталган. Эл аралык 
китеп соодасынын өнүгүшү, чыгармаларды которуу ишмердүүлү-
гүнүн жанданышы жана кат алышуунун жаңы деңгээлге чыгышы, 
элдин саякаттоолорунун жыйынтыктары аркылуу жаңы идеялар 
пайда болуп жатты. 

Агартуучулук идеялары журнал басылмаларынын калыпта-
нышы жана өнүгүшү менен дал келген, анын да өз мыйзам че-
немдүүлүгү болду. Философтор жана жазуучулардын арааны жү- 
рүп, коомдук пикирлерди калыптандырууда басма сөздүн ролу 
мурда болуп көрбөгөндөй өскөн. Бул мезгилди кээде жеке журна-
листиканын доору деп да аташкан. Ар бир мезгилдүү басылмалар-
дын артында өзүнүн идеологиялык саясатын жүргүзгөн атактуу 
адамдар, алдыңкы басма ээлери турушкан. Жазуучулар менен фи-
лософтор өзүлөрүнүн жеке көз караштарын пропагандалаш үчүн 
журналдарды ачууга аракеттерди жасашкан. Журналдар концеп-
туалдык басылма катары окурмандардын кеңири аудиториясына 
агартуучулук идеяларды таркатуучу негизги коммуникациялык 
каражат болуп эсептелген. 

Европадагы агартуучулуктун башталышы XVII кылымдын 
аягына таандык, ал англиялык деистер жана философтордун иде-
ялары менен байланышкан мезгил болгон. 1689-жылы «Укуктар 



1-бап

• 34 •

жөнүндө Билль» («Билль о правах») деген документтин кабыл 
алынышы Англия эле эмес, бүткүл Европа үчүн маанилүү окуя 
болгон. «Биллде» инсан менен мамлекеттин ортосундагы өз ара 
карым-катыштын жаңы модели сунуш кылынган. Локк 1690-
жылы жарык көргөн «Атуулдук башкаруу жөнүндө» эмгегинде 
«биз төрөлгөндө эле акыл-эсибиз менен эркин төрөлөбүз» деп 
жазганы ал кездеги коомчулук үчүн чыныгы ачылыш болгон. 
Вольтер «Локк адамдын акыл-эси эмне экендигин адамдын алды-
на ачып берди» деп баа берип жазган. Көпчүлүк француз агартуу-
чулары (Монтескье, Вольтер, Прево) атайын Англияга барышып, 
маданият, идеология жана мамлекеттик курулуш тармагында же-
миштүү иштеп жаткан, алдыңкы адамдар менен таанышып, ты-
гыз байланыш түзүшкөн, тажрыйба алмашышкан. 

Агартуучулук журналистиканын максаты – агартуу жана эс 
алуу (развлечения) менен коомдун жүрүм-турумун оңдоо, ага 
таасир берүү. Ошондуктан агартуучулук басылмаларынын тили 
башкалардан ачыктыгы, жөнөкөйлүгү, көп окурмандарга жетки-
ликтүүлүгү менен айырмаланып турган. Даниэль Дефо жазган-
дай, «кайсы стилди сиз жакшы деп эсептейсиз» деп сураса, «ар 
кандай кесиптеги, ага кошулуп жиндилери, келесоолору болуп, 
баарына түшүнгөн, сүйлөй билген стилде болушу керек». 

Дефо өзү таланттуу памфлетист жана полемист катары таа-
нылып, анын сатиралык чыгармалары көптүн бүйүрүн кызытып 
турган. Анын 1702-жылы жазган «Кратчайший способ расправы 
с диссидентами» деген памфлети англиялык чиркөөлөр тарап-
тан болгон диний куугунтуктоолорго каршы багытталган. Бирок 
Дефо кимдир бирөөгө ачык каршы чыгып жатканы жөнүндө жаз-
байт, чыгармада ким жөнүндө сөз болуп жатканы түшүнүктүү эле. 
Памфлетист мындай таамай айтылган карикатурасы үчүн сотто-
луп, бийлик жарыя болгон кагаздарды өрттөттүрүп, катар-ка-
тар айып пулдарды салган. Дефо түрмөдө жатып да 1703-жылы 
«Гимн позорному столбу» деген эмгегин жазып, өкүм аткарылып 
жаткан аянтта таркатылганда, аны көздөй толтура гүлдөрдү ыр-
гытышып, чогулган эл дүркүрөтө кол чаап турушкан. 

Дефо 1704-жылы түрмөдөн чыккандан кийин көз каран-
ды эмес журналист катары «The Weekly Review» деген ат менен 
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менчик журналын чыгара баштайт. Түрмөдөгү турмуш Дефону 
мурдагыдан да элге жакын кылган, ал сатираны, талаш-тар-
тыштуу саясий макалаларды жазганды токтоткон жок. Анын 
Францияга, жалпы Европага байланыштуу жазган баяндамалары 
жумасына төрт жолу чыгып, элдин арасында зор кызыгууларды 
жаратып, талашып окулуп жатты. Бул кырдаалды Англия жур-
налистикасынын башаты деп да атасак болот3[4]. Дефо аталган 
журналын 1713-жылга чейин чыгарган, анда негизинен өзүнүн 
жеке материалдары басымдуулук кылган. Окурмандар арасында 
кадыр-баркы өсүп, ага «Ревью мырза» деген ат беришкен. 

Англиянын агартуучулук журналистикасында эки багыт бол-
гон: сатиралык жана моралдык-дидактикалык. Эгерде авторлор 
боюнча айтсак, Джозеф Аддисон менен Ричард Стил бир тарабын-
да болсо, экинчи тарабында сатирик Джонатан Свифттин чыгар-
малары турган. У. М. Теккерей таамай баамдагандай, «Аддисон –  
жумшак сатирик, ал эч качан тыюу салган эрежелерди колдон-
бойт, ал эми Свифт эч кимди аяган эмес». 

Свифт Англия журналистикасынын тарыхында жаркын из 
салган. Свифт публицистикалык дарамети жөнүндө кеп кылганда 
Теккерейдин жазганын келтирсек болот. «Олжону оодарып алар 
курч тырмак кимде десе, абаны жиреп, жапырып кирер канат 
кимде десе, ал Свифте», – дейт Теккерей. Памфлет Свифтин жак-
шы көргөн жанры болгон. Ал айрым публицистикалык чыгар-
маларынын аягына өз атын жазбай чыгарган. Кийин гезиттер-
де анонимдүү жазгандарга тыюу салыш керек деп чыгышканда, 
Свифт ага аябай каршы чыгып, жазып да чыккан. 

1696–1697-жылдары Свифт бир эле убакта «Китептердин кар-
машы» (Битва книг) жана «Бочкелердин жомогу» (Сказка бочки) 
деген эки памфлет жараткан. «Бочкелердин жомогу» Свифттин 
чыгармачылык мурасындагы эң курч памфлеттеринин бири деп 
эсептелет. Анда өз мезгилиндеги реформаларга, христиан окуула-
рынын ар кандай ички багыттарына пародия, Англия революция-
сына жана пуритандын ишмердүүлүгүнө Свифтин көз караштары 
чагылдырылганын байкоого болот. Петр, Мартин жана Джектин 
бет кабынын алдында католицизмдин, лютеранствонун, кальви-
низмдин (пуританство) образдары жатат. 

3[4] Геттнер Г. История всеобщей литературы XVIII века: В 3 т. СПб., 1866. Т. 1. С. 244. 
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Свифтин саясий көз карашы башында вигдерге жакын болчу. 
Бирок, 1709–1710-жылдары вигдер менен байланышын үзүп, 
1710-жылдын ноябрынан баштап торилердин «The Examiner» 
(«Изилдөөчү») жумалык журналында редактор болуп иштейт. 
Ал жерде Свифт 1711-жылдын июнь айына чейин басылманын 
№13–43-номурларын чыгарууга жетекчилик кылган. Анда Свифт 
виги партиясынын лидерлерине каршы бир топ памфлеттерди, 
макалаларды жана ырларды жазган. Партия жетекчилерин катуу 
сынга алган учурлар көп болгон. 

Свифтин эң белгилүү чыгармасы «Гулливердин саякаттары» 
(«Путешествия Гулливера») романы (1726) бир эле көйгөйгө ар-
налган чоң памфлет эле эмес, көп көйгөйлөрдү – Британиянын 
мамлекеттик түзүлүшүнөн тартып, адамдын акыл-эси, жүрүм-ту-
румуна байланыштуу чоң маселелерди ичине камтыйт. 

Свифтин «Бикерстафтын кагаздары» (Бумаги Бикерстафа) де-
ген аталышта жарык көргөн памфлеттер сериясы (1708–1709) 
Ричард Стил менен Джозеф Аддисондун акылга чакырган жур-
налистикасынын формасын аныктаган. Свифт бул чыгарма-
сында Исаак Бикерстаффтын мыскылдуу бет кабын толук ачып 
берген. Расмий гезиттин мурдагы редактору Ричард Стиль  
1709-жылы жарык көргөн журнал үчүн Свифт түзгөн бет каптар-
ды пайдаланган. 

Стилдин «The Tatler» (Балтун /«Тантык»/) деген журналы, 
андагы «Исаак Бикерстафтын тантыгы» аталыштагы заголов-
ка менен жарыяланган материалдар Англия эле эмес, акыл-эске 
үндөгөн европалык журналистикага башат болуп, жол салган. 
Басылманын биринчи саны Бикерстафтын кайрылуусу менен 
чыгып, окурмандарды аруу тилек, асыл ой максаттарга жетеле-
ген, үндөгөн макалаларды басышкан. Басылманын мындай када-
мы окурмандар арасында колдоо таап, популярдуулугу арткан.  
1710-жылы Джозеф Аддиссон досунун мындай ийгиликтүү 
долбоорун колдоп, журналга өзүнүн макалаларын, эсселерин 
жөнөтүп турган. «The Tatler» журналында Аддисон «өзүнүн ордун 
таап, дүйнөдөгү эң мыкты маектеш катары жарк эткен». 

Аддиссондун келиши менен журналдык макалалардын сапаты 
жакшырган, анын эсселери азыркыга чейин улам-улам басылып 
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келатат, аларды англис эссеистикасынын кайталангыс үлгүсү деп 
аташат. «The Tatler» журналынын структурасы жана ар бир ному-
рунун композициялык өзөгү эссеге негизделген. Эсселердин көбү 
Аддиссон же Стиль аркылуу жазылып, Лондондогу ар кандай 
көрүнүштөргө, окуяларга арналган. Жумасына үч жолу чыккан 
«The Tatler» басылмасында эсседен сырткары майда жаңылык-
тар, жарыялар, кулактандыруулар басылган. 

Аддиссон менен Стиль «The Tatler» («Тантык») журналы попу-
лярдуулуктун бийик сересинде турганда 1711-жылы жабышат. 
Ушул эле жылы алар «The Spectator» («Көрүүчү») деген ат менен 
жаңы журнал уюштурушуп, ал бат эле окурмандардын сүймөн-
чүлүгүнө ээ болуп, ошол учурдагы саясат, адабият, философия, 
театр, «светтик турмуш» тууралуу жазган, талкуулаган негиз-
ги басылмалардын бирине айланган. Нускасы 14 миңден ашып, 
Европанын көп жеринде жана колонияларда чыдамсыздык ме-
нен күтүп окушкан. 

Аддиссон менен Стиль «The Spectator» журналы көп окулуп, 
өзүнүн бийиктигине жетип турган учурда басылманын адабий 
жүзүн өзгөртүүгө аракет кылышат. «The Spectator» болгону эки 
жыл жашап, 555 номуру чыкса да өтө таасирдүү басылмага ай-
ланган. 1713-жылы анын ордуна жаңы жүздөгү «The Guardian» 
(«Опекун») деген журналды уюштурушат. Ал деле жакшы окулуп 
келатканда Стиль-Аддиссон тандеми талкаланып, бир жылдан 
кийин жабылууга дуушар болот. 1714-жылы Аддиссон өзү жал-
гыз «The Spectator» журналын чыгарууну улантып, аны 635-ному-
руна чейин баскан. 

Англия жана Европанын журнал чыгаруу салтына, өнү-
гүшүнө «The Spectator» басылмасынын таасири өтө чоң десек  
болот. Аны туураган, андан үйрөнгөн гезит-журналдар ондоп 
саналган. Алардын катарына: «Шептун» («The Wisperer», 1709), 
«Ворчун» («The Grumbler», 1715), «Брюзга, или Диоген, выгнан-
ный из бочки» («The Grouler, or Diogenes robb’d of His Tub», 1711), 
«Болтунья» («The Female Taller», 1709–1710), «Развлекатель» 
(«The Entertainer», 1717–1718), «Критик на 1718 год» («Critick for 
the Year MDCCXVIII», 1718), «Осведомитель» («The Intelligencer», 
1728), басып чыгаруучу Томас Шеридан, «Попугай» («The Parrot», 
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1728), «Всеобщий зритель» («The Universal Spectator», 1728–1746) 
кирет, аларда Дефонун күйөө баласы, басып чыгаруучу Генри 
Бейкер ж. б. үзүрлүү иштешкен. 4[5]. 

Аддиссон менен Стилдин журналдары XVIII кылымда бир 
канча жолу өзүнчө китеп болуп да басылган, бир нече Европа 
тилдерине которулган. 1731-жылы Эдвард Кейв деген адам 
Аддиссондукуна караганда жаңы басма моделинде, жаңы стиль 
менен «Gentleman’s Magazine» («Жигиттин журналы») деп атал-
ган журнал чыгарып, ар кандай кызыктуу темалары, рубрикала-
ры менен окурмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. 

Аддиссон менен Стилдин журналисттик идеялары Францияда 
Пьер де Мариво жана Аббат Прево аркылуу ишке ашкан. 
Маривонун «Le Spectateur français» («Француз көрүүчүсү») жур-
налы, 1722–1723-жылдар, ошондой эле «L’indigent philosophic» 
(«Неимущий философ», 1728) жана «Le Cabinet du philosophe» 
(«Философдун бөлмөсү», 1734) журналдарында Англия басылма-
ларынын тажрыйбасы көп колдонулган. Маривонун журналдары 
өзүнүн курч тили, жаңычылдыгы менен айырмалангандыктан 
«мариводаж» деген атка конгон. Өз кезегинде Маривонун чыгар-
мачылыгы Англияда дагы жакшы белгилүү болгон. 

Антуан Франсуа Превонун чыгармачылыгы (аббата Прево), 
анын «Кавалер де Гриенин тарыхы жана Манон Леско» деген 
романы француз журналистикасынын өнүгүшүнө чоң салым 
кошкон. 1728–1734-жылдары Англияда, кийин Голландияда ай-
ласыз жашырынып жашап, иштеп турган мезгилдерде Прево ан-
глия журналистикасынын ыкмаларын жана эрежелерин мыкты 
өздөштүргөн, кийинки иш тажрыйбасында натыйжалуу пайда-
лана билген. 1733-жылы Прево Лондондо «The Spectator» журна-
лынын үлгүсүндөгү «Le Pour et le Contre» («Макул жана каршы») 
деген жумалык журнал ачып, аны 1740-жылга чейин чыгарган. 

Журнал Англияда түзүлүп, бирок Парижде таратылгандыктан 
өтө популярдуу болуп, Франциядагы журналисттер коомчулугун-
да өзүнчө бир маанилүү көрүнүш катары саналган. Превонун жур-
налынын аты эле объективдүүлүккө үндөп турган. Маалыматтын 
тактыгы жана ачыктыгы окурмандар арасында чоң ишеним 

4[5] История английской литературы: В 5 т. М. ; Л., 1945. Т. 1. Вып. 2. С. 328–329. 
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жараткан. Ошондуктан Вольтер өзүнүн чыгармасы жөнүндө жа-
зылган рецензияны Превонун журналына жарыялоого аракет 
кылган. 

Англиялык агартуу журналистикасынын тажрыйбасын 
Германияда «Der Vernunfter» («Разумник», 1713–1714), «Die lustige 
Fama» («Веселая молва», 1718), «Der Freigeist» («Вольнодумец», 
1745), «Der Hypochondrist» («Ипохондрик», 1762) журналдары 
улантышкан. 

Швейцариялык басып чыгаруучулар Иоганн Якоб Бодмер 
менен Иоганн Якоб Брейтингерини «Discourse des Mahlern» 
(«Сүрөтчүлөрдүн баарлашуусу», 1725–1723) деген жумалык 
журналды Дж. Аддисон менен Р. Стилди туурап чыгарышкан. 
Белгилүү немис акындарынын жаңы эстетикалык көз карашта-
рын жана кескин сындарын жарыялашып, көпчүлүктүн көңүлүн 
бурдурушкан. «Discourse des Mahlern» журналын Иоганн Кристоф 
Готшед баштаган «лейпциг мектебинин» галломан эстетика-
сы менен кармашкан. «Цюрих» жана «Лейпциг» мектептери- 
нин ортосунда болгон он беш жылдык «адабий согуш» кийин  
И. К. Готшед өзү түзгөн «Die vernunftigen Tadlerinnen» («Разумные 
прорицательницы», 1725–1726) жана «Der Bidermann» («Акниет 
адам», 1728–1729) журналдарында улантылган. 

Англия агартуу журналистикасынын Италияда өнүгүшүнө 
белгилүү акын жана сынчы Гаспаро Гоцци чоң салым кошкон. Ал 
1760-жылы «Gazzetta Veneta» («Венеция гезити») жумалык гези-
тин ачып, басымдуу материалдарды өзү жазган. 

Немис агартуу журналистикасында Г. Э. Лессинг тарабынан 
чыгарылган «Hamburgische Dramaturgie» («Гамбург драматургия-
сы») (1767–1768) журналы өзгөчө орунда турат. Лессинг улуттук 
театрды уюштурууга көп чуркаган жана анын журналы «сахнада 
коюлган ар бир пьесаны сын көздөн өткөрүп, бул жаатта иштеп 
жаткан акын менен актердун ар бир кадамына көз салып, жа-
зып турат» деп айтканы бар. Журнал болгону эки жыл жашаса 
да (1767–1768) алдына улуттун театрга болгон табитин калып-
тандыруу максатын койгон, аны аткарууга көп аракет кылган. 
«Гамбург драматургиясы» немис агартуучулугунда эстетикалык 
акыл ойдун ири эстелиги болуп калды. 
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Жалпы Европада он сегизинчи жүз жылдыкта мезгилдүү ба-
сма сөзгө цензуралык чектөөлөр уланып жатты. Салыштырмалуу 
либерал, эркин деген Англияда басма сөз бир топ оор учурларда  
жашаган. Франция, Германия ж. б. Европа өлкөлөрүндө журналист-
тер соттон сырткары эле оор кысымдарга туш болуп жатышты. 
XVIII кылымдын аягында Германиядагы эң мыкты үч публицист-
ке кирген А. Л. Шлецер менен В. Л. Векрлин менен бир катарда  
айтылган Кристиан Фридрих Даниэл Шубарттын тагдыры оор 
болгон. 1773-жылдан баштап Шубарт Аугсбургда «Deutsche 
Chronik» («Немис хроникасы») гезитин чыгарып баштайт, ба-
сылма көп өтпөй эле популярдуулукка ээ болот. 1777-жылы 
Вюртенберг ханзаадасы Карл Евгений мыскылдуу мазактаган ма-
каласы үчүн Шубартты Асперг крепостуна айдаткан. Көз каран-
дысыз болом деген байкуш Шубарт тергөөсү, соту жок түрмөдө он 
жыл жатат. Акыры коомчулуктун кийлигишүүсү, талабы менен 
түрмөдөн бошонуп чыгып, кийин Штутгартта «Vaterlandschronik» 
(«Ата мекен хроникасы») деген гезит ачып, иштеп калат. 

Англияда 1738-жылы парламенттик дебаттарды чагылды-
рууга тыюу салгандан кийин Джон Уилкс деген журналистке 
байланышкан маселе катуу саясий жаңжалга айланган. Кийин 
1757-жылы Уилкс коомчулук палатасына шайланып, Виги парти-
ясынын жактоочусу катары популярдуулугу артып, тори менен 
виги кармашкан «жумалыктардын согушунда» (1762–1763) оюн-
дун ортосунда болгон. Торийлер тарабындагы саясатчыны «The 
Briton» жумалык басылма, анын редактору, белгилүү романист 
жана публицист Тобайас Смоллет колдоп келген. 

Уилкс вигилер партиясынын чөнтөгүнөн каржыланган «The 
North Briton» жумалык гезитин чыгара баштайт. Уилкстин жур-
налисттик ишмердүүлүгү аны популярдуу фигурага айландырып, 
коомдук пикир ал тарабында болуп, анын жаңжалдуу макалала-
рынын айынан өкмөт отставкага кетүүгө аргасыз болгон. «The 
North Briton» жумалыгынын 1763-жылы апрель айында чыккан 
45-номери өтө чырлуу гезит болуп калган. Уилкстин королдун 
сүйлөгөн сөзү боюнча шылдыңдаган комментарийи (памфле-
ти) бийликтин жинин келтирип, чыдамын түгөткөн. Гезиттин 
аталган номери бийлик тарабынан жалган жалаа деп табылып, 
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өрттөөгө, жок кылууга буйрук чыккан. Жумалык басылманын ба-
сып чыгаруучулары жана типографтары камакка алынган. Уилкс 
да кармалып Тауэр деген түрмөгө отургузулган. Бирок, Уилксти 
коомдук палатынын мүчөсү болгондуктан, палатанын атайын 
токтому жок камакка алынбайт деп сот чечим чыгарат. Уилкс жөн 
эле бошобой, соттун чечиминин негизинде көп суммадагы акча-
лай компенсация өндүрүп алат. 

Кийин коомдук палата «The North Briton» жумалыгына жары-
яланган макалаларды шылдыңдаган, ар намыска шек келтирген 
деп таап, авторду депутаттык укуктан ажыраткан. Джон Уилкс 
депутаттык кол тийбестиктен ажырагандан кийин ага карата 
соттук териштирүүлөргө жол ачылган. Башына кара булут ай-
ланып калганын сезген Уилкс Францияга качып кетип кутулган. 
Уилкстин иши Англияда коомдук кызуу талаш-тартышты туудур-
ган, оппозиция аны пайдаланып, «Уилкс жана эркиндик» деген 
ураанды көтөрүп чыгышат. Лондондогу ар бир үйдүн терезесин-
де жана дубалдарында «45» деген жазуусу бар барактар чапта-
лып, коомчулуктун күчүн көрсөтүп жатышты. 

XVIII кылымдын аягында Англияда сөз эркиндигине болгон 
абал бир топ жакшырган, «1771-жылы парламенттин эки пала-
тасы тең дебаттарды, талкууларды жарыялоого уруксат берген. 
Ошондон баштап парламентте, саясатта эмне жаңылык болуп 
жатканы менен эл толук маалыматтарды алып турган. Көпчүлүк 
гезиттер сессиядан алынган отчётторду да байма-бай жарыялаш-
кан. Гезиттеги көп орундар – бүтүндөй бир бет (полоса), кээде 
андан көп гезит беттери төлөнгөн жарыяларга берилген. Жарык 
көргөн китеп, боло турган концерт, театрдагы оюндар, саркеч 
кийим-кечелер, үй кызматына керектүүлөр жөнүндө маалымат-
тарды басуу салтка айлана баштады. Гезиттин калган орундары 
олуттуу макалаларга, чет элдик иштерге, поэзияга, сатиралык 
материалдарга, гезитке келген каттарга (псевдоним менен келсе 
да), анча-мынча ушак-айыңдарга берилген. » 5[6] Мындай мазмун-
дагы материалдарды баскан гезиттердин нускасы анча көп бол-
босо да жакшы деп эсептелген. 

Францияда революцияга чейинки цензуралык чектөөлөр  
«ажыдаардай эле мүнөздө» болгон. 1757-жылы кабыл алынган  

5[6] Тревельян Дж. М. Социальная история Англии. М., 1959. С. 425–426. 
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король декларациясы боюнча динге асылгандарга, король үй-бү- 
лөсүн, мамлекеттик түзүлүштү сындагандарга өлүм жазасы берил-
син деп жазылган. Цензуранын айынан 1759-жылы Франциянын 
башкы прокурору Ден Дидро жана Жан Д’Аламбердинин 
«Энциклопедия» деген басылмасын мамлекеттик кутум, динди 
жок кылууга жана коомдук түзүлүштү талкалоого багытталган 
деп чечим чыгарган. 1711–1775-жылдары 364 чыгарма цензу-
ранын курмандыктары болуп, запкы тартышкан. 1770-жылдан 
кийин саясий маанайдагы китептер, брошюралар жана памфлет-
тер катуу кысымга алынган. «Королдук цензурага» 1742-жылы  
78 чыгарма туш болсо, 1774-жылы 119 материал бийликтин куу-
гунтугунун азабын тарткан. 

Француз революциясына чейин көз каранды эмес саясий ба-
сма сөз жөнүндө кеп кылуу мүмкүн эмес эле. Дыкат текшерилген 
цензуранын шартында эркин болуу да кыйын болгон. Ошентсе да 
басылмаларда агартуучулук идеялар окурмандарга аздыр-көптүр 
жетип жатты. Аларды таркатуучулар философтор болушкан, 
Француз агартуучулугунун философиясы тарыхый процессти ар 
кандай идеялар менен сугарып, тарыхтан «акыл-эстин жана сая-
саттын мектебин» көрүшүп, коомго шык берип жатты. 

Шарль Луи Монтескье иштеп чыккан саясий эркиндик жөнүн-
дөгү окууну энциклопедисттер өнүктүрүшүп, монархиялык мам-
лекеттин шартында өзгөчө мааниге ээ болгон. Монтескье «О духе 
законов» (1748) деген негизги эмгегинде эркиндик түшүнүгүн 
туура түзүлгөн мыйзамдардын концепциясы менен бириктирип, 
чогуу караган. «Адам үчүн саясий эркиндик өзүнүн коопсуздугуна 
ишенген, негизденген ички бейпилчилик. Андай эркиндикке ээ 
болуш үчүн бир адам экинчисинен коркпой жашай турган баш-
каруу жана система зарыл» – деп жазат Монтескье. Ошондуктан 
мамлекеттик бийлик жеке адамдын жашоосунун бейпилчилиги 
үчүн күрөшөт, мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийликтеринин 
туура бөлүштүрүлүүсүнө кийлигишүүсү керек деген тыянакты 
айтсак болот. 

Агартуучулук идеялар көп жакшы нерселерге үрөн таштады 
– «агартуучулук менен иштеген ийримдердин жана салондордун 
саны өстү, ал идеяларды жайылткан жашыруун жарык көргөн 
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басылмалар көбөйдү, кол жазма трактаттар көбөйтүлүп тарап 
жатты. Ошол эле учурда бийликтин репрессиясы күчөп, «корол-
дун амири» менен китеп басып чыгаруу кыйындады, «ээн баш» 
авторлор, басып чыгаруучулар, типографтарды (Венсен сепили 
же Бастилияда Вольтер, Дидро, Кребийондун баласы, Мармонтель 
ж. б. ) түрмөгө камашкан6[7]. 

Революциянын жакындашы Франциядагы абалды тез эле са-
ясатташтырып салды. Басма сөздүн ролу ого бетер өстү. Гюстан 
Лансон жазгандай, «ал мезгилдин негизги көрүнүшү – гезит ада-
биятынын жанданышы болду. Мурда деле гезиттер болгон, бирок 
алардын бийлиги революциядан башталды». 

Франциядагы саясий гезит 1789-жылы, качан гана бардык са-
ясий партиялар мезгилдүү басма сөздүн маанилүүлүгүн сезгенде 
гана пайда болду. Революциянын көпчүлүк лидерлери – Мирабо, 
Марат, Бабеф, Робеспьер, Демулен өз гезиттерине редактор 
болушкан. 

Ошол учурдагы таланттуу журналисттердин бири Камиль 
Демулен өзүнүн «Les Revolutions de la France et de Brabant» 
(«Франция жана Брабант революциялары») гезитине минтип 
жазган: «Бүгүн журналисттер – коомдук бийлик. Алар коомдогу 
терс көрүнүштөрдү ашкерелеп, көзгө сайып көрсөтүп, актоочусун 
актап же айыптап, таңдана тургандай башкарып жатышат. Алар 
ар күнү трибунага чыгышат... Алар 83 департамент уга тургандар-
дын арасында... Аларды акча төлөп да укса болот. Гезит ар күнү 
таң эрте чыккан күнгө окшоп, горизонтту жарык кылып турат». 

Демулендин журналисттик ишмердүүлүгү революциялык 
эпоха үчүн үлгү десек болот. Ал «памфлеттер жаап турганда», 
Бастилияны алардын алдында өзү жөнүндө айткан. Анын «Эркин 
Франция» деген памфлети Цицерондун риторикаларын улантуу-
чу болсо, «Чырактын сөзү» памфлети идеалдуу республиканын 
образын берип, республикачылардын арасында Демулендин 
атын өтө популярдуу кылган. 

Ал мезгил ачуу ураандардын жана журналисттер дүйнөсүн-
дө тез жанган жылдыздардын күнү болуп турду. Айталы, аб-
бат Эмманюэл Жозеф Сийестин «Үчүнчү катмар деген эмне?»  

6[7] История всемирной литературы: В 9 т. М., 1988. Т. 5. С. 91. 



1-бап

• 44 •

(1789 г.) памфлети аны саясий ишмердүүлүгүнө караганда көбү- 
рөөк таанымал кылган. Бальзак болсо Жозеф Сийести «памфле-
тисттердин князы» деп атаган. 

Памфлет демекчи, Демулен революциянын мыкты ораторло-
рунун бири, граф Мирабонун гезиттеринде журналисттик мек-
тептен өткөн. Мирабонун публицистикасы «логикалуулугу, кы-
скалыгы, ачыктыгы, өзүнө ишенген, күчтүү аргументтери жана 
керектүү далилдери» менен айырмаланган7[8]. Дал ушундай ка-
туу логикада андан Демулен окуган, кийин ал «Les Revolutions de 
la France et de Brabant» (1789–1791) жумалык гезитин чыгарып 
белгилүү болгон. 

Француз революциясынын биринчи этабында (май, 1789-ав-
густ, 1792) мезгилдүү басылмалардын ишине дем бере турган 
окуялар өткөн. 1789-жылы 26-августта кабыл алынган «Адамдын 
жана атуулдун укугунун декларациясында» басма сөз эркиндиги 
юридикалык жактан бекитилген. Анда «ойлордун, пикирлердин 
эркин маалымдалышы адам укугунун баа жеткис байлыгы, мый-
замдарда көрсөтүлгөн башка жоопкерчиликтерден сырткары ар 
бир адам эркин сүйлөп, жазып, жарыялай алат» деп жазылган. 
Кийин бул жобо 1791-жылдагы Конституцияга киргизилген. 
Жыйынтыктап айтканда, өлкөдөгү саясий кырдаал, түзүлүш ба-
сма сөзгө бир топ жагымдуу шарттарды түзгөн, гезиттердин саны 
өскөн. 1788-жылы жалпы Франция боюнча 60 гезит чыгып тур-
ган болсо, 1792-жылы басылмалардын саны 500дөн ашкан. 

Дал ушул убакта Америкадан кайтып келген Жан-Пьер Бриссо 
революциялык басма сөздүн лидерлеринин бири болгон, анын 
«Patriot Français» («Франциянын патриоту», 1789–1793) гезити 
жаңылануулардын символуна айланган. Жан-Поль Марат публи-
цистикасы менен «төртүнчү катмар сүйлөй баштады» деп айткан. 
Марат коомдук пикирге таасир берүү үчүн «I’Аmi du peuple» («Эл 
досу», 1789–1793) деген гезитинин мүмкүнчүлүктөрүн макси-
малдуу пайдаланган. 

Луи Антуан Сен-Жюст: «Басма сөз үн катпай калбаш керек, ал 
чарчабай-чаалыкпай, эч кимге тартпай сайрап туруучу үн. Басма 
сөз – жаркыраган көз, бардык кылмыштарды жууса кетпес сырлар 

7[8] Лансон Г. История французской литературы. Современная эпоха. М., 1909. С. 15. 
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менен шыбаса да ача турган, жалгандын, чындыктын да бетин ач-
кан курал болууга тийиш. Басма сөз менен кармаш – дуэлге ок-
шош: ага каршы мыйзам токусаң, зулумдукка мурдагыдан катуу 
сокку урууга даярданат», – деп жазган. 

1792-жылдан баштап Француз революциясы «өз балдарын 
жуткан» фазага кирген. Конвенттин жаңы декреттеринин бирине 
ылайык элдик өкүлчүлүктү (парламент) таратуу жөнүндө же ко-
ролдук бийликти калыбына келтирүүнү эңсеп жазган авторлор-
го жана басып чыгаруучуларга өлүм жазасы киргизилген. Анын 
арты менен далайлардын баштары биринин артынан бири батал-
гага коюлуп жатты. 

Якобин террорунун маалында Бриссо өлтүрүлдү. Анын ар-
тынан «Le Père Duchesne» («Дюшен атакеси », 1790–1794) попу-
лярдуу гезиттин басып чыгаруучусу Жак Рене Эбер жок кылынды. 
Ал басылманы бир тууган Гонкурлар «революциянын жападан 
жалгыз, накта жарчысы эле» деп аташкан. Андан кийин кезек 
Демуленге жетип, якобин репрессиясына каршы жазып келаткан-
дыгы үчүн «La Vieux Cordelier» («Эски кордельер», 1793–1794) 
гезити менен кошо жайлашты, анан 1794-жылы Дантону жакто-
очулары менен жайран кылышты. Ошол учурдагы оор кырдаал 
жөнүндө Сен-Жюст «Цензуранын катуулугу күчөп, акылга сый-
баган жоруктар болуп, интригалар кайнап, дубалдар да тыңшап 
жатты», – деп жазган. 

Якобин диктатурасы көпкө созулган жок, анын доору III жыл-
дагы Конституциянын Директориясы (1795–1799) менен ал-
машты. Мурдагыдай эле басма сөзгө болгон кысым кала берди. 
1797-жылы королдук бийликти калыбына келтирүүгө аракет 
кылгандарды атып салуу жобосу жазылган жарлык чыкты. Ал 
учурда мамлекеттин республикалык формасына каршы чыгып, 
заговорго катышкан көп жазуучулар камакка алынган. Кырк беш 
гезиттин редакторлору соттун чечими жок эле айдалып кеткен, 
42 гезит жабылган. III жылдагы Конституциянын сөз жана ба-
сма сөз эркиндиги боюнча жоболору кайрадан жарыя болуп, элге 
түшүндүрүү иштери жүрдү. 

Революциялык генерал Бонапарт, Директориянын сүйүктүү 
полководеци 1799-жылы 18 брюмерде эч каршылыксыз эле бий-
ликти басып алып, өзүн Франциянын биринчи консулу катары 
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жарыя кылган. «VIII жылдын Конституциясы» деп шашылыш жа-
рыялап (1799) консулат уюштурат, бирок басма сөз жөнүндө ма-
селе козголгон эмес. 1800-жылы 17-январда «Гезиттер жөнүндөгү 
Консулдук жарлыкка» ылайык, Парижде чыккан 73 гезиттин 60ы 
жабылган. Мындан сырткары Полиция министрине Париж жана 
Сенск аймагында бир дагы жаңы гезит чыгарбоого жана «гезит-
тердин редакторлорунун жүрүш-турушуна жана мекенчилдиги-
не» көзөмөл жүргүзүүнү милдеттендирген. 

Мындай кысымга гезитчилер тарабынан деле каршылык бол-
гон жок. Анча чоң эмес «Feuille de littérature» аттуу адабий гезит 
«Көңүл айтуу» (Некролог) деген макала жарыялады эле, аны 
дароо жаап тынышты. «28-новозада (айда) туура эртең менен-
ки саат 11де гүлдөп, өсүп турган маалында, коркунучтуу эпиде-
миялык оорунун айынан бир нече адам көз жумду. Алардын ай-
рымдары белгилүү дарыгерлерге кайрылышкан, оорудан арылуу 
боюнча кеңештеринен майнап чыкпады. Көрсө баары алсыз бо-
луп, жаралары ырбап кеткен экен. Алардын айрымдары кутурма 
тийгендей өлүп жатышты. Дагы башкалары үн катпай, көздөрү 
тунарган боюнча бул дүйнө менен кош айтышып кете беришти. 
Ошентип, алар күтүүсүздөн, керээздерин айтканга, калтырганга 
үлгүрбөй, мурастарын эч кимге бере албай өлүп жатышты» деп 
жазган «Feuille de littérature» гезити. 

Бонапарт жаңы башкарып баштаганда цензураны кайра ка-
лыбына келтирүүнү каалаган эмес, бирок бардык басылма-
ларды өз көзөмөлүнө алууга аракет кылган. Ал бир жолу басма 
сөздүн күчү жөнүндө минтип айтканы бар: «жүз миң мылтыкка 
караганда душмандашкан төрт гезит коркунучтуу». Ушунун өзү 
Франциядагы мезгилдүү басма сөздүн андан аркы өнүгүшүн көр-
гөзүп турат. 

Бонапарттын Швейцария жана Италиядагы согуштарда жеңиш- 
ке жетишкендиктери аны өмүр бою консул деп атоо идеясына 
түрткөн. Аны көп өтпөй 1804-жылы өлкө сенаты Наполеон деген ат 
менен француздардын императору деп жарыялады. Империянын 
1804-жылы 18-майда кабыл алынган Конституциясына басма 
сөз эркиндигин кепилдеген төрт берене киргизилгени менен иш 
жүзүндө аткарылган эмес. 
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Консулдун бийлигинин биринчи саясий оппозициясы күтүлбө-
гөн жерден сенатта, илимдер академиясында жана өзүн «иде-
ологмун» дегендердин арасында пайда болду. Дээрлик бардык 
идеологдорду (Дестют де Трас баш болуп) республикачыл идея-
ларды жактаган «энциклопедисттердин» жаңы мууну деп аташты. 
«Идеологдор» Пьер Луи Женген болуп өзүлөрүнүн «Decade 
philosophique, litteraire et politique» («Философия, адабият жана 
саясий декадалар», 1794–1807) деген ат менен журналды уюшту-
рушуп, ички бугун ага жазып чыгарып турушкан. Бул журнал 
Империя учуруна карабай либералдык идеяларга бекем туруп, 
бийликке руханий жактан оппозиция болгондуктан, түздөн-түз 
саясий тирешкен карама-каршылыктар болгон эмес. Наполеон 
«идеологдордун» ишмердүүлүгүн жактырбаган, ошонун аркасы 
менен алардын журналын «Journal de 1’Empire» («Империя жур-
налы») журналы менен бириктирип салууга жетишкен. 

Империя маалындагы белгилүү көрүнүш катары Луи Франсуа 
Бертендин гезитин атасак болот. Ал басылма XIX кылымдагы 
француз журналистикасынын тарыхына өчпөс из калтырган. 
Бертен Революция учурунда «Journal Français» («Франция»), 
«Eclair» («Чагылган») басылмалары менен жигердүү кызмат-
ташкан. Анын саясий идеалы конституциялык монархия болгон, 
Бертен өзүнүн макалаларында королдун Директория кыймылда-
рын колдоп келген. 1797-жылы «Eclair» гезитине тыюу салынган-
да Бертен камалып калбоонун аргасын издеп качып кеткен. 1800-
жылы ал агасы Пьер Луи Бертен менен кайрадан журналисттик 
ишке бел байлап, «Journal des Débates politiques et liltéraires» 
(«Саясий жана адабий дебаттардын журналы») гезитин сатып 
алышат. Гезит Парижде 1789-жылы негизделген эле. «Journal des 
Débates...» гезити өкмөттүн ишмердүүлүгүн ачык сындоодон ажы-
раса да, ошол учурдагы бийликти эч качан мактаган эмес, ошону-
су үчүн гезит окурмандар арасында бийик абройго ээ болгон. 

Өзү көз каранды эместиги жана королдук кыймылдарды 
жактаганы үчүн 9 ай түрмөдө отурат, кийин Италияга айдалат. 
Ал жакта жүрүп куугунтуктан качып жүргөн Франсуа Рене де 
Шатобриан менен достошот. Шатобриан өзүнүн мемуарларында 
Бертен жөнүндө жылуу пикирлерин билдирип, «жердеги бардык 
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саясий көз караштар бир сааттык таза достукка татыбайт» деп 
жазганы бар. 

1804-жылы Бертен Францияга кайтып келүүгө уруксат алганда 
анын гезити «Journal de I’Empire» деп өзгөрүп калган эле. Мындан 
сырткары гезитке Фьеве деген атайын цензор дайындалып, ага 
басмачылар олчойгон калем акы (2400 франк) төлөп турушкан. 

Бертендин гезити Наполеондун режимине каршы тургандыгы 
үчүн эле эмес, кийин Европанын журналистикасына алдыңкы та-
жрыйба катары кирген, кеңири колдонулган журналисттик жаңы 
форма, жанрларды киргизгени менен кызыктуу жана абройлуу 
басылмага айланган. Айталы фельетон жанры. XVIII кылымда 
француз тилинде «фельетон» деген сөз болгон эмес, 1800-жыл-
дан кийин гана кирген. Бертен кийин «Journal des Débates» гези-
тине атайын тиркемелерди кошуп чыгара баштаган. 

1803-жылы гезиттин форматын өзгөртөт – көлөмүн чоңойтуп, 
кошумча барактарды киргизип, атайын боштуктарды калтырып 
чыгара баштайт. Мындай форматтагы басылманы эл арасында 
«фельетон» деп да аташкан. Кийин «фельетон» деген термин: ге-
зиттин «жертөлөсүндөгү» адабий материал жана күндүн көйгөй-
лүү маселесин чагылдырган кыска формадагы адабий чыгарма 
деген маанини билдирип калган. Бара-бара Францияда, кийин 
Германияда, андан соң Россияда XX кылымдын башында экин-
чи маанисиндеги журналисттик жанр катары колдонууга кирип 
калды. 

«Journal des Débates» гезитиндеги фельетон жанрынын өнү-
гүшү театр сынчысы Жюльен Луи Жоффруанын ысымы менен 
байланыштуу. Жоффруа Францияда эмиграциядан келгенден кий-
ин (1800) «Journal des Débates» басылмасында фельетонист-сын-
чы катары иштей баштайт. Жоффруанын материалдарында бир 
тараптуулук болгону менен ойлору, талдоолору ачык, чечкиндүү 
чыгып, театрга байланышкан баяндоолорунда да саясий өңүттөр 
байкалып турган. Ал ушундай ыкмасы менен окурмандардын 
көңүлүн өзүнө бурган. 

Француз журналистикасында «улуу тазалоо» жүрүп жат- 
кан 1807-жылы Бертен гезитиндеги Фьеве деген цензордун 
ордун Этьенн деген баскан. Наполеонго бул дагы аз көрүнүп,  
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1811-жылы нускасы 32 миңге жеткен гезитти мамлекеттин пай-
дасына ыйгарып, Бертенге «өтө эле байып кетти» деген кине 
коюшкан. 

«Journal des Débates» басылмасына көрүлгөн катуу чара-
лар, «Journal de l’Empire» гезитинин атынын өзгөрүшү басма 
сөз жөнүндө декреттин кабыл алынышына байланыштуу Ички 
иштер министрлигинин алдындагы «китеп басып чыгаруу жана 
китеп соодасы башкы башкармалыгынын» жана жалпы эле мез-
гилдүү басма сөздүн толук көзөмөлгө коюлушу себеп болгон. 

1810-жылы 3-августта Наполеон чыгарган декретке ылайык 
ар бир департаментке бир эле гезит чыгарууга уруксат берилген, 
алар жергиликтүү бийликтин (префект) тыкыр көзөмөлүндө бол-
ду. 1810-жылдын аягында париж гезиттери жөнүндө өзүнчө де-
крет кабыл алынган. Декрет жумасына үч жолу чыккан үч гезитке 
гана саясий жаңылыктарды жарыялоого уруксат берген, бардык 
гезиттерге фельетон жазганга тыюу салган. 

Француз басма сөзүндө саясий темаларды жазуу учурундагы 
саясий кырдаалдарга байланыштуу болду. Е. Тарленин сөзү боюн-
ча «революция жөнүндө, Бурбондогу акыркы окуялар жөнүндө 
жарыялоого чек коюлду, 1809-жылдан баштап Пии VII жөнүндө 
маалыматтарды азыраак берүүгө, мактап жазууга папа тыюу сал-
ган. 1807-жылга чейин Россия жөнүндө ушак-айыңдарды жарыя-
лоого уруксат берген, кийин мактаган маалыматтарды беришсе, 
1811-жылдан баштап Россияны каралаган материалдарды жазуу 
адатка айланган». 

1811-жылдын башында Франциядагы дээрлик бардык гезит-
терди жабуу жөнүндө токтом токуй башташканда көбү импера-
тордун колтугуна кире калып, аман калууну көздөшкөн. Мына 
ошондой айла-амалдуу кайрылууну «Journal du soir» («Кечки жур-
нал») басылмасынын редактору жасаган. Анда мындай деп айты-
лат: «Journal du soir» жыйырма жылдан бери чыгып келатат. Бир 
да жолу токтоп калган жок, камакка алынбады. Аны төрт миңден 
ашык жазылган окурманы бар. Анын артыкчылыгы – өкмөт туу-
ра көрбөгөн саясий пикирлерди жарыялаган жок... Журнал ушун-
дай жоопкерчиликтүү кадамдары менен өкмөткө жардам берип, 
анын камкордугуна алынып келатат. Мындан ары да басылмага 
оорчулук келбейт, ишенбөөчүлүк жаралбайт деп үмүттөнөбүз». 
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«Жан сактоо кайрылуулары» жардамга келбеди, 1811-жылы 
Парижде болгону күндө чыгуучу төрт гезит – «Journal de Paris», 
«Gazette de France», «Monituer» жана «Journal de I’Empire» калып, 
калганы жабылган. 

Наполеондун басма сөзгө карата саясатынын капшабы немис 
журналистикасына да тийген. 1810-жылы басма сөз жөнүндө-
гү француз бийлигинин декрети каратып алынган Рейн союзу-
нун аймагына тарап, кошуна мамлекетке таасирин тийгизген. 
Пруссиянын өкмөтү саясий баяндамалары үчүн Генрих фон 
Клейсттин «Berliner Abendblatter» («Берлин кечки барактары») 
күн сайын чыгуучу гезитине тыюу салган. Германиянын өзүн-
дө бардык гезиттерге саясий жаңылыктарды француздардын 
расмий «Monituer» гезитинен гана көчүрүп басууга уруксат берил-
ген. «1812-жылы «32-дивизия» деген чоң облуста жергиликтүү 
эки эле гезит калган: бири Гамбургда «Korrespondent» деп атал-
са, экинчиси Бременде чыгып турган. Эки гезит тең француз-не-
мис тексттеринде жарык көргөн. Гамбург гезитин Ички иштер  
министри француз тексти жок эле чыгаралы деп Наполеонго кай-
рылганда, ал унчукпай койгондо, эки тилде чыгууга туура кел-
ген»8[9]. Италияда француз оккупациясындагы «Monitore di Roma» 
(«Рим насаатчысы») өкмөттүк басылмасы дагы француз үлгүсүн-
дө жарык көрүп келген. 

Наполеондун режими кулагандан кийин 1815-жылы мурдагы 
Ыйык Рим империясынын аймагында 4 шаарды жана 34 княз- 
дыкты бириктирген Герман союзу түзүлөт. Конституция кабыл 
алынып, анда союздук биринчи жыйналыш басма сөздүн эркин-
дигин кепилдеген документ иштеп чыгышы керек деген талап 
коюлду. Ал учурда Баварияда, Вюртембергде жана көптөгөн баш-
ка аймактарда цензура алынып салынган. Ошентип, акыркы цен-
зура Германияда 1848-жылы жоюлган. 

Г. Ф. Вороненкованын маалыматы боюнча «Карлсбадск 
(Карловар) конференциясынын 1819-жылдын 20-сентябрын-
дагы корутундусу боюнча саясий мүнөздөгү маалыматтарды,  

8[9] История печати: Антология/Сост. Я. Н. Засурский, Е. Л. Вартанова. М., 2001. Т. 2.  
С. 414. 
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биринчи кезекте союздук жыйындын иши жөнүндөгү кабарларды 
жарыялоодо 20 бетке чейинки көлөмдөгү бардык басылмаларга 
бардык жерде мамлекеттик цензура киргизүү зарыл деп тапка-
ны ал учурдагы бийликке майдай эле жаккан. Ошондой болсо да 
Германиянын айрым аймактарында (земель), айталы 1818-жыл-
дан баштап Бавария менен Баденде, 1819-жылдан баштап 
Вюртембергде басма сөзгө эркиндиктер берилген. Канткен күндө 
да Карлсбад чечими бийликтегилер үчүн «ээнооздорду жүгөн-
дөөгө», «күнөөлүү редакторлорду» беш жылга журналистикада 
иштетпей коюуга оңтойлуу шылтоо болуп турду. 

1814-жылы Францияда Конституциялык хартия сөз эркин-
дигин калыбына келтирет. Бирок ошол эле жылдын 21-октя-
брында кабыл алынган мыйзамга ылайык, 20 басма барагынан 
ашпаган бардык мезгилдүү басылмалар, сочинениелер үчүн ал-
дын-ала цензуралык талаптардын киргизилиши хартияны чий-
ип салганга барабар болгон. Ошентсе да журналистикага болгон 
мамиле Напалеон учурундагы саясатка караганда бир аз жум-
шарган, 1824-жылы Парижде күн сайын 12 гезит чыгып турган. 
1814–1830-жылдары француз өкмөтү цензура эрежелерин жети 
жолу өзгөрткөн. 

Кайра куруу учурунда Бертен өз гезитин кайрып алып, мурда-
гы «Journal des Débates» атын калыбына келтирип, роялдык басма 
сөздүн маанилүү органы жана монархиялык бийликтин таянычы 
катары таанылып, 1823-жылга чейин чыккан. Карл Xга каршы 
жазылган макаланын аягы «Бактысыз Франция! Бактысыз ко-
роль!» деп бүткөндүгү үчүн Бертен соттолот, кийин акталат. 
Шатобриананын министр кызматынан кеткенден кийин «Journal 
des Débates» басылмасы «конституциялык» оппозицияга өтүп, 
Бурбоновдун кулашына көмөкчү болгон. 

1815-жылы Германияда Союздук акт жарыяланат, анда бардык 
союздук мамлекеттер үчүн басма сөз эркиндиги жөнүндө бирдей 
мыйзамдарды иштеп чыгуу айтылган. Тилекке каршы, ал убада 
аткарылган эмес. Анын ордуна 1819-жылы Басма сөз жөнүндөгү 
мыйзам чыгат, ал 1814-жылы кабыл алынган француз мыйзамы-
нын көчүрмөсү болгон. Ошентип немис басма сөзү 1848-жылга 
чейин толук сөз эркиндигин сезишкен жок. 
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Францияда сөз эркиндигинин кепилдигине 1830-жылдын 
июлундагы окуядан кийин жетишкен. Анда беш жарлык чыгып, 
король жеке басар бийлигинен пайдаланып, палаталардын ка-
тышуусу жок эле шайлоо өткөрүү эрежелерин өзгөртүп, китеп, 
өзгөчө гезиттерге байланыштуу цензуралык катуу эрежелерди 
киргизген. 

«National» гезитинин редактору Арман Каррелдин демилгеси 
менен журналисттер Карл Xнун мыйзамсыз чечимдерине баш 
ийбей тургандыгын жарыя кылышып, гезиттерди цензуранын 
уруксаты жок эле чыгарып салышты. Париж тополоң эле болуп 
калды. Карл Х чыгарган жарлыктарын кайра чакыртып алууга ар-
гасыз болуп, айрым министрлерди кызматтан кетирүүгө шашат, 
бирок кеч болуп калган эле. Белгилүү журналисттерден жана де-
путаттардан турган убактылуу өкмөт король бийлигин абсолют-
тук башкарууну эңсебеген Людовик-Филипп Орлеанскийге берүү 
чечимин кабыл алат. Ошентип, Июль монархиясынын доору 
башталып, жаңы Конституция кабыл алынып, анда «цензура эч 
качан калыбына келбеши керек» деген жобо ташка тамга баскан-
дай жазылат. 

Англияда XIX кылымда мезгилдүү басма сөздүн гүлдөгөн мез-
гили байкалды: 1810-жылы Лондондун өзүндө эле 30 журнал чы-
гып турду, 1820-жылы алардын саны 100гө жетти. Эдинбург шаа-
ры Англиянын интеллектуалдык экинчи борборуна айланып, ага 
«шотландиялык Афина» деген титул берип салышты. 

XIX кылымдын биринчи жарымында коомдук-саясий жана 
маданий багыттагы таасирдүү төрт басылманы өзгөчө белги-
лесек болот: «The Edinburgh Review» («Эдинбург баяндамасы», 
1802–1929), «The Quarterly Review» («Кварталдык баяндама», 
1809–1967), «Blackwood’s Magazine» («Блэквуд журналы», 1817), 
«The London Magazine» («Лондон журналы», 1820–1826), ошон-
дой эле сапаттуу басылманын синонимине айланган «The Times» 
(«Мезгил») гезитин атайбыз. 

«The Edinburgh Review» кварталдык журналы вигдер партия-
сынын органы катары 1802-жылы октябрда Шотландияда ачыл-
ган, анын негиздөөчүлөрү Фрэнсис Джеффри, Сидни Смит, Генри 
Броугхем ж. б. болгон. Журналды Арчибальд Констебл деген 
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китеп басып чыгаруучусу чыгарып, авторлорго биринчи жолу 
калем акы бере баштаганы менен тарыхта калган. Басылмага  
27 жыл бою сынчы жана эссеист Фрэнсис Джеффри башкы ре-
дакторлук кылып, XIX кылымдагы англия журналистикасында 
калемгерлердин, редакторлордун чоң муунун тарбиялоого зор 
салым кошкон. 

«The Edinburgh Review» өзгөчө таасирдүү басылмага айланып, 
анда жарыяланган саясий, адабий сын макалаларды окурмандар 
«акыркы инстанциянын чындыгы» катары кабыл алышкан. Бул 
басылмадагы аша чаппаган консерватизм көпчүлүккө жаккан, ан-
дагы адабий ой-толгоолор жазуучуларга, жалпы эле окурмандар-
га чечүүчү таасирин тийгизген. 

Журнал жаңы чыгып жатканда акын-лейктердин, анын ичин-
де Уильям Ворсворт менен Роберт Сауттун сынына кабылган. 
Генри Броугхемдин 1808-жылы жарыяланган жаштардын жый-
нагына кирген лорд Байрондун ырлары жөнүндө жазылган ке-
леке макаласы Англия адабиятынын тарыхында катуу жаңжал-
дар менен коштолгон окуяга айланган. Шылдың болгон байкуш 
Байрон «The Edinburgh Review» басылмасындагы асылууларга 
«Англиялык бардлар жана шотландия баяндамачылары» (1809) 
деген сатиралык ыры менен жооп берген. Ошонусу менен ал сын-
га жооп берүү укугун сактап калган. 

«The Edinburgh Review» журналындагы сын макалалардын 
бийик деңгээли көпчүлүк европалык жана америкалык адабий 
сын басылмалары үчүн үлгү катары кызмат кылган. Фрэнсис 
Джеффри редактор катары көрүнүктүү эссеисттер Томас 
Карлейль менен Томас Маколейдин таланттарын ачып, журналда 
алардын макалаларын жарыялап турган. Кийин англиялык бел-
гилүү тарыхчы болгон Маколей «өлкөнүн накта тарыхын басма 
сөздөн тапса болот» деп көп айткан. 

Кварталына бир жолу чыгуучу «The Quarterly Review» 1809-жы- 
лы Лондондо негизделген, консерваторлордун басылмасы бол- 
гон. Ал басылманын артында Джон Мюррейдин «китеп басуу-
нун королу» деп таанылган басма фирмасы турган. Басылманын 
«өкүл атасы» Вальтер Скотт болгон. Биринчи редактору – публи-
цист, сатирик Уильям Гиффорд (1809–1824) болгон. Ал убагында 
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«The Anti-Jacobin» («Антиякобинец», 1797–1798) гезитин башка-
рып таанылган. 

Журнал бат эле таасирдүү боло баштайт, ага «The Edinburgh 
Review» журналынын тажрыйбасы жуккан. Джон Китстин поэ-
масына жазылган рецензиянын артындагы ызы-чуу акындын 
өлүмүнө алып келген. Ошол эле Китс кайсы бир жазган катында 
(1818) кварталдык журналдын таасирин баалап жазган. «Бул жур-
налдар күн өткөн сайын күчтөнүп эле баратат, өзгөчө «Куотерли», 
– деп айткан Китс. 

«Blackwood’s Magazine» басылмасы Эдинбург шаарында  
1817-жылы негизделген жана «кичүү торилердин» органы деп 
эсептелген. Анын идеялык демөөрчүсү Вальтер Скотт, ал эми 
каржылык демөөрчүсү Уильям Блэквуд деген адам болгон. Анын 
аты журналга да берилген. Биринчи редакторлору Джон Локхарт 
жана Джон Вильсон болушкан. Вильсондун «Чумной город» драма-
лык поэмасы, кийин орус акыны Пушкиндин «Пир во время чумы» 
чыгармасынын сюжеттик негизин түзгөн. Локхарт-Вильсондун 
редакторлук тандеминин атагы либералдарга койгон чабуулдар-
дан улам чыкты. Чабуулду күчөткөндөрдүн бири «Халдейская ру-
копись» поэмасы болгон. 

Локхарт 1825-жылы Лондонго «The Quarterly Review» журналы-
на редактор болуп которулуп кеткенден кийин Джон Вильсон көп 
жыл «Blackwood’s Magazine» жетектеп кала берген. «Кристофер 
Норт» – деген каймана (псевдоним) ат менен Англия адабияты-
нын тарыхында «Аброзиан түндөрү» аталышында калган эссе-
лердин серияларын жараткан. 

Локхарт менен Вильсондун редакторлук ишмердүүлүгү жур-
налисттик дуэлдин тарыхы менен байланышы бар. «Blackwood's 
Magazine» менен «The London Magazine» ортосунда кайым ай-
тышкан чыр чыкканда редактор Джон Скотт 1821-жылы Джон 
Локхартты дуэлге чакырат. Болжогон жерге Локхарт эмес, 
Джонатан Крист барат, натыйжада Скотт өлөт. 

1820-жылы Джон Скотт негиздеген «The London Magazine» 
журналы таза адабий басылма болгон. Кыска убакыттын ичин-
де жакшы таанылып, чоң абройго ээ болгон, Англиядагы эссе 
жанрынын өнүгүшүнө зор салым кошкон. Журналда Чарльз Лэм 
(«Эл очерктери»), Уильям Хэззлитт («Үстөлдөгү баарлашуулар»), 
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Томас Де Куинси («Апийим ичкен англичандын ыйы») ж. б. мык-
ты эссеисттер чыгармаларын байма-бай жарыялап турушкан. 

XVIII–XIX кылымдардын айкалышында Англиядагы гезит-
тер журналдардай таасирдүү коомдук пикирди түзө алган эмес. 
Ошентсе да таасирдүү гезиттер пайда боло баштаган. 1785-жылы 
Джон Уолтер типограф «Universal Daily Register» («Күнүмдүк уни-
версал журналы») гезитин негиздеп, чыгара баштаган. Көп өтпөй 
1788-жылы гезиттин атын «The Times» деп өзгөртөт, бул гезит 
бара-бара популярдуулукка жетишет, азыркыга чейин чыгып, эл 
аралык мыкты ЖМКга айланган. 

Джон Уолтер «The Times» гезитин кызыктуу, таасирдүү кы-
лам деп максат койгон. Ал редакциялык биринчи макаласын-
да минтип жазат: «гезит мезгилдин жарчысы болуш керек, 
бир окуяга байланбаган, адам акылынан пайда болгон бардык 
көрүнүштөрдүн ишенимдүү летописи, жакшы жасалгаланган 
үстөлгө окшоп, анын үстүндө табитиң тартып жей турган толгон 
тамактар болушу керек». 

Джон Уолтердин убагында журналистика менен алектенүү 
кирешелүү болгон эмес, жалгыз олжосу – саясий таасир көрсөтө 
алган. Британ гезиттеринин нускасы деле анча көп эмес эле,  
1795-жылы «The Times» гезити болгону 4800 болгон, ал ошол 
учурдагы эң көп нуска деп эсептелген. Ал мезгилдеги башка ре-
дакторлордой эле Джон Уолтер да гезиттеги материалдар үчүн 
көптөр менен соттошкон. 1789-жылдын күзүндө Йорский гер-
цогу жөнүндөгү макаласы үчүн сот Джонду 50 фунт стерлинг 
айып төлөөгө милдеттендирип, шылдың мамысына бир саат ту-
рууга жана бир жыл түрмөгө кескен. Уолтер түрмөдө жатканда 
да «The Times» гезитин башкарып турган. Ал жакта жатып алып 
жазганын таштаган эмес, жарыяланган эки макаласы үчүн сот  
200 фунт стерлинг айыпка жыккан. Ошентип Уолтер түрмөдөн 
бир жыл төрт айда араң чыккан. 

«The Times» гезитинин жалпы улуттук, кийин Европадагы таа- 
сирдүүлүгүнүн чыныгы мааниси XIX кылымда гана билинди. 
1803-жылы гезит Джон Уолтер IIге өткөндөн кийин өзүнүн пози- 
циясын бекемдеп, өлкөдөгү эң маалымдуу басылма катары таа-
нылган. Наполеон согушунун убагында Англия экономикалык 
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эле эмес, маалыматтык да курчоодо калгандыктан, чет элдик 
кабарлар кечигип чыгып калган. Ушундан улам «The Times»  
1807-жылы Генри Робинсон деген кабарчысын Европадагы 
жаңылыктарды чагылдырууга жөнөткөн. 1809-жылга чейин 
Германиядан, Испаниядан репортаждар байма-бай келип турган. 
Кийин гезит өлкө ичинде жана Европанын башка аймактарына 
кабарчылар пункттарын ачкан. 

1817-жылы Джон Уолтер II парламентке депутат болуп кет-
кенде, анын ордуна «The Times» гезитине Томас Барнс башкы ре-
дактор болуп келгенден баштап, анын кадыр-баркы дагы өскөн. 
Гезиттин тең салмак, калыс мамилеси, радикалдык идеялардан 
алыс болушу, салттуу баалуулуктарга олуттуу мамиле кылышы, 
популисттик аракеттерден алыс болушу ж. б. принциптер басыл-
манын баасын көтөргөн. 

«The Times» гезитинин материалдары жана позициясы өл-
көдөгү саясий окуяларда, 1832-жылдагы биринчи парламенттик 
реформа учурунда өтө маанилүү ролду ойногон. 1846-жылы като-
ликтердин эмансипациясы, нан мыйзамын жокко чыгаруу жөнүн-
дөгү мыйзамдарды кабыл алууда гезит көп таасир тийгизген. 

«The Times» гезитинин популярдуулугунун бийиктиги Крым 
согушунун убагында Джон Дилейн редактор болуп турганда 
көрүндү. Согуш темаларын чагылдыруу үчүн гезиттин атактуу 
кабарчысы Уильям Рассел фронтко жиберилген, британ басма 
сөзүнүн тарыхында ал биринчи аскер кабарчысы болуп калды. 
Анын согуштан жиберген репортаждары жалпы журтка дем, 
акындарга шык берсе, анын согуштан жазган сын макалалары 
аскер жана саясий чөйрөнүн куйкасын куруштуруп, аскер жетек-
чилеринин алмашуусу, өкмөттүн отставкасына чейин жеткен. 

XIX кылымдын орто ченинде «The Times» гезити эл оозунда 
«Чагылгандай чагат» деген атка конгон. Анын күн сайын чыккан 
нускасы 60 000ге жеткен, ал гезитке эң жакын атаандаш деген 
басылманын нускасы 6 000 болгон. Репортаждардын тактыгы, 
сапаты, окуяларды кечиктирбей убагында чагылдыруу, баш жана 
аналитикалык макалалардын бийик деңгээли, бардыгы жөнүн-
дө кабардар болуп туруусу ж. б. сапаттары «The Times» гезитин 
Европадагы гезиттердин эталону деген баага жеткирди. 
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Көпчүлүк европа өлкөлөрүндө «The Times» гезитинин кабар-
чылары чет өлкө державаларынын элчилериндей сый-урматка ээ 
болушкан. «Таймстын» аброю менен басма сөз чыныгы «төртүн-
чү бийликке» айлана баштаган. А. Линкольн үчүн ошол учурдагы 
«The Times» – «дүйнөдөгү улуу күчтөрдүн бири» болгон. Англия 
королевасы Виктория дагы бул гезиттин таасири тууралуу сукта-
нуу менен жазган. 

Гезит өз мезгилинин технологиялык жана жасалгалоо инно-
вацияларын мыкты өздөштүргөн. 1806-жылдын 10-январында 
«The Times» гезитинде биринчи сүрөттөр адмирал Нельсондун 
сөөгүн коюуга байланыштуу тартылып басылган. 

«The Times» Европада биринчи жолу Фредерик Кениг тара-
бынан 1810-жылы ойлонуп табылган буу менен иштөөчү басма 
станогун колдонуп баштаган. Кенингдин бул табылгасы мурда 
эч жерде колдонулбай келген. Ага чейин саатына 300 экземпляр 
гезит басылса, жаңы ыкманын аркасы менен саатына 1100 экзем-
пляр басууга мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. 

1846-жылы америкалык Ричард Хоу тарабынан ойлонуп та-
былган ротациялык басма машинасынын ишке берилиши ба-
смакана тармагындагы чоң жаңылык болуп калды. «The Times» 
гезити бул табылганы андан ары да жакшыртып, бир эле убакта 
кагаздын эки бетине маалымат бастырууга боло турганына же-
тишет, ошентип бир саатта сегиз миң экземпляр гезит чыгарууга 
шарт түзүлгөн. Басмага төлөнүүчү баа 25 пайызга арзандаган. «The 
Times» механикалык өндүрүштүк шрифт үчүн болгон кармашта 
жеңип алып, 1881-жылы Фредерик Уилкс тарабынан патенттел-
ген тамгаларды куюучу машинаны биринчи жолу пайдаланган. 

Ал кездеги коммуникациялык инновациянын маанилүү жаңы- 
лыгы маалымат агенттиктеринин пайда болушу эле. Дүйнөдөгү 
биринчи маалымат агенттиги 1835-жылы Парижде уюштурул-
ду. Анын негиздөөчүсү Шарл Луи Гавас деген адам болгон. Ал 
башында «Гавастын котормо бюросунда» кызмат кылып, чет эл-
дик жаңылыктарды жергиликтүү басылмалардын керектөөсүнө 
жараша которуп берип турган. Кийин анын иши агенттикке ай-
ланып, чет элдик гезиттерден, жер-жерлердеги кабарчылардан  
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келген маалыматтарды кайра жазып, зарыл болгондорун кото-
руп, Париждеги жана элеттеги басылмаларга, бара-бара чет эл-
дик гезит-журналдарга сата башташкан. Маалыматтарды алууда 
агенттик темир жолдун кызматынан пайдаланып келишсе, дагы 
тезирээк жеткирүү максатында көгүчкөндөрдү ийгиликтүү иште-
тишкен. Гавастын редакциясы Париж почтамты менен бир көчөдө 
жайгашканы маалыматты ыкчамыраак жөнөткөнгө, алганга жак-
шы шарт түзгөн. «Париж басма сөзү жөнүндө монография» деген 
эмгекте Гавас мырза жөнүндө «көп төлөгөндөрдүн укугун бирин-
чи сактоо менен баардыгын бирдей жаңылыктар менен камсыз 
кылат» деп жазышкан. 

Гавас агенттигинде тажрыйбасын арттырып, кийин өз ал-
дынча маалымат агенттиктерин негиздешкен – Бернхард Вольф 
жана Питер Юлиус Ройтер болушкан. 1848-жылы Европадагы 
эң белгилүү үч «маалыматчы» бирге эмгектенишкен. 1848-жыл-
дын аягында Вольф өз алдынча маалымат агенттигин ачып, бир 
эле учурда «National Zeitung» деген Берлин гезитинин аткаруучу 
директору кызматын аркалаган. Ал редакцияга телеграф орно-
туп, Лондон, Франкфурттан келген кабарларды гезитке жары-
ялап турган. Телеграфтык байланыштарга баа жогору болгон-
дуктан, Вольф мырза Париж, Лондон, Штеттин, Гамбург жана 
Франкфурт-на-Майнеден келген биржа жаңылыктарын башка 
гезиттерге, жеке адамдарга сатуу боюнча келишимдерди түз-
гөн. «Б. Вольфтун телеграф кабарчылар бюросу» аталыштагы 
(«Telegrafisches Korrespondenzbuero (В. Wolff)») маалымат агент-
тигинин пайдубалы ушинтип түптөлгөн. 

Башында таркатылган жаңылыктар биржалык эле болсо, кий-
ин саясий жаңылыктар да кошула баштаган. Германиянын шаар-
лары менен Венанын ортосунда телеграфтык байланыш түзүл-
гөндө Вольф ички саясий кабарларды жазуу, таркатуу кызматын 
күчтөндүргөн. 

Бернхард Вольф өз алдынча маалымат агенттигин ишке 
киргизип калганда, ошол 1848-жылы Кассел деген немис ша-
арынан чыккан Питер Юлиус Ройтер да өз маалымат агентти-
гин ачып, «өз алдынча оокат кылууга» аттанган. 1849-жылдын 
башында Ройтер Париждеги басма салыктарынын жоктугунан 
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пайдаланып, майда-чүйдө кызыктуулардан баштап, биржага 
чейинки жаңылыктар жарыялана турган гезит баракчасын не-
гиздеген. Ройтердин аялы кабарларды француз тилинен немис 
тилине которуп турган, гезит Германиядагы жазылуучуларга 
таркатылып келген. Мындай идея жакшы болгону менен кара-
жат жагынан кыйналышкан. Карыздын айынан гезит жабылууга 
дуушар болгон, бирок Ройтер ага макул болуп токтоп калган эмес. 

Ройтер кийин Германиянын Аахен шаарына келет. Ал калаа 
Белгия, Нидерланд жана Германия өлкөлөрү кесилишкен «тогуз 
жолдун тоому» эле. Бул шаарда Ройтер биринчи маалыматтык 
кеңсесин ачып, «Берлин-Аахен» жана «Париж-Аахен» телеграф 
линиялары менен алынган жаңылыктарды пайдалана баштайт. 
Брюссель менен Аахендин ортосунда телеграфтык линия тар-
тылбаса да, 90 километрлик коммуникациялык аралыкты жоюу 
милдетин Ройтердин кеңсеси алган. 

Гавастын бюросу сатып келип, үйрөтүп алган «көгүчкөндөр 
почтасы» темир жолго караганда маалыматтарды бир топ эле тез 
жеткирип турган. Ройтердин агенттиги менен ири немис гезитте-
ри мааалымат алуу боюнча келишимдерге кол коюшат. Бул жаңы 
маалымат агенттигинин биринчи жеңиши эле. 

Ройтер маалымат рыногунун өнүгүшүнүн чоң келечегин 
Англиядан көргөн, бирок, еврейден чыккан немистин чет элдик 
тыңчысы деп шектенгенден улам «The Times» гезитинин башкы 
редактору менен тил табыша албай коет. Ал учурда «The Times» ге-
зитинин Европанын бардык жеринде, АКШда, Кытайда, Индияда, 
Жакынкы Чыгышта кабарчылары болгон. 1851-жылы жайында 
Питер Юлиус Ройтер Джулиус Рейтер болушу үчүн Англияга ке-
лип, күзүндө 4-октябрда «Суу алдындагы телеграф» (Подводный 
телеграф) деген компания ачат. Көпчүлүк изилдөөчүлөр дал ушул 
датаны Рейтердин агенттигинин негизделген күнү деп эсепте-
шет. Ал убакта Рейтердин чөнтөгүндө акча да, негизги Европа 
борборлорунда жакшы байланыштары болгон. Рейтердин жаңы 
компаниясынын кеңсеси Лондон биржалык фондусу менен бир 
имаратта жайгашат. Рейтер аны менен контракт түзүп, бир-
жалык маалыматтарды пайдаланууга уруксат алат. Рейтердин 
агенттиги Паде-Кале кысыгы боюнча өткөн телеграф кабелде-
ри аркылуу келген маалыматтарды пайдалануу менен биржа 
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кызматкерлерин, соодагерлерди күнүмдүк баалар жана котиров-
калар жөнүндөгү жаңы маалыматтар менен камсыз кылып тур-
ган. Ошондон улам Ротшилдердин финансы империясы Рейтер 
менен контракт түзгөнгө кызыкдар болгон. 

1853-жылы Рейтер компаниясынын атын «The Continental 
Telegraph» («Континент аралык телеграфы») кайра өзгөртүп 
түзүп, ишин биржалык маалыматтардан сырткары кеңейтүү-
гө бел байлаган. Айтылуу «The Times» каршылык таасиринен 
улам, гезит рыногуна чыгууга кыйынчылыктар көп эле болгон. 
«The Continental Telegraph» Севастополдун кулашы боюнча «The 
Times» караганда маалыматты тез бергени убагында чоң окуя 
катары кабыл алынган. Андан кийин англиялык гезиттер бири-
нин аркасынан экинчиси Рейтер менен келишим түзүүгө шаша 
башташкан. Керек болсо, 1858-жылдан баштап «The Times» гези-
ти өзүнүн кабарчыларынан келген маалыматтарды эле эмес, «The 
Continental Telegraph» агенттигинин кабарларын жарыялоого ар-
гасыз болгон. 

1860-жылдын башынан Джулиус Рейтердин таасири аябай 
өскөн. 1860-жылы 12-апрелде Карл Маркс Фридрих Энгельске 
«Тиги Ройтер деген сабатсыз еврейдин артында ким турат деп 
ойлойсуң» деп жазган каты анын ким экендигин айтып турат. 
Ал тургай «The Times» гезити Россия тараптан жүрүп жаткан 
тыңчылык иштердин шамалы катары да шектенген. Ошого кара-
бай ал учурдагы үч маалымат агенттиктеринин бири да Рейтер 
менен атаандаша алган эмес. 1864-жылы Рейтер немис шаары 
Ганноверге агенттигинин филиалын ачып, Вольфту сүрүп чыга-
рам деген. Жүдөгөн Вольф айласы кеткенде Вильгельм Iге жар-
дам сурап кайрылып да жиберген. Акыры 1865-жылы майда 
Бернхард Вольф өкмөттүн макулдугу менен бюросун Рейтерге 
сатканга аргасыз болот, эптеп «Wolf’ sches Telegrafenbuero  
(W. Т. В.)» атын гана сактап калат. 1870-жылы атаандаштык ма-
миле чектен чыгып кетпеш үчүн, таасир көрсөтүү чөйрөсүн 
бөлүштүрүү максатында үч маалымат агенттиктеринин ортосун-
да келишим түзүлөт. Ал келишимге ылайык Рейтердин агентти-
ги маалыматтарын Улуу Британияга, Чыгыш Азияга, Гавастын 
агенттиги француз тилдүү мамлекеттерге таркаткан. Ал эми 
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Вольф Түндүк жана Чыгыш Европага, Германия империясына 
жана колонияларына маалымат жөнөтүп турган. 

Басма процессиндеги технологиялык жаңылыктар, Европанын 
мамлекеттеринде кеңири масштабда башталгыч билим берүүнүн 
киргизилиши «массалык», анча кымбат эмес мезгилдүү басма 
сөздөрдүн пайда болушуна түрткү берген. Ал гезиттер анча би-
лимдүү эмес, кеңири аудиторияга эсептелген эле. Мына ошон-
дой француз «penny press» басылмаларынын лидери Эмиль де 
Жирарден – Франциянын XIX кылымдагы кызыктуу журна-
листтери жана редакторлорунун бири болгон. Ал өз ишин «La 
Mode» (1829–1854) деген журналын чыгаруу менен баштаган. 
Жирарден бул журналга мода жааты менен бирге саясий жаңы-
лыктарды, окуяларды жарыялап турган. Жирарденин ийгилик-
түү долбоорлорунун бири – 1836-жылы негизделген «La Presse» 
(«Пресса») саясий гезити болгон. Жазылуу баасын да башка ге-
зиттерге караганда эки эсе арзан кылгандыгы менен да көп окур-
мандарды тапкан. «Гезит редакторлор тарабынан эмес, жазылуу-
чулар менен жасалат» деп айткан Жирарден. Көп жазылуучулар 
болгон басылмага жарыя, реклама бергендер көбөйгөн. Жылына  
10 миңден ашык жазылуучулары болсо, рекламадан гезит бир 
жылда 200 миңден ашык франк киреше тапкан. Жирарденин ге-
зити арзандыгы эле эмес, мыкты материалдары, курч жаңылык-
тары жана Теофил Готье сыяктуу мурч тилдүү фельетончу журна-
листтер иштегендиги менен да аброю өскөн. 

Жирарден «La Presse» басылмасынын көз каранды эместиги-
не жетишкенден кийин андагы жарыяланган сын материалдар 
бийликтин жинине тийип турган. 1848-жылы ал кездеги башка-
руучулардын бири Эжен Кавеньяктын буйругу менен Жирарден 
камакка алынып, «La Presse» ишин токтотот. 11 күн камакта 
жатып чыккан Жирарден принц Луи-Наполеон тарабына өтүп, 
Кавеньяктын президент болбошу үчүн катуу каршылыгын көр-
гөзүп, ачык күрөшкөн. Бирок ал мыйзам чыгаруу жыйынынын 
мүчөсү болгону менен бонопартизмге каршы турган. Жирарден 
депутат катары басма сөздүн толук эркин болушу үчүн күч үрөп 
келген. 

Европа гезиттериндеги «жашыруун рекламанын» пайда болу-
шу да Жирарденин ысымы менен байланыштуу карашат. Мурда 
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XVIII кылымда рекламалык мазмуну бар материалдарга «N. В.»  
же «P. S. » деген белгилер коюлуп келсе, Жирарденин гезитинен 
жөнөкөй материал менен рекламалык материалды айырмалап 
таануу кыйынга туруп калган. Кийин билингендей Жирарден ре-
кламалык материалдардан кадимки жарыя, реклама маалымат-
тарына караганда кымбат акы алып турган. Тексттерди курч фра-
залар, жалпак, жатык тил менен жазышкандыктан, адамды өзүнө 
бат эле тартып турган таасири болгон. 

Жирарденин гезитинин басма модели өзүнө өзгөчө тартып 
турган, көптөрү аны туурап гезит чыгарышкан. 1848-жылы 
Венада Август Цанг Жирарденин гезитине окшоштуруп, «Die 
Presse» деген гезит уюштурган. 

Франциянын «penny pressинде» өзгөчө бир гезит феноме-
ни «роман-фельетон» деген пайда болду. Анын пайда болушу  
1835-жылы Гранд-операнын директору кирешелүү кызматынан 
баш тартып, «Constitutionnel» гезитинин ээлигине келген, өз 
учурунун мыкты публицисти жана журналисти Луи Верондун 
ишмердүүлүгү менен байланыштырылат. Верон гезитти попу-
лярдуу кылган, окурманга романды гезиттин тиркемеси катары 
чыгарып, жарыялап келген. 1837-жылы Эжен Сюнун «Вечный 
жид» романын баскан. Дегеле, Эжендин 1837-жылдан кийинки 
чыгармалары роман-фельетон катары алгач гезиттерге жары-
яланып, анан китеп болуп басылып чыгып турган. Верон ушун-
дай ыкма менен окурмандын кызыгуусун арттырып, гезитке, 
чыгармага болгон кызыгууларын арттырган. Ал окурмандын та-
битине ылайык кызыктуу, популярдуу авторлорду тандап, анан 
чыгармаларын жарыкка чыгарып турган. «Вечный жид» рома-
нынан басканда «Constitutionnel» гезитине жазылуучулар 3 миң-
ден 40 миңге чейин өскөн, гезит сатып алуучулар узун кезекке 
турушкан, билими барлар гезитти сабатсыздарга окуп берип да 
кызыктырышкан. 

Роман-фельетон жанры менен бирге француз журналистика-
сында (1830–40-жылдары) «физиология» деген адабий-журна-
листтик жанрдын өнүккөнү байкалат. Ошол замандын адабиятчы-
сы, юристи жана тамак-аштын билерманы саналган Брий-Саварен 
«Физиология вкуса» деген эмгегин жарыялаган. «Физиология» 
деген терминди жанр катары кабыл алуу Брий-Саварендин ушул 
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эмгегинен башталган. Бул чыгармада бир эле учурда философи-
ялык ой толгоолорду, ашкана сырларын жана тарыхый анекдот-
торду окууга болот. Саваренден кийин «физиология» термини 
илимий тармактан кетип, саясий жана турмуш-тиричиликке бай-
ланышкан темалар публицистикада кеңири колдонула баштаган. 

«Физиологияны» жалган илимий стилде жазышкан, текст-
терди параграфтарга бөлүп, курч сөздөр, сүрөтчүлөрдүн таасын 
иллюстрациялары менен коштоп берүү салты болгон. Ал учурда 
Гаварн, Гранвил же Домье деген белгилүү сүрөтчүлөр журналист-
тер менен тыгыз иштешкен. Кээде физиологияны сатира-саясий 
памфлеттин бир формасы катары да кабыл алышкан. Мисалы, 
1832-жылы чыккан «Алмуруттун физиологиясы» чыгармасы 
Шарл Филиппондун карикатуралары менен коштолуп, окур-
мандар алмуруттун образынан француз королунун жүзүн, анын 
оош-кыйышын көрүп турушкан. 1841-жылы король Луи-Филипп 
«Кол чатырдын физиологиясын» катуу кысымга алган, анткени 
«кол чатыр» дегенде королду түшүнүү кыйын эмес эле. 

Физиологияны жазууга көп эле нерсе шылтоо болгон. «Куу- 
дулдун физиологиясы», «Шамал шляпасынын физиологиясы», 
«Момпосуй физиологиясы», «Аягы суюктун физиологиясы» ж. б. 
көп мисалдарды келтирсек болот. Бул жанрдын популярдуулугу 
1841-жылы өтө жогору болгон, бир жыл ичинде 80ден ашык фи-
зиология жазылып, жарык көргөн. 

1842-жылы бир нече авторлордун «Чоң шаар» деген ат менен 
физиологиялардын жыйнагы жарык көргөн. Оноре де Бальзактын 
«Париж басма сөзү жөнүндө монография» китеби чыгып, анда ав-
тор тажрыйбалуу журналист катары XIX кылымдагы басып чы-
гаруучунун жана редактордун социалдык статусунун өзгөрүшүн, 
журналистиканын маселелерин талдоого алган. «Редакторлор ге-
зиттин дымактуу ээлеринен олуттуу адам жасап жатышат, кээде 
ал аким, мамлекеттик кеңештин мүчөсү, башкы салыкчы болгусу 
келет, тим койсо театрдын директору деле болгусу келет... Ал ма-
каланы басууга берип коюшу же сары майдай сактап, сандыкка 
сактап коюшу да мүмкүн. Ал кырдаалга жараша кадам таштайт 
– китепке, ишке, адамга шык бере алат, ошол эле учурда жок 
кылып да коёт» – деп жазган Бальзак. Француз басма сөзүндөгү 
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Эмил де Жирарденин тагдыры Бальзак жазгандай болгон. Ал өз 
гезитинин жардамы менен бийликтин жогорку сересине чейин 
жетип, коомдо таасирдүү адамдардын бири боло алган. Верон 
менен Жирарденин ишмердүүлүктөрү журналистикадагы жаңы 
эранын башталышы катары бааланган. Алар гезиттери аркылуу 
массалык аудиторияга негизги басымды коюшкан. XIX кылым-
дын экинчи жарымында массалык маданияттын пайда болушу ал 
учурдагы басылмалар менен тыгыз байланыштуу каралат. 

Ошол жылдардагы басып чыгаруучулар жана редакторлор са-
лыштырмалуу көз каранды эмес болушкан. Журналисттердин 
эмгек акысы, калем акысы көбөйүп, кесиптин баа-баркы да 
көтөрүлгөн. Гезиттер саясий күрөштүн эле эмес, бизнестин бир 
бөлүгүн түзө баштады. 

Ал кездеги басылмаларда сенсациялуу кылмыштарга басым 
жасала баштаган. 1827 –жылы «Blackwood’s Magazine» басылма-
сында Томас Де Куинсинин «Дагы бир көркөм өнөрдүн өлүмү» 
деген юмор-эссеси жарыяланган. Ал басылмаларда жарыяланып 
жаткан кылмыш темаларына жаңы көз караштарын сунуш кыл-
ган. Кылмыштуулукту жарыялоо менен гезиттер коомду корку-
туу, үркүтүүгө эмес, аны туура, таза жашоого, эмгектенүүгө таа-
сир бериши керек. Ошондуктан теманы тандап алгандан баштап, 
ага үңүлүп кирип жазып бүткөнгө чейин коомго тийгизер пай-
да-зыяны жөнүндө ойлонуу керектигин Томас жазат. Англияда 
1880-жылы өлүмдөр менен коштолгон каргашалуу кылмыштар 
жөнүндө макалалар көп жазылган. 

Ушундай тажрыйбаны 1861-жылы негизделген, М. П. Милло 
башкарган, күн сайын чыгуучу «Pette Journal» («Кичинекей ге-
зит») деген француз гезити уланткан. Кылмыштуулук анын 
негизги темасына айланган. Кылмыштар жөнүндө канчалык 
коркунучтуу жазылган сайын, анын нускасы өскөн, 1869-жылы  
47 миңден ашкан. 

«Массалык» басылмалар сенсацияга азгырылган матери-
алдардан сырткары, эми иллюстрацияланган басылмалардын 
сырларын бат эле өздөштүрүп алышты. Милло 1870-жылдын 
башында нускасы миллионго жеткен Франциядагы күн сайын 
чыгуучу гезитти түзүү үчүн Париждеги иллюстрациялар менен 
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чыккан бардык журналдарды сатып алган. Салыштырмалуу ай-
тсак, Англиядагы күн сайын чыгуучу биринчи иллюстратив-
дик гезит «Daily Graphic» 1890-жылы пайда болсо, Германияда 
ушундай эле гезит Иоганн Вебердин аракети менен Лейпцигде 
«Leipziger lllustrierte Zeitung» («Лейпциг иллюстративдүү гези-
ти») 1843-жылдан баштап жумасына бир жолу чыга баштаган. 
Анын популярдуулугу бат эле артып, 1873-жылы 18 миң нускага 
жеткен. 

Европадагы саясий жана радикалдык журналистика – Англия-
да чартисттик басма сөз, Францияда республикалык басма сөз,  
Германияда болсо социалисттик басылмалар деп аталып, Евро-
панын башка мамлекеттеринде ар кандай палитрадагы идеоло-
гиялык багыттарды ээлеген массалык басылмалар жарык көрүп 
келген. 

XIX кылымдын аягында 1896-жылы Альфред Хармсворттун 
демилгеси менен негизделген. «The Daily Mail» гезитинин чыга 
башташы, Обри Бердсли аракети менен «Yellow Book» же «The 
Savoy» журналынын жарык көрө баштаганы «жаңы журналисти-
канын келиши» деп аталып калды. Башкача айтканда, журна- 
листика жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлгөн десек болот. 

XVII–XIX КЫЛЫМДАРДАГЫ ТҮНДҮК АМЕРИКА 
ЖУРНАЛИСТИКАСЫ

Түндүк Американын колонияларында биринчи басма стано-гу-
нун пайда болушу 1638-жылга таандык. Бул окуя Жаңы Англияда, 
эки жыл мурда Кембридж деген жерде (Массачусетс колониясы) 
Гарвард колледжи ачылган жерде болду. Колледж колониялык 
жерлерди кеңейтүү максатында иштей турган кыз-маткерлерди 
даярдагандыктан, өзүлөрүнүн басма продукциясы болуу зарыл-
дыгы келип чыккан. 

Ошентип Голландиядан буюртма берилген басма станогу ме-
нен бирге кесипкөй басып чыгаруучу Гловер Америкага атта-
нат, өкүнүчтүүсү ал жолдо каза болот. Массачусетс колониясын 
не-гиздеген Джон Уинтроп деген адамдын күндөлүгүнөн мындай 
жазууну окуйбуз. «Кембриджге басмакана деңиздеги кырсыктан 
каза болгон Гловердин жардамчысы Стивен Дэйдин жардамы 
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менен орнотулду. Биринчи басылган нерсе «Эркин адамдын 
анты» деген документ болгон. Кийинкиси Жаңы Англия үчүн 
деңиз саякатчысы Уильям Пирс аркылуу түзүлгөн альманах ба-
сылган. Андан кийин ар кандай китептер жарык көрө баштаган». 
Ошентип америкалык биринчи басып чыгаруучу тагдырдын буй-
ругу менен Стивен Дэй болуп калган. 

XVII кылымдагы түндүк америкалык басма продукциясы жө- 
нүндө сөз кылганда 1685-жылы Пенсильванияда жарык көр-
гөн басылма жөнүндө айтылат. Басма станогу Нью-Йоркто  
1693-жылы, Виргинияда 1730-жылы орнотулган. Ал мезгилде пу-
ритан маданияты китеп-библия маданиятынын артыкчылыктуу 
болушуна, спецификалык адабияттардын пайда болушуна, пам-
флеттердин, брошюралардын, трактаттардын, диний мүнөздөгү 
жыйнактардын чыгышына шарт түзгөн. 

Түндүк Америкада 1662-жылга чейин расмий түрдө цензура 
деген болгон эмес. Ошентсе да диний пуритан күчтөрү «жакпа-
ган» материалдарды жазгандарга каршы репрессиялык чаралар-
ды киргизүүнү талап кылышкан. Уильям Пинчондун 1650-жылы 
жазылган памфлети биринчи жолу цензуралык чектөөлөргө дуу-
шар болгон. Анын чыгармасы жаңылыштык катары эсептелип, 
Бостондун базар аянтында жан алгыч сыяктуу колун өрттөөгө 
өкүм чыгарылат. Мындай оор санкциялар төрт жыл өткөндөн кий-
ин Жаңы Англияга келип, квакер трактаттарын жазгандарга кар-
шы колдонулган. 1669-жылы сот Фом Кемпийскийдин «Христи 
тууроо жөнүндө» китеби басууга даярдалып жатканын билгенде, 
текстке бир топ оңдоолорду киргизүүгө буйрук берген. 

Басма продукцияларын көзөмөлдөп туруу милдети Түндүк 
Америка колонияларында биринчи кезекте королдук губерна-
торлорго жүктөлгөн. Биринчи жолу 1686-жылы Англия өкмөтү 
губернаторлорду милдеттендирген расмий буйрук чыгарган. 
Анда «губернаторлордун атайын уруксаты жок колониялык ай-
макта бир дагы басылма, китеп, брошюра ж. б. продукциялар чы-
кпашы керек» – деп жазылган. 

Түндүк Америкадагы Британ колонияларынын аймагында 
пайда болгон биринчи гезиттер цензуралык кыйынчылыктарга 
дуушар болушкан. 1690-жылы 25-сентябрда Бостондо Лондондон 
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ооп келген Бенджамин Харрис биринчи америкалык «Publick 
Occurrences Both Foreign and Domestick» («Жергиликтүү жана чет 
элдик коомдук окуялар») гезитин чыгарган. Төрт беттен турган 
чакан (19×29 см. ) гезитти айына бир жолу чыгарууну көздөшөт. 
Тексттер эки колонкада жайгаштырылып, материалдардын аз-
дыгынан акыркы бети маалыматка толбой да чыккан учурлар 
болгон. 

Биринчи америкалык гезиттердин мазмуну бир топ кызык-
туу окуялар жөнүндө жазылган. Айталы, чокунган индейстердин 
Плимутка жортуулу, жапайы индейстердин эки баланы уурдап ке-
тиши, бир чалдын өзүн-өзү өлтүрүшү, карыганда аялы өлгөн жал-
гыз адамдын арманы, жугуштуу оорулардын чыгышы, Бостондогу 
өрттөн жаш жигиттин өлүмү, француздар менен болгон мушташ, 
индейстердин туткунунан англичандын качышы ж. б. сыяктуу 
кызыктуу материалдар берилген. Харрис гезиттин акыркы бетин 
бир саптан турган кыска жаңылыктарга орун берген. Анда жаңы-
лыктар качан, кайсы жерде болгону да ачык, так жазылган. Гезит 
ошонусу менен популярдуулукка ээ болгону менен көпкө жашай 
албаган. Тиешелүү уруксат документ (лицензия) кагазы болбо-
гон деген шылтоо менен Массачусетс штатынын губернаторунун  
буйругу менен гезит жабылат. Ага кошумча гезитте «ар кан-
дай шек туудурган жана ишенимсиз маалыматтар жарыяланат» 
деп күнөө коюлган. Көңүлү чөккөн Харрис беш жылдан кийин 
Лондонго кайтып келип, «The London Post» деген гезит чыгарууга 
киришет. 

Ошондон он төрт жыл өткөндөн кийин Бостон шаарында Джон 
Кэмпбелл деген почтамейстер жумалык гезит чыгара баштайт. 
Башында Кэмпбелл жергиликтүү жана англис гезиттеринен кал-
пып алган жаңылыктарды баракчаларга кол жазмада толтуруп 
колониянын губернаторлоруна таркатып турган. Ал баракчалар 
губернаторлор окугандан кийин администрациясына берилип, 
андан ары кеңири тарап окулган. Ошол учурдагы Бостондо чык-
кан кол жазма гезитти элестетип көрүш үчүн 1703-жылы 14-июн-
да чыккан санын окуп көрөлү:

«8-июнь. Ассамблеянын туруктуу жыйналышы ушул айдын 
акыркы шаршембисинде болуп өттү. 
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9-июнь. Улуу урматтуу бир канча жигиттердин коштоосунда 
Нью-Гэмпширге жөнөп кетти. 

10-июнь. Кэмпичи кысыгынан келген Шлюп бир дагы жаңы-
лык алып келген жок». 

Мындай мазмундагы жаңылыктардын басма ыкмасы менен 
жарыяланышы, таркатылышы учурдун зарылдыгы катары ка-
был алынган. Джон Кэмпбелл көп өтпөй басма станогун сатып 
алып, 1704-жылдын апрелинен баштап «The Boston News-Letter» 
(«Бостон жаңылыктар баракчасы») аттуу кадимки гезит чы-
гарууга киришет. Биринчи санында «1704-жылдын 17-апрели, 
дүйшөмбүдөн 24-апрелдин дүйшөмбүсүнө чейин» деп жазылган. 
Ошондуктан «The Boston News-Letter» гезитинин биринчи номуру 
1704-жылдын 24-апрелинде чыккан деп жазылат. 

Бенджамин Харристин гезитинин тагдырын эстеген Кемпбелл 
гезитинин биринчи бетине «бийликтин уруксаты менен чыгып 
жатат» деп жазып койгонду унуткан эмес. Окурманга болгон 
бул кайрылуу жаңы эле сатыкка түшкөн товарды жарнамалап 
жаткандай туюлган. «News-Letter» жума сайын чыгат, үйлөрдүн, 
жерлердин, мүлктөрдүн, фермалар, кемелер, товар-жабдуулардын 
ээлери сатуу же сатып алуу баалары, ижара акылары, жоготкон, 
уурдап кеткен буюмдарыңыз жөнүндө жарыяларды 12 пенстен  
5 шилингге чейин төлөп жайгаштырсаңыз болот. Мындан сыртка-
ры шаардагы жана четиндеги бардык жашоочулар «News-Letter» 
гезитин Джон Кэмпбелл, почтмейстер менен түзүлгөн келишим-
дин негизинде ыңгайлуу шартта алса болот» деген жарыясын 
байма-бай берип турган. 

Форматы жана жаңылыктарды тандоо, жайгаштыруу боюн-
ча Кэмпбеллдин гезити Харристин гезитинен айырмаланбаган.  
Жергиликтүү жаңылыктар тез, ыкчам жарыяланса, чет элдик  
жаңылыктар бир топ эле кечигүү менен басылып турган. Жогоруда 
айткан биринчи номурдагы жарыяланган жаңылыктарды «The 
London Flying Post» менен «The London Gazette» гезиттеринин 
декабрдагы санынан көчүрүп басышкан. Кэмпбелл дайыма маа- 
лыматтын булагын көргөзүп жазууга аракет кылган. Мисалы, 
англиялык колонияда кышында француздарга жана индейстер-
ге кол салуу болору жөнүндө маалыматты ал Олбани шаарына 
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келген канадалык индейске шилтеме жасап жазган. Кээде редак-
тор өзү маалымат булагы катары чыккан, айталы 1704-жылы 
30-июнда алты каракчынын башын алган окуя жөнүндө кабар 
жарыяланган. 

1722-жылы декабрда Кэмбелл улгайып калганда басылманы 
башкарууну Бартоломей Гринге өткөрөт. Арадан он эки жыл өт-
көндөн кийин Грин гезитти Ричард Дрейпер дегенге сатат. Ричард 
басылмага 1776-жылга чейин, жабылып калганча ээлик кылган. 
Ошентип Кэмпбелл уюштурган гезит 72 жыл өмүр сүргөн. 

Америкалык үчүнчү гезиттин пайда болушу да Бостон менен 
байланыштуу. 1719-жылы колонияда почтмейстер болуп турган 
Джон Кэмпбеллди Уильям Брукер алмаштырган. Ал өзүнүн жума 
сайын чыгуучу «The Boston Gazette» («Бостон гезити») басылма-
сын чыгарууну чечет. Бул окуя Кэмпбеллди кубандырган эмес. 
Ал 1719-жылы 21-декабрда гезиттин биринчи номуру чыкканда 
минтип жазган: «Мен жаңы гезиттин окурмандарына көңүл ай-
там, анын беттеринен кечки чырактын майынын эмес, пивонун 
жыты келүүдө. Аны окуу – салабаттуу кишилер үчүн эмес». 

Бир күн өтпөй, 22-декабрда ошол эле жылы типограф жана 
редактор Эндрю Брэдфорддун аракети менен Филадельфияда 
«The American Weekly Mercury» («Америка жумалык меркурийи») 
гезити пайда болду. Бул басылма Бостондун сыртындагы бирин-
чи гезит болуп калды. Гезит ньюйорктук типограф Брэдфорддун 
атасынын жардамы менен чыгып, окумдуулугу артып, айрым 
убактарда Нью-Йорктун өзүнө да таркатылып турган. Аталган 
басылманын жана анын редакторунун бейтараптуу мүнөзүнө ка-
рабай, бийлик менен дайыма маселе жаралып турган, кичинекей 
эле сын маалымат чыкса, колониянын администрациясы чыча-
лап эле жатып калчу. 

1721-жылы Бостондо үч гезит атаандашып чыгып турду. Мурда  
чыгып келген эки басылмага эми Джеймс Франклин негиздеген 
«The New England Courant» («Жаңы Англия куранттары») гезити 
кошулду. Джеймс Франклин 1721-жылы 7-августта гезиттин би- 
ринчи номурун Уильям Брукердин жардамы менен чыгарып баш- 
таганда эле америкалык журналистикага жаңы чыйыр салган. 

Анткени Джеймс Франклин жергиликтүү администрацияда 
эч бир кызматты ээлеген эмес, анысы да кошумча түйшүктөрдү 
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жараткан. Джеймстин достору аны бул идеялардан кетүүсүн көп 
жолу өтүнүшкөн, «мындан майнап чыкпайт, Америка үчүн бир 
эле гезит жетет» – деп жалдырашкандарына карабай, ал өзүнүкүн 
коё берген эмес. Ошондон «The New England Courant» гезити мам-
лекеттин көзөмөлү жок биринчи гезит болуп калган, башкалар-
га караганда колониядагы жагдайлар боюнча көз каранды эмес 
пикирлер, баяндоо, комментарийлер берилип, жергиликтүү бий-
ликтер сынга алынып турган. Гезит мындан сырткары агартуу 
идеясын катуу колдоп, пропагандалагандыгы үчүн Бостондогу 
таасирдүү клерикалык чөйрөлөрдүн жинин келтирген. 

Джеймс Франклиндин гезити Жаңы Англияга көрүнүктүү пу-
ритан динаятчыларын берген Мэзерлердин үй-бүлөсүн сындап 
келген. Инкриз Мэзер «The New England Courant» басылмасына 
болгон ичкүптүсүн «The Boston Gazette» гезитине «Окумал чөй-
рөгө кеңеш» макаласында жарыялап чыгарган. Таасирдүү пури-
тандардын лидерлеринин бири Коттон Мэзер памфлет жазып, 
Франклиндин гезитин «тозок отунун жалыны» – деп атаган. 
Ачуусу келген Мэзер «Бостондо жума сайын чыккан бир гезит 
биздин өлкөгө таанымал, кадыр-барктуу делген динаятчыларды 
атайын каралоо, таасирин түшүрүү үчүн шыбаган маалыматтар-
ды берип жатат, мындай жорукту христианбы, түрк дүйнөсүбү 
бир дагы өлкөдөн укпагам» деп ызаланып жазган. 

«The New England Courant» басылмасы менен пуритан идеоло-
гиясынын ортосундагы принципиалдуу карама-каршылыктын 
линиясы агартуучулуктун маанилүү эстетикалык бир бөлүгү бо-
луп эсептелген акыл-эс, жүрүм-турум темаларынын тегерегинде 
болгон. Түндүк Америкадагы колонияларда рационалдуу светтик 
маданиятты жайылтууда журналистика маанилүү ролду ойно-
гон. Басылма сөз эркиндиги идеясын бекем туткан, ал жөнүндө 
көп жазышкан. Джеймстин агасы Бенджамин Франклин минтип 
жазган: «Эркин ойго мүмкүнчүлүк жок жерде, акылдуу нерсе 
айтылбайт. Сөз эркиндиги болбосо, эркин коом болбойт. Ар бир 
адамдын укугу, башка адамдын укугун бузуп, үстөмдүк кылбаш 
керек». 

Джеймс Франклин губернаторго ачык сын жазганы үчүн  
1722-жылы июнда бир ай түрмөгө камалып чыккан. Бийлик 
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ушундай жолдор менен өзүнө жакпаган авторлорду, басып чы-
гаруучу, гезитчилерди жазалап турган. Джеймс түрмөдө экенде 
гезитти Бенджамин Франклин башкарып турган. Джеймсти түр-
мөдөн чыгарары менен «The New England Courant»» гезитин ба-
сууга тыюу салып коюшкан. Эмне кылуу керек деген суроо жарал-
ды. Кээ бири гезитти атын өзгөртүп чыгаруу керек деп чыгышты. 
Ошондо Джеймс гезитке ээлик кылууну бир тууганы менен бол-
гон салкын мамилесине карабай Бенджамин Франклинге өткөрүү 
туура чечим деп эсептеген. 

Бирөөлөр күткөндөй эле болду. Бенджамин Франклиндин бир 
тууганы менен болгон оор мамилеси «The New England Courant» 
басылмасына көпкө тургузбады. Ошентсе да ал кыска убакыттын 
ичинде гезитке «Сайленс Дугуддун жесири» деген пародиялуу 
тема менен акыл үйрөткөн сегиз эссени жарыялоого жетишкен. 

«The New England Courant» гезити 1721–1728-жылдары эле 
жашаса да анын ишмердүүлүгү Массачусетс колониясынын ко-
омдук-саясий турмушунда таасирдүү бир көрүнүш катары кабыл 
алынган. Эң негизгиси бара-бара сөз эркиндиги Америка жашоо-
сунда орун-очок алып, турмуштун кадимки бир көрүнүшүнө ай-
лана баштаган. Агартуучулук доордо колонияларда гезиттердин 
пайда болушуна тоскоол болуу дээрлик мүмкүн болбой калды. 
1725-жылы 8-ноябрда Нью-Йорктун расмий басып чыгаруучусу 
Уильям Брэдфорд «The New-York Gazette» гезитин чыгара башта-
ды. 1730-жылы төрт колонияда жети гезит үзгүлтүксүз чыгып 
турган. 1736-жылы бир эле Бостондо беш гезит жарык көрүп 
жатты. 

1726-жылы октябрь айында Англияда кесиптик чеберчили-
гин арттырып жүргөн Бенджамин Франклин Америка журна-
листикасынын жаңы барагын ачуу үчүн кайтып келет. Дегеле, 
Франклиндин Америка журналистикасынын тарыхындагы ролу 
айтып болгус. Көп кырлуу талант болгон күчүн, билимин басма 
жана журналисттик ишке арнаган. 

Кайтып келген Франклинге Бостондо жумуш табылбагандык-
тан, Филадельфияга кетүүгө аргасыз болот. Бостонго караганда 
ал жер китеп чыгаруу жаатында артта калган аймак эле. Басма 
продукциясына болгон суроо-талап деле аз болгон, китептердин 
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сапаты алымсындырбаган. Альманахтар, памфлеттер менен тео-
логиялык трактаттарды буюртма берип, чыгарып алып окуган-
дар аз эле болгон. 

1728-жылы Франклин Хью Мередит менен чогуу басмакана 
ачат жана өзүнүн гезитин ачууну пландаштырат. Ошол учурда 
Филадельфияда «The American Weekly Mercury» деген жалгыз ге-
зит чыккан. Аны барактаган Франклин бир топ катуу сындарды 
айтып турган, гезит кандай болуш керектигин сайрап келген. Ал 
антип ойлонгуча 1728-жылы декабрда Сэмюел Кеймер деген адам 
«The Universal Instructor in All Arts and Sciences: and Pennsylvania 
Gazette» («Бардык илимдер жана искусстводогу универсалдуу на-
саатчы, же Пенсильван гезити») гезитин ачат. Кеймердин басма 
модели болушунча оңой эле болгон. Ал лондондук Чэмберстин 
«Энциклопедия» гезитинен мыкты макалаларды, Дефонун ж. б.  
көптөгөн авторлордун чыгармаларынан кайра басып турган. 
Кеймердин басылмасы кайсы бир убактарга чейин Брэдфорддун 
гезитине караганда кызыктуураак да болуп жатты. Ошого кара-
бай Кеймердин гезитинин болгону 39 номуру гана чыккан. 

1729-жылдын февралынан тартып Франклин Брэдфорддун 
гезитине «Хлопотун» деген тергеме ат менен юморлуу эсселе-
рин жарыялай баштаган. «The American Weekly Mercury» басыл-
масынын популярдуулугу бир топ өскөн. Гезитке жазылуучулар 
ортосунда башы айланган Кеймэр өз гезитин Франклин менен 
Мередитке текейден арзан сатып жиберет. Бара-бара Мередитти 
деле гезит иши кызыктырбай калгандыктан, 1732-жылы май ай-
ынан баштап басылманын жалгыз ээси жана редактору Франклин 
болуп калат. 

1729-жылы 2-октябрда Франклиндин «The Pennsylvania 
Gazette» басылмасынын биринчи номуру чыккан. Ал гезит атын 
жөнөкөй жана тез жаттап алыш үчүн кыскартат. Ошентип «The 
Pennsylvania Gazette» гезити биринчи номурдан баштап эле 
Кеймердикине караганда түп-тамырынан бери жаңы түс менен 
жарык көргөн. 

Франклин өз гезитинде энциклопедиялардан көчүрүп басуу- 
ну токтоткон, алардын ордун өздөрү жазган эсселер, башка  
учурларда Аддисон жана Стил ж. б. жергиликтүү авторлордун  
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чыгармаларына кеңири орундарды бере баштаган. Жаңылык- 
тарды жарыялоодо Пенсильваниядагы болгон окуяларга басым 
жасалып, аларды көбүрөөк жарыялоого көңүл бурулган. Ошондон 
кийин «The Pennsylvania Gazette» басылмасына окурмандардын 
кызыгуусу артып, нускасы көбөйгөн. Франклин ара жолдо ке-
латкан Кеймердин гезитин маалыматка кесипкөй мамиле кыл-
ган, материалдар кызыктуу даярдалган басылмага айландырууга 
жетишкен. Франклин гезитин маалыматтык, агартуучулук, тар-
биялык, көңүл ачуучулук милдетти бирге аркалаган маалымат 
каражатына айлантууга жетишкен. 

«The Pennsylvania Gazette» гезитинин үчүнчү номурунда редак-
тор менен басып чыгаруучунун ролун кандай түшүнө тургандыгы 
жөнүндө окурмандарына кайрылган. «Көпчүлүгү ойлоп жүргөн-
дөй жакшы гезитти чыгаруу оңой эмес. Гезитке жазып жаткан ав-
тор тилди мыкты билиши керек, жазууну бөтөнчө өздөштүрүүсү 
зарыл, жазганы так жана түшүнүктүү болуп, ал бардык тараптан 
география, тарых, мамлекеттеги болгон ар кыл иштерден, элдин 
каада-салтынан толук кабардар болушу шарт. Ушундай билимге, 
мүмкүнчүлүктөргө ээ адамдар бул турмушта өтө эле сейрек», – 
дейт Франклин. 

«The Pennsylvania Gazette» басылмасынын чыгышы менен ко-
лониядагы интеллектуалдык жана журналисттик турмуштун 
борбору кайсы бир убакытка чейин Филадельвия болуп, гезит 
Пенсильвания эле эмес, башка колоноиялардын маданий тур-
мушуна өз таасирин тийгизген. Почтмейстер болуп иштеген 
Брэдфордду эске албаганда Франклин үчүн ал жакта атаандаш 
деле жок болгон. Франклин «Өмүрдүн баяны» деген эмгегинде 
өзү жазат: «1729-жылдын аягында Филадельфияда менин бир 
дагы атаандашым калган жок». 

Франклин өз гезитинде акылдуу, алыска иштей турган саясат 
жүргүзгөн. Жарыяланган жергиликтүү, чет элдик жаңылыктар-
ды пенсильваниялыктардын турмушу, кызыкчылыгы менен бай-
ланыштырып турган. Редактор катары өзүнө-өзү кат жазып, ага 
өзү жооп берип, алардын баарын жарыялап турган. Окурмандар 
менен гезиттин байланышын да чыңдаган. «Окурман менен 
кат алышууну өнүктүрдүм, гезиттин жалпы абалы жакшырды, 
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нускасы өстү, реклама көбөйдү, ушунун баары мага киреше алып 
келип жатты. Ал эми менин мурдагы атаандашымдын гезитинин 
иши ылдыйлап кетти», – деп жазган Франклин. 

«The Pennsylvania Gazette» колониядагы чыккан башка гезит-
терден адабий сапаты, америкалыктардын күнүмдүк турмушта-
гы кызыкчылыктарын ар тараптуу чагылдыра билгени менен 
айырмаланып турган. Франклин гезитине эсселерди, сатиралык 
памфлеттерди, ырларды, жарыяларды, рекламаларды жарыя-
лап, окурмандардын көңүлүн таап, атаандаштарын аттап өтүп 
турган. Мындай тактиканын жемиши, ошондой эле китеп басуу 
иштери болгонуна карабай 1748–1765-жылдары Франклинге 
«The Pennsylvania Gazette» гезити жалпы кирешенин 60 пайыздан 
ашыгын берип турган. 

Франклин америкалык журналистикада «The Pennsylvania 
Gazette» менен эле токтолуп калган жок. Ал биринчилерден болуп 
Пенсильваниядагы немис тилдүү колонияга көңүл буруп, алар 
социалдык адаптациядан кыйналып жатканын байкаган. Эң не-
гизги маселе – алар өз тилинде маалымат алууга муктаж экенди-
гин сезген, терең түшүнгөн. Ошондуктан Франклин 1732-жылы 
Льюиса Тимоти деген адамды редактор катары чакырып, коло-
нияда немис тилиндеги «Philadelphische Zeitung» гезитин чыгара 
баштайт. Бул колониядагы биринчи чет тилдеги басылма болгон, 
ал болгону жети жыл жарык көргөн. Андан кийин Филадельфияда 
«Germantown Zeitung» деген немис тилиндеги гезит пайда болуп, 
ал дагы ийгиликтүү иштеген. 

Франклиндин басма иштери боюнча негизги пландары жана 
кызыкчылыктары Пенсильванияда болгонуна карабай, ал баш-
ка колонияларда бир катар гезиттерди ачууга жардам берген. 
Айталы, «The South Carolina Gazette» жана «The Rhode Island 
Gazette» басылмаларында анын үлүшү болгон. 1732-жылы 
Франклин Пенсильванияда коомдук басып чыгаруучу болгондо  
башка колонияларга өз басылмаларынын моделдерин таратууга 
мүмкүнчүлүк алган. Франклин өз пайдасын унутпай туруп көптө- 
гөн гезиттердин каржылык жана кесипкөйлүк жагын жогорула-
туу боюнча жардамдарын аяган эмес. Ал гезитчилерди майдадан 
чоң маселелерге чейин окутуп, үйрөтүп, Түндүк Америкадагы ге-
зит-басма процессинин өнүгүшүнө чоң салым кошкон. 
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Франклин 1732-жылы Түштүк Каролинанын борборуна ба-
сып чыгаруучу керек болуп жаткандыктан, Томас Уайтмаршты 
жөнөтөт. Аны өзү станок, шрифттер (ариптер) менен камсыз 
кылып тургандыктан, басмакананын кирешесинен кичине пайда 
көргөн. Ошентип Чарльстондо «The South Carolina Gazette» деген 
гезит пайда болду. 1733-жылы күтүлбөгөн жерден Уайтмарш өлүп 
калганда, анын ордуна Льюис Тимоти жөнөтүлөт. 1738-жылы 
Тимоти да өлүп калганда, анын ишин аялы Элизабет Тимоти 
улантат. Ал Америкадагы гезит чыгарган, ага редакторлук кыл-
ган биринчи аял болуп калды. 

«The South Carolina Gazette» басылмасы 1736-жылы Уильямс-
бургдагы ачылган «The Virginia Gazette» гезити түштүк Америка- 
дагы биринчи басылмалар деп эсептелет, биринчи басып чыга-
руучу катары Виргини Уильям Паркстын аты аталат. 

1732-жылы Франклин киришелерден бөлүшөбүз деген ниет-
те Джеймс Паркердин Нью-Йоркто орун-очок алышына жашы-
руун жардам берет. Анын жардамы менен Паркер «The New-York 
Gazette» гезитинин редактору, белгилүү басып чыгаруучу кадим-
ки Уильям Брэдфордун ордун алат. Кийин 1755-жылы Джеймс 
Паркер Нью-Хейвенде «The Connecticut Gazette» деген басылманы 
негиздейт. Франклин гезиттин күнүмдүк ички ишине катыша ал-
баса да, каржылык маселелеринде катыштыгы болгон. 

Бенджамин Франклин XVIII кылымдын башында адабий чы-
гармалардын массалуулугуна ээ болуп турган альманахтарды 
басууга көп эмгек кылган. Альманахты түзүүчүлөр өзүлөрүнүн 
аты-жөнүнө титулдарды кошуп, айталы, «филомат» (билимди 
сүйүүчү) деп жазышкан. Альманахтарды чыгарган ишканалар ки-
решелүү коммерциялык тармак катары эсептелген. 

Альманахтардын тематикалары кийин бир топ кеңейген, ага 
каада-салттар боюнча кеңештер, алдын ала айтуу, божомолдор, 
ырлар, сатиралык, юморлуу тексттер, табышмактар, макал-лакап- 
тар, эсселер жарыяланып турган. Альманахтар китеп күркөлөрү, 
текчелери жана басып чыгаруучулардын өздөрү, көчөдөгү кы- 
дырып саткан соодагерлер аркылуу сатылган. Окурмандарга 
ылайыктуу болуш үчүн чөнтөк альманахтарды чыгарышкан. 

Пенсильванияда альманахтар өтө өтүмдүү басма продукция-
сы болгон. Франклин Филадельфияга келгенде Эндрю Брэдфорд 
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«Америка альманахы» деген китепти чыгарган. Ал учурда Кеймер 
да өз басмаканасынан альманахтарды басып турган. Франклин 
бир канча жыл бою ар кандай альманахтарды чыгарууга буюрт-
маларды алып турган. Мындан сырткары ал альманахтардан 
таба турган идеологиялык пайдасын, материалдык кирешесин 
да унуткан эмес. 

Айталы, «Кедей Ричарддын альманахын» чыгаруу идеясы жа-
ралганда Франклин аны «Ричард Сондерс «филомат» деген жаңы 
образдагы ат менен баскан. Франклин альманахтын салттуу фор-
масын сактаган, бирок анын мазмунун агартуучулук багытка 
буруп, окурманга керектүү, алар күткөндөй маалыматтарды жа-
рыялоого өзгөчө көңүл бурган. Альманахтарды жылына 10 миң 
нускадан көп басып чыгарууга жетишкен. Анын арты менен бир 
топ акчалай киреше да таап алган. 

Франклин биринчи альманахын акча таппай жүрүп, 1732-жыл-
дын аягында араң чыгарган. «Кедей Ричарддын альманахы» 
жаңы басылгандан баштап ийгиликтүү болуп, 1757-жылга чейин 
популярдуулугун жоготкон эмес. Кийин Франклин альманахтар-
ды чыгарбай калган учурда Ричард Сондерстин образы башка ба-
сылмаларда көп колдонулуп жүрдү. 

Кедей Ричарддын адабий-журналисттик маскасы Франклин- 
дин мыкты табылгасы болгон. Франклин биографияларды өзү 
ойлоп таап, бай адам болбосо да турмуштук тажрыйбасы мол, 
айла жок филомат болгон адамдын образын жараткан. 

Кийинки жылы Франклин окурмандар менен ал оюнун улант- 
кан. Ал өз каарманы Ричард Сондерстин атынан канча киреше 
алып жатканын, турмушу кандай өзгөргөнүн, аялына жагып кал-
ганын жазат. Анын жазгандары окурмандарга кызык, экинчи жа-
гынан таңкалыштуу болгондуктан көп окулган. «Менин аялым 
өзүнө горшок сатып алды, эми ал ишин бүтүрүш үчүн кошуна-
ныкына барбай калды. Эми биз анын ичине ар күнү бир нерсе 
салабыз. Аялым жаңы туфли, эки көйнөк, жаңы жылуу юбка са-
тып алды. Өзүм болсо кийилген күрмө сатып алдым, аны кийип 
алып көчөгө чыксам эми уялбайм. Турмуштагы өзгөрүүлөр менин 
аялымдын адеп-ахлагын башка жакка бурду, акыркы үч жылга 
караганда эми мен көпкө жана тынч уктай турганыма кубанып 
жүрөм», – деп жазган Ричард Сондерс. 
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Альманахтын көп нуска менен чыкканы Франклинге туруктуу 
киреше алып келген, бул өз кезегинде, агартуучулук журнали-
стика үчүн тандап алган жолдун туура экендигин айгинелеген. 
Франклин альманахынын туруктуу окурмандары узак жашоону 
Кедей Ричарддын образында кабылдашкан, анын атынан аль-
манахтын тексттерине анча чоң эмес ырлар, эссе жана лакаптар 
акырындык менен кире баштаган. 

Франклиндин афористикасы – Кедей Ричарддын кебиндеги та-
амай айтылган сөз. Ал Американын менталдуулугунун калыпта-
нуу өзгөчөлүгүн чагылдырган жана өз алдынча өсүп келе жаткан 
фольклор дарагына болгон эмдөө сыяктуу америкалыктардын 
эне тилин сактап калууга чоң салым кошкон. Франклиндин көптө-
гөн афоризмдери Американын улуттук салттарында кирип кет-
кен. Айталы, «Өзүң үчүн, же башкалар үчүн кийин», «Сабырдын 
түбү сары алтын», «Бүтүмдүн достору да, туугандары да бол-
бойт», «Мышык кол кап менен чычкан кармабайт», «Ажайып – 
адептүүлүктүн кызы», «Кедейлик азды каалайт, ашкере байлык 
– көптү, сараңдык – баарын каалайт», «Акча балдан да таттуу», 
«Келесоонун жүрөгү – анын кебинде, акылдуунун кеби – анын 
жүрөгүндө». Ал эми «Убакыт – бул акча» ж. б. айтымдарды амери-
калыктар көп колдоно баштаган. 

Франклин тандап алган альманахтын формасы, ошол учурда-
гы Америка маданиятынын өнүгүү мезгилине эң эле туура кел-
ген. Басылма агартуу идеяларын пропагандалоодо жана Америка 
журналистикасынын өнүгүшүнө зор таасирин тийгизген. 

Бенджамин Франклин ошондой эле Америка журналдары-
нын атасы – деп койсок да болот. Мисалы, ал лондондук «The 
Gentleman’s Magazine» («Джентельмендин журналы») журналын 
тандаган да, ага редактор катары Джон Уэббди дайындаган. Ал өз 
учурунда «The Pensylvania Gazette» үчүн эссе серияларын жазган-
дары менен таанылган болчу. Бирок Уэбб (кирешеден көбүрөөк 
пайызды күтүп) долбоорду Франклиндин мурдагы атаандашы-
на өткөрүп берген. 1740-жылдын 6-ноябрында Эндрю Брэдфорд 
келе жаткан жылдын март айынан баштап өзүнүн гезитинде «The 
American Magazine, or a Monthly View of the Political State of British 
Colonies» («Америка журналы, же Британия колонияларындагы 
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саясий иштерге ай сайын баяндама») журналын чыгаруу ние-
тин жарыялайт. Франклин өзүнүн атаандаштарын арамзалык-
тары үчүн күнөөлөгөн: «Англия журналдарынын мисалдарында 
түзүлгөн биздин журнал көптөн бери долбоор баскычында болуп 
келген. Биз колониялардагы эң эле билимдүү адамдар менен жа-
зышып келгенбиз. Жогоруда айтылган себептерден улам журнал 
мурдатан эле чыккан эмес, бирок кимдир бирөө биздин пландар 
жөнүндө «The Mercury» журналынын өткөн чыгарылышында 
биздин уруксатсыз анонс берүүнү чечкен. Балким, биздин жеке 
басылышыбыз жөнүндө жарыялаганыбызда ойлогон иш-планда-
рыбыздан баш тарттырып, болгон түшүмдү өзү жалгыз жыйнап 
алгысы келген».

Атаандаштык жарыш башталды. Уэбб жана Брэдфорд алардын 
басылмасы Франклиндикине караганда арзаныраак болорун жа-
рыялашты. Ага жооп катары Франклин бир жылдык жазылуу кыл-
бастан, альманахтын ар бир нускасын 6 пенстен сатууну көздөйт. 
Ошондой болсо да Уэбб менен Брэдфорд Франклинден үч күн-
гө озуп кетишкен. 1741-жылдын 13-февралында «The American 
Magazine» басылмасы чыккан. Ошол эле жылдын 16-февралында 
«The General Magazine» жарык көрүп, анын сырткы бетинде ян-
варь датасы басылган, Франклин жок дегенде факты жүзүндө ре-
ванш алганга шашылган. 

Эки журнал тең көпкө жашаган жок. Брэдфорддун «The American 
Magazine» үч ай, Франклиндин «The General Magazine» алты ай 
өмүр сүргөн. Бул эки Америка журналы мазмуну жана маалымат 
чогултуу ыкмасы менен айырмаланган. Брэдфорддун журналы 
саясий баяндамаларды, парламент окуяларын, колониядагы сая- 
сий иштер тууралуу комментарийлерди көп жарыялаган. Басып 
чыгаруучу жана редактор катары иштеген Франклин журналына 
саясий-адабий форманы тандаган. Франклин 76 беттен турган 
журналында Англия жана Испаниянын ортосундагы согуш менен  
байланышкан саясий окуялар, экономика (кагаз акчалардын ки- 
риши), диний көрүнүштөр, колониялардын күнүмдүк саясий жа- 
шоосуна арналган бөлүмдө ар кандай жергиликтүү гезиттердеги 
жаңылыктарды кайра басып чыгарып турган. «Тарыхый хрони- 
ка» бөлүмүндө Франклин бүгүнкү күндө да тарыхый кызыгууну 
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жарата турган окуялардын бир айлык хроникасын жарыялаган.  
Адабий бөлүмдө болсо жергиликтүү жана Англия авторлорунун 
чыгармаларынын үзүндүлөрү, эссе, ырлар ж. б. у. с. басылган. 

Жалпысынан алгачкы Америка журналдары ачык түрдө бри-
тания үлгүлөрүн кайталап келген. Автордук укук жөнүндө мый-
замдын жоктугу басып чыгаруучуларга өзүнүн басылмаларынын 
чоң бөлүгүн башкалардан алынган материалдар менен толту-
рууга жол берген. Америкалык изилдөөчү Э. Кросстун маалы-
маттары боюнча 1741–1794-жылдардын аралыгында Америкада  
45 журнал ачылган, бирок, алардын туруктуу түрдө басылып чы-
гарылышы бир жарым жылдан ашкан эмес. 

Даниел Бурстин Америка журналистикасынын тарыхында 
колониалдык мезгил тууралуу сөз кылып, колонияда «коомдук 
басуучунун» абалынын өзгөчөлүгүн баса белгилейт жана бул 
көрүнүштү «америкалык феномен» деп эсептейт. Ал Американын 
алгачкы гезитчилеринин көбү, кесипкөй басылмачы болуп жана 
өзүнүн жеке басмаканаларына ээ болгондугунан сырткары, мам-
лекеттик кызматты аткаруу менен байланышкан кырдаалга 
көңүл бурган. Көп учурларда алар колониянын почтмейстер кыз-
матын ээлешкен, бул алардын продукциясын жайылтууга жардам 
берген, ошондой эле ички жана тышкы маалыматтардын келип 
түшүшүн көзөмөлдөөгө жол берген. Почтмейстрлик орундун ар-
тыкчылыктары басма сөздү, өзүнүн өкмөтүнүн ишениминде бол-
гон, көрүнүктүү адамдардын колунда кармоого жардам берген. 

Ошентип, чыныгы сөз эркиндигинин маселеси көпчүлүк ко-
лонияларда курч турган жана басма сөздүн эркиндиги үчүн 
күрөшүүдө олуттуу көрүнүш катары калган окуя Джон Питер 
Зенгердин иши болгон. Джон Питер Зенгер Баварияда төрөл-
гөн жана 1710-жылы Америкага туруктуу жашаганга көчүп ке-
лип, Нью-Йоркто отурукташкан адам эле. 1711–1719-жылдары 
ал Уильям Брэдфорддун басмаканасында окуучу катары иштеп 
келген, ал эми 1725-жылы Брэдфорд менен бирге биринчи «The 
New-York Gazette» гезитин басып чыгара баштаган. 1726-жылы 
Зенгер ийгиликтүү китеп басуучу болуп, өзүнүн жеке ишканасын 
ача алган. 

Зенгер 1733-жылга чейин өзүнүн «The New-York Weekly 
Journal» жума сайын чыгуучу гезитин чыгарууну чечкенге чейин 
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катардагы басып чыгаруучу болгон. Гезит басып чыгаруу чечи-
мин Зенгер таасирдүү саясий фигуралардын колдоосуна таянуу 
менен кабыл алган, алар Зенгердин гезитин шаардык бийликти 
жана биринчи кезекте губернатор Уильям Косбини сынга алуу 
үчүн колдонгусу келген. Өзүнүн жумалыгынын экинчи чыга-
рылышында эле «Басма сөздүн эркиндиги» деген аталыш менен 
макала жарык көргөн, андан соң бир топ радикалдуу башка мака-
лалар да басылган. 

Зенгердин активдүү журналисттик ишмердүүлүгү диффамаци-
яда күнөөлөнгөндүгү боюнча камалгандан кийин 1734-жылдын 
17-ноябрында аяктаган. Бирок Зенгер түрмөдө отурганда деле ге-
зитин чыгарууну уланткан, 1734-жылдын 25-ноябрындагы №55 
чыгарылышында окурмандарына ачык кат жазып, мурдагы гезит 
сандары үчүн кечирим сурап жана анын себептерин түшүндүрүп, 
минтип кайрылган: «Менин «Weekly Journal» гезитиме бардык 
жазылгандарга жана сатып алуучуларыма». 

«Мырзалар, айымдар жана башкалар,
Өткөн жумада менин гезитимди албай калып, капаланган-

дарыңыздар үчүн кечирим суроону чечтим. Жекшемби күнү, 
он жетисинде, мен кармалып, губернатордун жана улуу-урмат-
туу Фрэнсис Харрисондун, эсквайрдин жана кеңештин башка 
мүчөлөрүнүн буйругу боюнча шаардык түрмөгө камалдым жана 
сиздер кезектеги чыгарылышын күтүп жатканда, мен калемден, 
сыядан, кагаздан жана баарлашуу мүмкүнчүлүгүнөн айрылып, 
камерада отургам. 

<... > азыр менде түрмөнүн терезечесинен өзүмдүн жар-дамчы-
ларым менен сүйлөшө алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду жана мен 
сиздерди «Weekly Journal» жаңы чыгарылыштары аркылуу, мур-
дагыдай эле, сиздердин көңүлүңүздөрдү ача алам деген ойдомун. 

Ар дайым сиздердин кызматыңызда, сиздин Джон Питер 
Зенгер». 

Зенгер абакка түшкөндөн бери губернатордун позициясын 
кынтыксыз колдоп турган брэдфорддук «The New-York Gazette» 
тарабынан жасалган чабуулдарга дайыма жооп кайтарууга туу-
ра келген. Кызуу талашка түшкөн кайым айтышуу Зенгердин 
ишинин коомчулуктун көз алдында, басма беттеринде сындын 
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эркиндиги үчүн жалпы улуттук күрөшкө айланып кетишине не-
гиз түзгөн. 

Джон Питер Зенгерди коргоону ошол мезгилдин көрүнүктүү 
адвокаты Эндрю Гамильтон колго алат. Филадельфиялык адво-
катка 1735-жылдын башында болгон процесске идеологиялык 
мүнөз берген, бул кеңири коомдук чөйрөнүн көңүлүн бура алган. 
Гамильтон «The New-York Weekle Journal» басылмасынын чындык 
менен дал келишин ишенимдүүлүк менен далилдеген. Мындан 
сырткары, ал сотто сөз эркиндигин жана журналисттердин укук-
тарын коргогон мыкты сөз айткан. 

Гамильтон өз сөзүнүн акырында сот арачыларына төмөндө-
гүдөй сөз менен кайрылат: «Бүгүн чыгарыла турган чечим, ур-
маттуу сот арачылары, кичинекей жана жекече маанидеги иш 
эмес. Сиздер азыр териштирип жаткан иш бир байкуш басылмага 
гана жана бир гана Нью-Йоркко гана тийиштүү иш эмес. Жок! Сөз 
өтө маанилүү предмет – эркиндик жөнүндө». 

Зенгердин иши боюнча чыгарылган чечим Америка басма сөз 
эркиндигинин тарыхында прецедент болуп саналат. Бийликтин 
каалоосуна жана судьялардын пикирине карабастан, элдик сот 
арачысы актап чыгуу өкүмүн чыгарган. 

Соттон кийин Зенгер өлгөнгө чейин өзүнүн гезитин басып 
чыгарып келген. Ал 1737-жылы Нью-Йоркто, 1738-жылы Нью-
Джерсиде монополиялык «коомдук басылмачы» болуп таанылган. 

Көптөгөн жаңычылыктар менен бирге Америка журнали-
стика-сынын тарыхында биринчи карикатураны киргизген 
Бенджамин Франклинге кайрадан кайтып келсек. Ал биринчи 
карикатураны колонияларга Франция тарабынан чабуул жасоо 
коркунучуна байланыштуу «The Pensylvania Gazette» гезитине 
1754-жылдын 9-майында жарыялаган. Карикатурада сегизге бө- 
лүнгөн жыландын сүрөтү берилген. Жыландын бир башы Жаңы 
Англияны көрсөтүп турса, калган жети бөлүгү – Нью-Йорк, Нью-
Джерси, Пенсильвания, Мэриленд, Виргиния, Түндүк Каролина 
жана Түштүк Каролинаны билдирип турган. Сүрөттүн астында 
кыска жазуу орун алган: «Join, or Die» («Кошул же өлөсүң»). 

Франклиндин карикатурасы чоң таасир жаратты. Айдын аягы-
на чейин ал «The New-York Gazette», «The New-York Mercury», «The 
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Boston Gazette», «The Boston News-Letter» жана бир катар башка 
гезиттерде жарык көргөн. Анын үстүнө, «The New-York Gazette» 
гезитинде жыландын кебине коюлган дагы бир кошумча жазуу 
пайда болгон – «Unite and Conquer» («Кошул жана жеңишке жет». 

Белгилей кетчү нерсе, ушул эле карикатура Америка гезит-
теринин беттеринде он бир жылдан соң башка саясий маңызда 
пайда болгон. Ал мезгилге чейин Америка басма сөзүндө бел-
гилүү бир өзгөрүүлөр болгон. Биринчиден, Нью-Йорк басма сөз 
продукциясынын дагы бир борбору катары таанылса, Бостон ме-
нен Филадельфия ага жакындаган, экинчиден, колонияларда ба-
сылып чыгарылган гезиттердин жалпы саны өскөн (1765-жылы 
колонияларда 43 гезит басылып чыгарылган), үчүнчүдөн, басма 
сөздүн саясатка аралашуусу күчөгөн. 

Колониялык басма сөздүн бардык жактан саясатташуу жана 
радикалдашуусунун жүйөсү болуп 1765-жылы Британия пар-
ламенти тарабынан кабыл алынган Герб жыйымы туура-луу 
мыйзамы саналган. Ага ылайык бардык басма сөзгө жана 
күнүмдүк басылмаларга, ошондой эле юридикалык документ-
терге салык салынган. Америка басма сөзү бир катар Британияга 
каршы басылмаларга жооп берген, аларда олуттуу орунду пам-
флеттер – революцияга чейинки кырдаалга ылайык келген, 
ой-пикирди чагылдыруунун журналисттик формасы ээлеген. 
1763–1783-жылдары 200 америкалык басмаканалар 9 миңге 
жакын басылмаларды чыгарышкан – китептер, гезиттер жана  
плакаттар. Алардын ичинен жок дегенде эки миңи саясий пам-
флеттер болгон. Алардын доо жана коркунучтуу аталыштар ме-
нен чыккан эки миң брошюра Америка революциясынын адабия-
тындагы негизги ядро болуп саналат. Алардын кызматы – мүмкүн 
болушунча тезирээк окурмандын колуна жетип жана аны тигил 
же бул лагердин тарабына баш бактыруу – бул памфлеттерди бо-
луп көрбөгөндөй кызык кылган. 

Бул учурда Франклин жараткан карикатуралар кайрадан керек 
болуп калды. Алар 1965-жылдын 21-сентябрында көп нускада 
«The Constitutional Courant» («Конституция куранттары») деген 
аталыш менен чыккан гезит дароо Нью-Йоркто, Бостондо жана 
бир катар башка шаарларда сатыла баштаганда кайрадан пайда 
болгон. Бул гезит бир катар өзгөчөлүктөргө ээ болгон – анда ре-
дактордун аты жана басылманын орду белгиленген эмес. 
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1760-жылдардын экинчи жарымы – Бенджамин Франклин, 
Джеймс Отис, Джон Дикинсон, Томас Пейн, Томас Джефферсон, 
Александр Гамильтон, Джонс Адамс, Сэмюэл Адамс, Дэниэл 
Дюлани, Сэмюэл Сибери сыяктуу революция мезгилиндеги 
көрүнүктүү публицисттер жана журналисттердин талантынын 
өнүгүп-өөрчүгөн кези болгон. 

Памфлет авторлору «табигый укуктар» идеясын чыгарышкан 
жана Джон Локк менен Джеймс Гаррингтондун аброюна шек кел-
тиришкен. Ошентип, бостондук адвокат Джеймс Отис 1764-жыл-
дын 20-августунда «The Boston Gazette» гезитине «Британия 
колонияларынын күбөлөндүрүлгөн жана далилденген укукта-
ры» аттуу памфлетин жарыялаган. Анда Дж. Отис колониялар-
дын кызыкчылыктарын коргогон. «Колониячылардын табигый 
укуктары (natural rights) идеясын калыптандырып, мен, алар 
дагы Улуу Британиядагы ага-инилериндей эле адамдар, ошол 
Жараткандын жалпы балдары деген фактыны далилденген деп 
эсептейм. Табият жана акыл-эс белгилеген мыйзамдардын чене-
минде иш-аракет кылып, эрктен, маанайдан, кумардан же башка 
адамдардын кесиринен көз каранды болбош үчүн, табият барды-
гын теңдик жана толугу менен эркиндик менен камсыздаган», – 
деп жазат Дж. Отис. 

Герб жыйымы жөнүндө мыйзамга каршы нааразычылык-
тар анын 1766-жылы жокко чыгарылышына алып келди. Бирок 
бир жылдан соң Британия парламенти каржы министри Чарльз 
Тауншендин сунушу боюнча кемсинтүү мыйзамдарынын паке-
тин кабыл алган. Алар «Тауншендин актылары» деп аталып жана 
жаңы салыктардын киришин божомолдогон. Чай, айнек, кагаз, 
боёктор салык салына турган товарлардын тизмесине киргизил-
ген. Анткени америкалык басмаканалар негизинен Европадан 
кагаздын келип түшүшүнөн көз каранды эле, ошондуктан кагаз-
дын жетишсиздигине алып келген Герб жыйымы жөнүндө мый-
зам жана «Тауншендин актылары» Америка басма сөзүнүн катуу 
кыжырдануусун туудурган. 

1767-жылдын аягында «The Pennsylvania Chronicle» («Пен- 
сильвания хроникасы») гезитинде «Тауншендин актыларына» 
каршы багытталган жана колонияларда, Англияда да кеңири 
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резонанс жараткан, «Пенсильваниялык фермердин Британия ко-
лонияларынын тургундарына жазган каттары» басыла башта- 
ган. «Каттар» жогорку адабий көркөмдүк менен айырмаланып, 
өзү менен америкалыктардын күнүмдүк көйгөйлөрү тууралуу 
гана эмес, ошондой эле улуттун келечеги жөнүндө публицистика-
лык ой жүгүртүүлөрдү жазган. 

«Пенсильваниялык фермердин каттары» 1767–1768-жылдар 
аралыгында чыккан, көптөгөн америкалык гезиттерде кайра ба-
сылган, 8 жолу атайын чыгарылыш менен жарыяланган. Атүгүл 
ал каттар Францияда да которулуп басылган. Алардын автору 
юрист жана саясий ишмер Джон Дикинсон болгон, ал белгилүү 
бир мөөнөткө колониячылардын «ой-пикирди бийлөөчүсү» боло 
алган. 

Анын «каттарынын» терең ойлогон, тең салмактуу жана са-
бырдуу, шыктуу өңүтү, элден чыккан адам – «пенсильваниялык 
фермер» – ийгиликтүү тандалган журналисттик маска, так коюл-
ган аргументтер кеңири окурмандар аудиториясынын көңүлүн 
өзүнө тарткан. Эркиндик жана тартип маселесине ой жүгүртүп, 
«эркиндик иши – аны кыйкырык жана анархия менен жаман 
аттуу кылгыдай эмес, өтө асыл иш» экендигине терең ишенген 
Джон Дикинсон метрополия укуктарында жана өкмөттү көзөмөл-
дөөдө колониялардын теңделишин талап кылып, жүйөлүү ойду 
карманган. 

Англия өкмөтү «Тауншендин актыларын» 1771-жылы жок-
ко чыгарууга аргасыз болгон, бирок бул иш-аракет ачык эле ке-
чиктирилген. 1768-жылы С. Адамс жана Дж. Отистин демилгеси 
боюнча англиялык товарларга бойкот жарыялоо кампаниясы 
каралган, ал америкалык жалпыга маалымдоо каражаттары тара- 
бынан активдүү колдоого алынган. Гезит беттеринде төмөндөгү 
мазмунда чакырыктар пайда болгон: «Көпчүлүктүн кереги жок, 
козголоңдун кереги жок, эң жаман көргөн душмандарыңызга 
жана алардын мүлкүнө тийбеңиз. Акчаны сактагыла, ошону ме-
нен сиз өз өлкөңүздү сактап каласыз». 

Коомдук аң сезимде Американын көз каранды эместиги жана 
өз өнүгүү жолу жөнүндөгү идеялар калыптанып калган эле. Ага 
басма сөз чоң үлүшүн кошкон. Британиянын расмий өкүлдөрү 
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жана алардын жактоочулары америкалык гезиттерде катуу ур-
тепкиге алынып, ал тургай Англиянын королу Георг III катуу сын-
далып жатты. 

1773-жылы Исаи Томас чыгарган «The Massachusetts Spy» ге-
зити мындай риторикалык суроо менен чыкты. «Британия ара-
лы өзүнөн тогуз эсе чоң улуу Америка континентин басып ала-
бы? Бүткүл дүйнө акылга сыйбаган көрүнүштүн күбөсү болууда». 
Ошол учурда Лондондо жүргөн Бенджамин Франклин англиялык 
гезиттерге курч памфлеттерин жарыялады. «Улуу империядан 
кичинесин жасап жаткандарга жолдомо» жана «Пруссия королу-
нун эрдиги» деген памфлеттеринде автор Британиянын импери-
ялык кадамдарын жиликтеп, колонияларга карата жасап жаткан 
саясатын сынга алган. 

Америкалык басма сөздүн революция алдындагы жана рево- 
люция маалындагы риторикасы, Британияга каршы жарыялаган 
«крест жортуулу» катуулугу жана элдешкистиги менен айыр- 
маланып, кыйчалыш саясий кырдаалды пропагандалык максатта 
жакшы колдонгондугунда болду. 1773-жылы «The Boston Gazette» 
деген редакторлордун үйүндөгү «Бостон чайлашуусу» абалды ого 
бетер курчуткан. Ошондон кийин Британия өкмөтүнүн «Чыдамы 
жок актылар» дегенди чыгарганы жана Бостон портундагы деңиз 
блокадасы 1740-жылы Филадельфияда Биринчи континенталдык 
конгрессти чакырууга аргасыз кылган. Конгресс Англия товар- 
ларына бойкот жарыялап, «Укук декларациясын кабыл алып, ба-
сма сөздү жер-жерлерде болуп жаткан былыктарды ачык чагыл-
дырууга чакырды. Франклиндин сөзү боюнча «басма сөз темирди 
ысыгында согуш керек» болгон. Ал учурдагы гезит беттеринде 
«америкалык», «америкачыл» деген сөздөр памфлет текстте-
ринде, каттарда, макалаларда байма-бай жазыла турган болду. 
Патрик Генри Конгресстеги сүйлөгөн сөзүндө «Мындан ары вир-
гин, пенсильван, ньюйорктук менен Жаңы Англиянын жашоочу-
ларынын ортосунда айырма жок. Эми мен виргиниялык эмесмин, 
бирок америкалыкмын» деп айткан. 

1775-жылдын 19-мартындагы Лексингтон менен Конкорддогу  
куралдуу кагылышуулар Америка революциясынын же көз каран- 
ды эместик үчүн күрөштүн башталышы болуп калды. Жалпыга  
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маалымдоо каражаттары, андагы жарыяланган публицистика- 
лык материалдардын ролу мындай оор жана бурулуш учур- 
ларда улуттун консолидациясы үчүн өзгөчө болгон. 1776-жылы  
10-январда жарык көргөн Томас Пейндин «Здравый смысл» де- 
ген памфлети Америка тарыхындагы бирден бир таасирдүү  
чыгармалардын бири болуп калды. Тагдырдын тамашасын кара- 
ңыз, аталган публицистикалык чыгарманын автору америкалык 
болгон эмес. 

Ызы-чуулуу кырдаалга туш келген, Революцияга чейин бир 
жыл мурда эле Англиядан Филадельфияга келгенине карабай ке-
лишкис радикал Пейн суудагы балыктай эле жойлоп жүрдү. Анын 
«Здраваый смысл» памфлети америкалык коомдук пикирди ка-
лыптандырууда чечүүчү роль ойногон. «Здравый смысл» чыгар-
масын окугандан кийин америкалыктардын Англиядан толук, 
биротоло бөлүнүү ниети, мамлекетти республикалык башкаруу 
формасына өткөрүү идеясы бышып калган эле. Үч ай ичинде эле 
Пейндин 120 миң нуска памфлети сатылып, анын аты тез эле по-
пулярдуулукка ээ болгон. 

Пейн мамлекетти монархиялык формада башкарууну катуу 
сындап, америкалыктарга замандын талабына ылайык «таби-
гый укуктарды» берүү маселелерин көтөрүп келген. «Өзүбүздүн 
өкмөтүбүзгө ээ болуу – биздин табигый укугубуз», – деп жазган 
Пейн. 1776-жылы 2-июлда Филадельфияда өткөн Экинчи кон- 
тиненталдык конгресс Британиядан толук көз карандысыз болуу 
үчүн добуш берген. Андан эки күн өтүп, Томас Джефферсон даяр-
даган «Көз каранды эместиктин Декларациясы» кабыл алынган. 

1783-жылы Көз каранды эместик үчүн болгон согуштун аяк-
ташы Америка журналистикасынын тарыхы үчүн эки маанилүү 
окуя менен эсте калган. Биринчиси, дароо эле күн сайын чыгуу-
чу басылмалар жарык көрө баштаган. 1784-жылы 21-сентябрда 
Филадельфияда «The Pennsylvania Packed and Daily Advertiser» 
(«Пенсильван жумалык рекламалык гезити») басылмасы чыгып, 
аны Джон Данлэп менен Дэвид Клейпул дегендер башкарып ту-
рушкан. Данлэп менен Клейпулдун басылмасы төрт беттен туруп, 
баасы төрт пенске чыккан. Материалдар төрт колонкага берилип, 
биринчи жана төртүнчү беттер жалаң жарыя, кулактандыруулар 
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менен толтурулган. Калган беттерде да жарыяларга жана жаңы-
лыктарга орун берилген. Гезит күн сайын чыгуучу деп аталганы 
менен жумасына үч жолу жарык көрүп келген. 

Түштүк Каролинада күн сайын чыгуучу экинчи гезит пайда 
болду. 1784-жылы 1-декабрда Чарльстондо Джон Миллер деген 
адам «The South Carolina Gazette and General Advertiser» («Түштүк 
каролиналык жалпы рекламалык гезити»), 1785-жылы 1-март-
тан Нью-Йоркто Фрэнсис Чайлдс деген киши «The New York Daily 
Advertiser» («Нью-Йорк күндөлүк реклама гезити») басылмалар-
ды баса башташкан. Америкадагы күн сайын чыгуучу биринчи 
гезиттер рекламалык материалдарга көбүрөөк орун беришип, 
белгилүү учурларда партиялык басылмаларга жалгыз атаандаш 
болуп жатышты. 

Экинчиден, революциядан кийин партиялык гезиттер тез то-
роло башташты. Эдмунд Морган таамай белгилегендей, «эгер 
1740-жылга чейин Американын белгилүү интеллектуалдары 
теология менен чектелген чиркөөдөгүлөр болсо, 1790-жылдан 
баштап таасирдүү интеллектуалдар деп саясат жөнүндө мамле-
кеттик ишмерлер эсептеле баштады» 9[11]. 

Американын басылмаларында өлкөнүн 1787-жылдагы 
Консти-туциясынын долбоору катуу талкууну жараткан. Эң не-
гизги маселе мамлекеттин федералдык түзүлүшүнүн тегерегин-
де болгон. Басылмаларга жарыяланган макалалар, памфлеттер 
жана трактаттар бул маселелерди талдашып, Конституцияга ким 
«макул», ким «каршы» чечмелеп берип турушкан. Ушундай шарт-
та партиялык басылмалар пайда болуп, алар «федералдык» жана 
«антифедералдык» болуп бөлүнгөн. 

Катуу талкуу жараткан 85 саясий эсселер сериясы жалпы 
«Федералист» деген атка бириктирилип чыкканы өзгөчө орунда  
турат. Аталган эсселер 1787–1788-жылдары ошол учурдагы кө- 
рүнүктүү мамлекеттик ишмерлер Александр Гамильтон, Джеймс 
Мэдисон жана Джон Джейм тарабынан жазылып, ньюйорктук ар  
кандай гезиттерге «публий» деген тергеген ат менен жарык кө- 
рүп турган. Ал эсселерде мамлекеттүүлүктүн жаңы формалары ар 

9[11] Morgan E. S. The American Revolution Considered as an Intellectual Movement / Paths of 
American Thought. Ed. by A. M. Schlesingpr. jr. and M. White. Boston, 1963. P. 11. 
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кандай аспектиде каралып, АКШнын федералдык принцибинде 
түзүлүшү тууралуу ойлор басымдуулук кылып турганы жазылат. 
Ошондой эле ал басылмаларда жалпы улуттук башка көп маселе-
лер да талкууланып жатты. 

Мамлекетти башкаруунун республикалык формасы жөнүндө-
гү маселе Джеймс Мэдисон жазган 39-эсседе кабыргасынан коюл-
ган. «Айдан ачык көрүнүп турат, бизге дал ушундай формадагы 
башкаруу керек, башка эч бири жарабайт. Ал Америка элинин кы-
зыкчылыгына да жооп берет», – деп жазган Джеймс Мэдисон. 

Жалпылап айтканда, «Федералист» Америка журналисти-
касында өзгөчө орунда турат: ал өзүндө оригиналдуу идеялар-
ды ичине камтып, революциялык памфлеттер мамлекеттик 
түзүлүш жөнүндө кызуу талаш-тартыштарды жараткан. Пейндин 
«Здравый смысл» памфлети революциялык радикализмдин отун 
жакса, «Федералист» согуштан кийинки улуттун жүзүн көрсөтүп, 
саясаттагы консервативдик, конструктивдик, консолидациялык 
багыттардын келиши жөнүндө байма-бай жазган. 

Кабыл алынган Конституциянын тексти жаңы өлкөнүн 
атуулдарына эркиндикти толук кепилдеген. Томас Джефферсон 
«Автобиография» эмгегинде Конституция менен таанышып жа-
тып, адамдын дин тутуу эркиндиги, басма сөз эркиндиги жөнүн-
дө ачык, так жазылбай калыптыр, дайыма эле «Habeas corpus» 
коргоосунда калгандай элес калтырат», – деп жазган экен. 

Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон жана башка коомдук жана саясий 
ишмерлердин басымынан кийин 1789-жылы Конституциянын 
текстине 10 оңдоп-түзөтүүлөр киргизилген (Билль укук жөнүн-
дө). Америка жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркин өмүр 
сүрүшү үчүн биринчи өтө маанилүү оңдоо – «Конгресс басма 
сөз жана сөз эркиндигин чектеген бир дагы мыйзам кабыл ал- 
байт... », – деп жазылганы болду. 

Мына ушул окуялардан кийин федералдык системага кар-
шы чыгып келаткандардын көбү республикачыларга кошулуп 
кетишкен, Америка басма сөзү партиялар арасындагы кыл чай- 
нашууларга аралашты. Партияларга ык койгон басылмаларда 
федералисттерди «англомандар» жана «монархисттер», респуб- 
ликачыларга болсо «франкофилдер» жана «якобиндер» деп 
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ярлык тагышты. Ал учурдагы гезиттердин партиялык кыска фа-
натизмдери журналисттик этиканын тез төмөндөшүнө алып кел-
ди. Революция учурунда колдонулган мурдагы «эрежелер» эми 
саясий опоненттерге каршы колдонула баштады. 

Кызыктуу өзгөрүүлөр гезиттерди башкаруу жагында болду. 
Эгер революцияга чейин редактор бир эле учурда басып чыга-
руучу, ишкер, типограф катары окурмандарга жазылуучулар ка-
тары кайрылып келсе, республика системасына өткөндөн баштап 
редакторлор окурмандар менен потенциалдуу шайлоочу катары 
кайрылып, сүйлөшүп калды. Памфлеттик жанрдын башталышы 
брошюрадан эми редактордун колонкасына алмашып көпкө 
жашаган. 

Вашингтондун өкмөтүндө финансы министри болуп иште-
ген, федералисттер партиясынын идеологу болгон Александр 
Гамильтон 1789-жылы апрелде «The Gazette of the United States» 
(«Кошмо Штаттардын гезити») басылмасын негиздеген. 
Редакторлукка Джон Фенно дайындалып, Гамильтондон жана 
федералисттерден акчалай жардам алып турган. «The Gazette of 
the United States» иш жүзүндө АКШнын администрациясынын 
расмий органы катары кызмат кылган, Гамильтондун саясий ара-
кеттерин дайым колдоп келген. 

Джефферсон менен Мэдисон ага жооп кылып 1791-жылдын ок-
тябрь айында «The National Gazette» («Улуттук гезит») басылмасын 
негиздешип, Филадельфиядан чыга баштаган. Республикалык ге-
зитти редакциялоого белгилүү акын Филипп Френо чакырылган. 
Джефферсон ал гезитке жазган эмес, бирок федералисттердин 
саясатына ичи чыкпагандардын баарына өз ойлорун жарыялоого 
мүмкүнчүлүк берилген. Ошентип карама-каршы позицияда тур-
ган эки гезиттин согушу эки жылдан ашык созулган. 

Тили курч жана бетке айткан Филипп Френо Америкадагы 
биринчи «рыцарь журналист» болгон. Ошол учурдагы «The 
National Gazette» басылмасынын коомдук аң сезимге тийгизген 
таасири жөнүндө айтканда, Америкадагы гезит редактору ката-
ры Френонун ишмердүүлүгүн көп эстешет. Т. Джефферсон кий-
инки макалаларынын биринде: «The National Gazette» биздин 



1-бап

• 90 •

конституциябызды сактап калды, болбосо монархияга жакындап 
эле баратканбыз, аны ооздуктоо үчүн натыйжалуу кызмат кыл-
ды» – деп жазган. 

Саны жагынан алып келгенде республикачылардыкына кара-
ганда федералисттердин басылмалары ашып түшкөн. Ошол учур-
дагы окуялардын активдүү катышуучусу, Америка басма сөзүн-
дөгү библиографтардын бири Исаия Томас 1810-жылы жарык 
көргөн «Басма сөз тарыхы» деген монографиясында кызыктуу 
маалыматтарды келтирген. Ал 1795–1800-жылдары жарык көрүп 
жаткан 336 гезитти бөлүп «Кошмо штаттардын» өзүнчө эле сая-
сий картасын түзгөн. Массачусетсте чыгып жаткан 32 гезиттин 
20сы федералисттерге, 11и республикачыларга таандык болгон. 
Конектикуттагы 12 гезиттин 10у федералчыларга, 1 гезит ре-
спубликачы катары чыккан. Нью-Йоркто 67 гезит болсо, анын  
29у федералчыларга, 27иси республикачыларга таандык болгон. 

1789-жылы Франция менен мамиле кыйчалыштап турганда 
федералисттер көзөмөлдөп турган Конгресс Басма сөздү чекте-
ген мыйзам кабыл алып, ага президент Джон Адамс кол койгон. 
Алар мындай чечимди республикачы басма сөзгө каршы, аларды 
ооздукташ үчүн кабыл алынды деп түшүндүрүшкөн. Мыйзамга 
ылайык «эгер ким болбосун Америка Кошмо Штатынын өкмөтү 
же Конгресси, Президентине карата жалган маалыматты жазса, 
жарыяласа, алар аркылуу кадыр-баркына, ар намысына шек кел-
тирилсе, элдин жек көрүүсүн күчөтсө, андай адамдарга эки миң 
доллар айып пул салынат жана эки жылга түрмөгө кесилет», – деп 
жазылган. 

Бул мыйзам биринчи оңдоолор менен кабыл алынган Конс- 
титуцияга толугу менен каршы келген. Ошондуктан респуб-
ли-качылардын «Aurora» («Аврора») гезитине Бейча Франклин 
(Бенджамин Франклиндин небереси) эч бир комментарийи жок 
эле Конституцияны жана кабыл алынган мыйзамды жарыялап 
койгон. 

Жаңы мыйзам өкмөткө же президентке айтылган, жазылган 
антифедералдык сындарды жалган жалаа же куралдуу көтөрү- 
лүшкө чакырык катары кабыл алууга жол ачкан. Оппозициялык 
басылмалар бул мыйзамдын азабын көп тартышат. Бир топ 
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республикачыл гезиттер куугунтукка түшүшүп, жапа чегишкен. 
Өлкөдө 17 факты боюнча иш козголуп, анын 10у күнөөкөр – деп 
табылып жазалоо өкүмү чыккан, бир нече журналисттер сурагы, 
соту жок эле камакка алынган. 

Республикачылардын активдүү күрөштөрүнүн натыйжасын-
да Томас Джефферсондун 1800-жылы президенттик шайлоодо 
жеңип чыгышы сөз эркиндигине кайтып келүүгө шарт түзгөн. 
«Мен адамдын акыл-эсинин үстүнөн басып жаткандар менен 
душман болууга Кудай үчүн башым баталгада турса да ант бе-
рем», – деп жазган өз убагында Т. Джефферсон. Ал өзү президент 
болуп турганда бул принциптерди катуу сактаган. Басма сөзгө 
болгон цензуралык чектөөлөр алынып салынган. 

Өкмөттүн саясатын чагылдырууда басма сөздүн маанисин те-
рең түшүнгөн Джеферсон филодельфиялык басмачы Харрисон 
Смитти өлкө борбору – Вашингтонго келип иштөөгө көн-
дүрөт. 1800-жылдын 31-октябрында «The National Intelligencer» 
(«Улуттук жарчы») гезитинин биринчи саны жарык көргөн. Бул 
басылма 1870-жылга чейин чыгып келген. 

1801-жылдан чыга баштаган «The Evening Post» («Кечки поч-
та») гезити да өз учурунун таасирдүү басылмаларынан болгон. 
Анын редактору өз заманынын белгилүү акыны Уильям Каллен 
Брайент болгон. Брайент 1825-жылы Бостондон Нью-Йоркко 
келгенде теңредактор болуп, 1829-жылдан баштап жалгыз ре-
дак-торлук кылган. 

Брайент Америкага бат эле журналист жана сынчы катары 
таанылып, элүү жыл аралыгында саясий, экономикалык жана 
маданий маселелерде принципиалдуу суроолорду көтөрүп, 
анын натыйжасында гезитинин кадыр-баркы артып, Америка 
журналистикасына барандуу зор салым кошкондордун бири. 
Брайент тарабынан сунуш кылынган бийик этикалык жана ке-
сиптик стандарттар көз каранды эмес Американын журнали-
стикасынын калыптанышына таасирин тийгизген. У. К. Брайент 
бул маселеде Т. Джеферсондун идеяларын толук колдогон, «The 
Evening Post» гезитин жетектеп турган маалда, жалпы эле журна-
листтик ишмердүүлүгүндө сөз эркиндиги менен адам укугун сак-
тоо жаатында көп салымдарды кошкон. 
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XIX кылымдын башында, тагыраагы 1802-жылы 1-октябрда 
Нью-Йоркто «The Morning Chronicle» («Таңкы хроника») – деп 
аталган адабий гезити пайда болгон. Анын биринчи редактору 
Питер Ирвинг республикачылардын идеясын колдогону менен 
журналисттердин пикирине, жазганына партиялуулук таасир 
тийгизбеш керек деген позицияны карманган. Ошентсе да «The 
Evening Post» гезитинде АКШнын ошол кездеги вице-президенти 
Аарон Бэрдиндин инсандык касиетине баа берүүдө Питер Ирвинг 
ага карата симпатиясын билгизип, ага болгон чабуулдарга жооп 
кайтарган макала жазган. 

Жалпысынан гезит оюн-шоок-моралдык мүнөздө болгон, ар 
кандай тамашалар, юмордук материалдар, жеңил эсселер, са-
ясий сүрөттөмөлөр жарыяланып турган. Бул жааттагы адабий 
журналистикада Джонатан Олдстайл өзгөчө из калтырган. Ал 
жөнүндө Питер – Вашингтон Ирвинг «Джонаттан Олдстайлдын 
каты, мырзалар» деген курч эссесин жазып жарыялаган. Кийин 
ал Америкага таанылган белгилүү жазуучу болгон. 

1805-жылы «The Morning Chronicle» гезитинин жабылышына 
Аарон Бэрр менен Александр Гамильтондун дуели экинчисинин 
өлүмү менен аякташы себеп болгон. Гамильтондун өлүмү Бэррдин 
саясий ойрондолушу эле эмес, анын ысымы менен байланышкан 
гезиттин жабылышына алып келген. 

Эгер ал учурдагы Америка журналистикасындагы жалпы тен-
денция жөнүндө айта турган болсок, XIX кылымдын башында 
коомдук журналдардын таасири күчөгөн. Ошондой эле көрүнүш 
убагында Британияда болуп, «The Edinburgh Review» («Эдинбург 
баяны») же «The Quarterly Review» («Кварталдык баяндама») 
квартал сайын чыгуучу журналдар пайда болгон. Америкада 
1800-жылы 12 журнал чыгып турса, 1810-жылы 40, ал эми  
1825-жылы 100дөн ашык журнал жарык көргөн. 

Ал учурдагы кызыктуу жана абройлуу деп Иса Томас редак-
торлук кылган «The Massachusetts Magazine» («Массачусетс 
журналы», 1789–1796) жана Уильям Тюдор негиздеген «The 
North American Review» («Түндүк Америка баяндоосу»), Бостон,  
1815–1877; Нью-Йорк, 1878–1940) журналы, Бостондо жа-
рык көргөн Чарльз Брокден Браундун «American Review and 
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Literary Journal» («Америка баяндоосу жана адабият журналы»,  
1799–1802), Джозеф Деннинин «The Port Folio» («Портфолио», 
1801–1815) басылмаларын атасак болот. 

Джозеф Деннинин журналынын артында Филадельфиянын  
ири саясий жана басма чөйрөсүнүн өкүлдөрү турган. Саясат- 
чылардан айтсак Американын келечек президенти Джон Куинс 
Адамс жана Ричард Раш ж. б. болушкан. Журнал стили, жасалга-
сы, материалдарды табуу, берүү ыкмалары боюнча британиялык 
«The Edinburgh Review» адабий-саясий басылмасына окшош бол-
гон. Бирок, америкалык журналдардын англиялык журналдардай 
таасири анчалык эмес эле. 

Бостондо болсо адабий-саясий багыттагы «The North American 
Review» журналы жакшы орунду ээлеген. Анын жетекчилиги 
ошондой абройлуулугун сактап калууга көп аракеттерди көргөн. 
Анда өз учурунун мыкты, алдыңкы саясатчылары жана тарыхчы-
лары иштешкен. 

Кылымдын башында айрым гана мезгилдүү басылмалар ээле-
рине жакшы эле кирешелерди алып келип турган. Ошондуктан 
басылмалар саясий күчтөрдөн каржылык колдоодон сырткары, 
коммерциялык жарыя, кулактандырууларга көңүл буруп, алар ар-
кылуу киреше булактарын көбөйтүүгө, басмакана ишин модерни-
зациялоого жана окурмандар аудиториясын кеңейтүүгө аракет-
терди көрүшкөн. Гезит нускаларын көбөйтүү менен анын өзүнө 
турган наркын арзандатууну колго алышкан. 

1810-жылы немис ойлоп табуучусу Фридрих Кениг гезитти тез 
басуучу машина ойлоп тапкан, ал 1812-жылдан баштап колдо- 
нууга киргизилген. 1814-жылы Лондондун «The Times» гезитин 
аталган машина менен саатына 1100 нускасын басып чыгарыш-
кан. Мурдагы машинада саатына 250 нуска эле басууга мүмкүн-
чүлүк болгон. 1825-жылы «Напира» деген дагы жаңы машина 
пайда болуп, аны менен саатына 2000 нуска басууга жетишишкен. 

1820-жылдан кийин Американын гезитчилери экономика-
лык зарылчылыктан улам рекламалык ишмердүүлүктү колго 
ала баштаган. Басылмаларда рекламалык маалыматтар жана иш-
кер чөйрөгө арналган акы төлөнгөн материалдарды жарыялоо 
тажрыйбасы өнүгүүгө жол алган. АКШнын ири жети шаарында 
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«The New York Daily Advertaiser» («Күндөлүк реклама гезити»), 
«Hunt's Merchants' Magazine» («Ханта соода журналы»), «DeBow's 
Commercial Review of the South and West» («Түштүк менен Батыш 
Де Баунун коммерциялык баяндамасы») ж. б. сыяктуу реклама-
лык багыттагы басылмалар ийгиликтүү иштеп жатты. 

1820-жылдын аягы 1830-жылдын башында Американын жур-
налистикасында кийин көп жылдарга созулган жаңы тенденция-
лар пайда болгон. Ошондой тенденциялардын бири Американын 
Түндүгү менен Түштүгүнүн ортосундагы идеологиялык кара-
ма-каршылыктардын жүрүшү болду. Гезиттерде аболиционизм 
(кулчулуктан кутулуу кыймылы) пропагандасы катуу жүргөн. Ал 
идеяны колдогон басылмалардын саны 1830-жылы 50гө жеткен. 

Алардын эң таасирдүүлөрү деп Бенджаминдин «The Genius of 
Universal Emancipation» («Жалпы боштондуктун духу») гезити 
1821–1839-жылдары Балтимордо жарык көргөн жана Уильям 
Ллойд Гаррисондун «The Liberator» («Бошотуучу», 1831–1865) 
ж. б. атасак болот. Гарисондун гезити 3000 нускадан ашпаганы 
менен таасирдүүлүгү жагынан алдына эч кимди чыгарган эмес. 
Джорджтаун штатынын бийлиги гезитти негрлерге алууга тыюу 
салган, эгер алса ири суммадагы айып салып же түрмөгө кесиш-
кен. Мына ушул көрүнүштү «The Liberator» гезити катуу ашкере-
леп, сындаганда коомдо катуу резонанс болуп, басылманы басуу 
дагы көтөрүлгөн. Ага карабай бийлик Гаррисонго каршы туруп, 
анын башы үчүн 5 миң доллар акча сайган. Ал эми гезит андан 
ары кетип өз маалыматтарында Американын бардык аймагын-
да кулчулукту тезинен жоюу тууралуу маселени кабыргасынан 
коюп турган. 

Аболиционисттик басма сөздүн арасынан жана кара адамдар-
дын биринчи гезити «Freedom's Journal» («Эркиндик журна-лы») 
басылмасын өзгөчө бөлүп көрсөтүүгө болот. Ал 1827-жылы 
16-мартта Нью-Йоркто Джон Б. Рассвермдин редакторлугунда 
жарык көргөн. Джон Б. Рассверм АКШда жогорку билим алган 
биринчи кара адам болгон. Бул гезиттин позициясы биринчи но-
мурда эле белгилүү болгон. «Биз өз ишибизди өзүбүз коргогубуз  
келет. Биз үчүн көп жылдар бою башкалар айтып келди» – деп жаз- 
ган «Freedom's Journal». Ушундай эле позициядагы гезиттердин 
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катарына «Rights for All» («Укук баардыгы үчүн», 1829), «The North 
Star» («Түндүк жылдыз», 1849) ж. б. кошууга болот. 

Аболиционисттик басылмаларга коомдогу мамиле, ой-пи-
кир бир кылка болгон эмес. Өзгөчө өлкөнүн түштүгүндө кара-
лар чыгарган гезиттер мамлекеттин стабилдүүлүгүнө шек кел-
тирип жаткан нерсе катары кабыл алынган учурлар болгон. 
Журналисттерге, басмаканаларга кысым көрсөткөн, коркуткан-
дар чыккан. 1837-жылы 7-ноябрда аболиционисттик «Alton 
Observer» («Олтон баяндамачысы») гезитинин редактору, чиркөө 
кызматкери Элайдж Лавджойдун өлтүрүлүшү «Америкадагы бас- 
ма сөз эркиндиги үчүн күрөштүн курмандыгы» катары саналып, 
коомдо толкундоолорду жараткан. Андан кулчулукка каршы ой 
пикирлерди жазганды токтотуп, Олтондон чыгып кетүүнү талап 
кылышкан. «Эмне үчүн мен Олтондон кетишим керек? Бул эркин 
штат эмеспи? Ой пикирди айткан укугум мыйзам менен коргол-
гон эмеспи? Мени тирүүлөй өрттөп, жок кылсаңар да менин ар 
намыс, абийиримди эч ким жок кыла албайт», – деп жазып кеткен 
Элайдж Лавджой. Журналисттин өлүмүнө көп басылмалар көңүл 
бурушкан. 

1830-жылдары Американын түштүгүнүндөгү журналистика 
жана публицистика өз жолун көрсөтө баштады. Түндүк Америка- 
дагы басма сөзгө караганда түштүк басма сөзү гезиттердин саны, 
туруктуу окурмандарынын аздыгы жагынан артта калганы ме-
нен демократия жана азчылыктын укугунун корголушу сыяктуу 
маселелерди көтөргөнү менен күчтүү болгон. Түштүктүктөрдүн 
лидери Джон К. Кэлхун «чыныгы, накта демократия – көпчүлүктү 
түзгөндөрдүн диктатурасы эмес, азчылыктардын укуктарынын 
корголушу», – деп жазган. 

Эгер түштүк Америкадагы биринчи гезиттердин пайда болушу 
(«The South Carolina Gazette») Б. Франклиндин басма ишмердиги 
менен байланыштуу болсо, түштүктөгү биринчи журнал жөнүн-
дө бирдиктүү пикир жок. Айрым изилдөөчүлөр биринчи журнал 
деп «The North Carolina Magazine; or, The Universal Intelligence» 
(«Түндүк Каролина журналы же Универсалдуу билдирүүлөр» 
1764–65) десе, башкалары «The South Carolina Weekly Museum» 
(«Түштүк Каролина жумалык музейи» 1797–1798) журналын 
эсептешет. 
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Түштүк Америкадагы таасирдүү делген басылмалар ката-
ры «The Southern Review» («Түштүк баяндамасы» 1828–1832), 
«The Southern Literary Messenger» («Түштүк адабий жарчысы» 
1834–1864), «The Southern Quarterly Review» («Түштүк квар-
талдык баяндамасы» 1842–1857), «The Magnolia» («Магнолия»,  
1840–1843) гезиттерин атасак болот. «The Southern Literary 
Messenger» гезитинин редактору Эдгар Аллан По болсо, «The 
Magnolia» жана «The Southern Quarterly Review» журналдарын 
америка маданиятынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Уильям 
Гилмор Симмс башкарган, редакторлук кылган. У. Г. Симмс түштүк 
журналистикасындагы эки көйгөйдү: биринчиси, таланттуу ав-
торлордун чөйрөсүнүн тардыгы, экинчиси, туруктуу окурман ке-
ректөөсүнүн жоктугун белгилеген. 

Түштүк Америка басма сөзүндө согушка чейинки мезгилде 
1846-жылы Жаңы Орлеанада Джеймс Де Бау тарабынан негиз- 
делген «De Bow's Commercial Review of the South and West» жур-
налы өзгөчө орунда турат. Анын популярдуулугу жарандык со-
гуштун алдында өскөн, түштүктөгү сепаратисттердин ишен- 
ген маалыматтык таянычы болгон. Бирок канчалык популяр- 
дуу болбосун нускасы 5 миңден ашкан эмес, акчанын жетишпеген- 
дигинен бир канча жолу үзгүлтүккө учурап чыгып турган. 

Түндүк Американын аболиционисттик басма сөзү менен кул  
ээлөөчүлүктү жактаган Түштүк Американын басылмаларынын 
саясатташуусу жана карама-каршы турушун америка журналис- 
тикасындагы өзгөчө бир көрүнүш катары бааласак болот. Ошо- 
нусу менен өлкө журналистикасынын өсүшүнө чоң өбөлгөлөр 
түзүлгөн. 

Америка басма сөзүндө кыз-келиндердин окурмандар чөйрөсү 
пайда болду. Аялдарга арналган «Godey's Lady’s Book» («Годинин 
аялдар китепчеси») журналы 1830-жылдан жарык көрө баштаган,  
аны Филадельфияда Луис Годи деген адам негиздеген. Годи жур- 
налды негиздеп эле койбостон, ага сентименталдуу прозалардын  
мыкты автору Сара Джосеф Хейлди кызматташууга тарткан. Хейл  
өз учурунда Эдгар По сыяктуу америкалык белгилүү жазуучу- 
ларды жумушка чакырып, аялдарга байланыштуу аңгемелерди,  
ырларды жаздырткан, мода боюнча тенденциялар, багыттар 
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тууралуу кызыктуу материалдарды жарыялап келген. Анын арты 
менен журнал өтө окумдуу басылмага айланып, 1850-жылдары 
анын нускасы 150 миңден ашкан. Ошентип бул журнал кылым-
дын аягына чейин популярдуулугун жоготкон эмес. 

Аялдарга багытталып, ар кандай иллюстрациялар менен кооз- 
долгон журналдар көбөйгөн. Цинциннати жана Бостондо бир-
дей аталыштагы «Ladies' Repository» («Аял сырлары») журналда-
ры, Чикагодо «Lady's Western Magazine and Garland of the Valley» 
(«Батыш аял журналы жана өрөөндүн гүл чамбары») журналдары 
ийгиликтүү иштешкен. 

1830-жылга чейин Америка журналистикасындагы басылма-
лар жалаң эле байлар, билимдүү адамдарга багытталып келген 
болсо, эми оокат-ашы тартыш, кедей окурмандарга арналган 
гезиттер пайда боло баштады. Аларды кызыктырган темалар 
жөнүндө жазылып, көп көйгөйлөр ачыкка чыга баштады. Колунда 
акчасы тартыштар көп болгондуктан, гезиттин баасын да арзан 
кылып, окурмандары анчалык сабаттуу болбогондуктан, аларга 
ылайык жөнөкөй тилде жазыла турган болду. Америка басып чы-
гаруучулары окурмандардын бул чөйрөсү эң эле көп сандуу жана 
массалуу экендигин түшүнө башташты. Бул багыттагы гезиттер-
ди «penny press» (арзан басылма) деп аташты. 

Бир пенниге сатылган гезит 1830-жылы Бостондо «The Daily 
Evening Transcript» деген ат менен Линд Уолтердин редактор- 
лугунда чыккан. Андан кийин 1833-жылы 3-сентябрда Бенджа-
мин Дэйдин демилгеси менен Нью-Йоркто «The Sun» («Күн») де-
ген ат менен, «Ал баардыгы үчүн жарык чачат» деген ураан менен 
жарык көрө баштайт. Дэйдин гезити арзандыгы жана материал-
дардын кедей окурмандардын деңгээлине жараша жазылышы 
окурмандарын бат эле көбөйткөн. «The Sun» төрт айдын ичинде 
нускасы 5000ге жеткен учурлар болгон. Эки жылдан кийин Дэй 
гезитинин нускасын 15000ге көбөйткөн. 

«The Sun» гезитине материалдарды берүү сенсациялуулугу 
менен айырмаланып, жаңжал, кылмыш дүйнөсүнөн, тарыхый, 
мистикалык кызыктуу окуялар көп жарык көргөн. Мисалы, 
1835-жылы гезитте Айдагы жашоонун ачылышы тууралуу ре-
портаждар жазылып, аны англиялык астроном Джон Гершель 
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таап чыкканын жар салышкан. Айда адам сымал, жүндүү жаны- 
барлар жашай турганын, алар бири-бири менен кантип сүйлөшө 
турганын жандуу сүрөттөп беришкен. Мындан кийин гезиттин 
нускасы тез өскөн. Көп өтпөй Англиядан Айдагы жашоону төгүн-
дөгөн кат келип, мистиканын бети ачылса да «The Sun» гезити-
нин редакциялык саясатына терс таасирин тийгизе алган эмес, 
басылмага ишеним мурдагыдай эле сакталып калган. 

Бенджамин Дэй басма өндүрүшүнө модернизация киргизүү 
максатында 1835-жылы буу менен иштеген «Напира» деген ге-
зит басуучу станок алып орнотот. Бул машина менен 1840-жылы 
саатына 4000 нуска гезит басууга жетишкен. Ал эми 1846-жылы 
Ричард Хоунун ротациялык басма машинасы менен саатына 20 
миң нуска басууга мүмкүнчүлүк болгон, басма өндүрүмдүүлүгү 
өскөн. 

Бенджамин Дэйдин арзан гезит чыгаруу аракеттери 1830-жыл- 
дардын орто ченине чейин ийгиликтүү болгон. Кийин 1837-жылы 
Бенджамин Дэй «The Sun» гезитин Мозес Бич деген адамга 40000 
долларга сатып жиберет. Аялдарга арналган арзан гезиттердин 
катарына «Women» («Аял», 1834) жана «The Ladies Morning Star» 
(«Аялдын таңкы жылдызы» 1836) гезиттерин кошууга болот. 

Нью-Йорктон башка аймактарда арзан гезиттерди өнүктүрүү-
гө Уильям М. Свейн, Аруна С. Эбелл жана Азария X. Симмонс (1836) 
«The Philadelphia Ledger» («Филадельфия китеби»), «The Baltimore 
Sun» («Балтимор күнү») ж. б. редакторлор, басып чыгаруучулар 
чоң салым кошушкан. 

Нью-Йорктогу Бенджамин Дэйдин ийгиликтери шотландия- 
лык эмигрант Джеймс Гордон Беннетти да шыктандырган.  
1819-жылы Америкага келген Беннет 16 жыл бою Галифакс 
Чарлстон жана Филадельфияда репортер, редактор болуп иштеп, 
журналисттик такшалуудан өткөн соң өзүнүн «The New York 
Herald» («Нью-Йорк Геральд») гезитин негиздеген. Беннеттанын 
алгачкы капиталы 500 доллар болгон. Көп өтпөй Беннеттанын 
гезити Америка журналистикасынын тарыхындагы көп тараган, 
байманалуу, новатор гезитттердин бирине айланат. Анын тиражы 
1836-жылы 20 миң нускадан ашкан. 

1836-жылы Беннетта: «The Herald» гезитинин ийгилиги мени 
да таң калтырат. Мен ишти беш жүз доллар менен баштагам. Эки 
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жолу өрт чыкты, бир жолу кеңсебизди тоноп кетишти, мага бүт 
гезиттер каршы кыйкырып жатышты, менин үстүмөн күлүштү, 
коркутушту, көргүсү келбегендер да көп болду... Менин эрким, 
менин каалоом, менин күн сайын жасаган аракетим «The Herald» 
гезити аркылуу бүткүл дүйнөгө, кийинки урпактарга, жалпы ци-
вилизацияга гезит эң чоң, таасирдүү, улуу курал экендигин да-
лилдөөгө багытталды», – деп жазган. Беннеттанын гезитинин 
ийгилиги кызыктуу тема тандай билгендиги, маалыматтарды 
жазуудагы күйүп жанган стили, тажатпаган кыска-нускалуулугу 
менен көрүнгөн. Экинчи ийгилиги – Беннетада тыюу салынган 
теманын жоктугу болду. Анын гезити бийликти, полицияны, чир-
көөнү баарын сынга алып жазган. 

1836-жылы Джеймс Беннет Америка журналистикасынын та-
рыхында биринчи жолу журналисттик иликтөө жасаган. Ал гези-
тине 23 жаштагы Нью-Йорктук сойку Эллен Джуиттин өлүмүнүн 
себептерин иликтеп жазган. Бүт өлкө журналисттик иликтөөнүн 
арты эмне болоор экен деп күтүп жатышты. Акырында өлтүрүү-
гө шектүү деп кармалып жаткан адам, сотто акталып чыгат, ага 
иликтөөнүн түздөн-түз таасири тийген. 

Кабарчынын окуя болгон жерде болушу, маалыматты бузбай 
берүү – Беннетта койгон талап боюнча журналисттер сөзсүз ат-
ка-ра турган милдет болгон. Факт, сенсация, тез даярдоо, биринчи 
басуу, биринчи таркатуу – «The New York Herald» гезитинин ийги-
лиги десек болот. 

Аталган гезиттеги дагы бир шарт – маалыматтарды үзгүл-
түксүз жана ыкчам жеткирүү талабы коюлган. Аны аткарууга 
«The New York Herald» гезити өлкө ичинде жана сыртында ка-
барчылардын желелерин түзгөн. 1838-жылы Америка менен 
Европанын ортосунда каттай турган биринчи кемелер пайда 
болуп, мурдагыга караганда жаңылыктарды алуу, жеткирүү  
13–20 күнгө кыскарган. Джеймс Беннет өзү да ушул багыт боюн-
ча саякатка чыгып, көргөн-билгендерин жазып эле койбой, өз ба-
сылмасы үчүн Европа өлкөлөрүндө кабарчылар желесин кеңей-
түү планын иликтөө үчүн да барган. 

Беннеттанын Америка журналистикасына зор салым кошко-
нуна карабай, анын ысымына журналисттик дүйнөдө ар кандай 
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пикирлер айтылат. Аны принциби жок, таза эмес адам дегендер 
болгон. 1840-жылы анын «The New York Herald» гезитине бойкот 
жарыялашкандар болгон, анын кесепетинен басылманын нуска-
сы төмөндөп кеткен. 

1841-жылы 10-апрелде Нью-Йорктун гезит базары дагы бир 
«penny press» менен толукталды. Хорас Грили деген адам «The 
New York Tribune» («Нью-Йорк Трибуну») деген гезит ачты. Грили 
алгачкы күндөрү гезитин 1 центтен сатып жүрдү, андагы нускасы 
5000ден ашып, бат эле окурмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болот. 
Жаңылыктарды кызыктуу берип, туруктуу саясий позицияны 
кармап, аболиционисттик көз карашта бекем тургандыгы гезит-
тин аброюн көтөргөн. 

Xopac Грили «The New York Tribune» гезитин негиздеген-
ге чейин басылманын арип терүүчүсүнөн баштап редакторлук 
кызматына чейинки жолду басып өткөн. 1834-жылы жумалык 
«The New Yorker» («Нью-Йоркер»), андан кийин «The Log Cabin» 
(«Бревенчатая хижина») гезиттерин ачып, алардын негизинде 
«The New York Tribune» гезитин түзгөн. 

Хорас Грили башка редакторлорго караганда терең билими, 
так саясий позицияны кармангандыгы менен айырмаланган. Ал 
демократиялык жана социалисттик, феминисттик, аболицио- 
нисттик идеяларга берилген адам болгон. Хорас Грилинин дагы 
бир өзгөчөлүгү өзүнүн журналисттик жамаатына таланттуу 
жана таасирдүү авторлорду топтой билгендиги, иштете алган-
дыгы болгон. Айталы, өз учурунун мыкты публицисттери: Джорд 
Рипли, Маргарет Фуллер ж. б. ушул басылмада иштешкен. 

1850-жылы Хорас Грили Вашингтондо Конгресстеги саясий 
дебаттарды чагылдыруу үчүн кабарчы катары белгилүү аболи-
ционист жана феминист Джейн Грей Суиссхелмди жиберет. Ал 
борбордо саясий баяндамачы болуп иштеген биринчи америка-
лык аял болгон. Ал парламент жыйындарына катышып, «The New 
York Tribune» гезити үчүн кабар жөнөтүп турган, ал эмгеги үчүн 
жумасына 5 доллар калем акы алган. 

Америкалык «Penny press» гезиттери бири-бири менен ая-
бай атаандаштыкта иштешкен. Алардын ортосунда качан бол- 
босун басма продукциясын көбөйтүү жана жумшалчу чыгымды 
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кыскартуу, мыкты авторлорду тартуу, гезитке романдарды, фе-
льетондорду ж. б. адабий жана башка кызыктуу материалдарды 
кошуп тиркемелерди чыгаруу, өзгөчө элеттик окурмандардын 
тилин табуу сыяктуу маселелердин тегерегинде күрөш жүргөн. 
«Китеп, чиркөө дагы өз милдетин жасап бүттү. Америка улам 
барган сайын «гезитчил улут» болуп баратат» деген пикирлер 
ошондо жаралган. Хорас Грилинин пикири көп жагынан Теодар 
Паркердин «Американын саясий дайындоосу» деген макаласын-
дагы идеялар менен дал келген. 

«Рenny press» басылмаларында стуруктуралык өзгөрүүлөр 
болду. Мурда «персоналдык журналистика» болуп келсе, эми 
туруктуу иштей турган редакторлор жана репортерлордон тур-
ган штаттык бирдиктери киргизиле баштады. 1850-жылдардын 
ортосунда «The New York Tribune» гезитинин штаттык бирдиги  
14 кабарчыдан жана 10 редактордон турган. Мындай структура 
маалыматтарды ирээттүү, ыкчам жана ар түрдүү жол менен алуу-
га шарт түзгөн. Ошентсе да бул гезиттерде сенсациянын артынан 
куумай, кээде атайын апыртып коймой, адамдын жеке турмушу-
на кийлигишүү сыяктуу жоруктар болуп турган. 

Канткен күндө да басма сөзгө болгон ишеним жогору бойдон 
калган, гезиттердин таасири чоң болуп турду. Көпчүлүк окурман- 
дар үчүн гезит «дүйнөнү көрүүнүн жалгыз терезеси» болгон. 
Билим берген жерлерде окуу куралы катары пайдаланышкан. 

«Penny press» басылмалары 1840-жылдардын аягында кире-
шелүү боло баштаган. Көп редакторлор жана ири басылмалардын 
ээлери саясий партиялардын каржылык көз карандылыгынан 
чыгып жатышты. Грили менен Беннеттенин жана алардын гезит-
теринин таасири Нью-Йорктун чегинен чыгып, жалпы улуттук 
масштабга айлана баштады. Дегеле бул эки журналист АКШнын 
азыркы республика партиясынын уюштуруучуларынын баша-
тында тургандарын сыймыктануу менен аташат. Алар 1860-жылы 
Линкольндун бийликке келишине да өзгөчө роль ойношкон. 

1844-жылы Сэмюэл Морзе тарабынан телеграфтын ойлоп 
табылышы биринчи кезекте басма сөздө жана биржада жогору 
бааланган. Маалыматтардын тез, ыкчам алынышы, берилиши 
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журналистикадагы жаңы доордун башталышы катары кабыл 
алынган. Гезиттерде «Телеграф боюнча акыркы жаңылыктар», 
«Морзеографика» же «Чагылган» ж. б. телеграфка байланыштуу 
рубрикалар пайда болгон. Телеграфты биринчи колдонгондор-
дун бири Беннетта болгон. 

Ошол убактагы маанилүү тарыхый окуялардын бири 
1846–1848-жылдары АКШнын Мексика менен болгон согушу эле. 
Сенатор Джон Кэлхунун Мексика согушу жөнүндөгү парламентте 
сүйлөгөн сөзү толугу менен эртеси эле «The New York Herald» гези-
тине басылган. Анткени ал телеграф менен алынгандыктан, тези-
нен гезит номуруна беришкен. 1848-жылы «The New York Herald» 
басылмасы телеграф менен келген маанилүү жаңылыктарга ге-
зиттин бир номурунда он колонка берүүнү жарыя кылган. 

Мексика согушун чагылдырыш үчүн «The New York Herald» 
атайын кабарчысын фронтко жөнөтөт. Ага чейин Жаңы Орлеан 
гезиттеринде согуштук кабарчылар менен иштөө тажрыйбасы 
болуп келген. 1847-жылы Жаңы Орлеанада күн сайын чыгуучу 
гезиттердин саны 9га жеткен. Атаандаштыктын араанында «The 
New Orleans Picayune» гезити, анын аскер кабарчысы Джордж 
Кендоллдун согуш талаасынан жазган репортаждары өзгөчөлөн-
гөн. Кээде маалыматтарды деңиз кемелеринен телеграф аркылуу 
берген учурлар болгон. Телеграф аркылуу берген маалыматтын 
тейлөө акысы кымбат болсо да, маалыматтын тез жетиши үчүн 
мындай тажрыйбаны көп гезиттер колдонгон. Сенсациялуу жана 
тез жеткен маалыматтар гезитке эки эсе киреше алып келерин 
Джеймс Беннетта көп айткан. 

1840-жылдары негизги ишин басма сөз менен байланыш- 
тырган рекламалык агенттиктер пайда болду. 1841-жылы  
В. Палмердин реклама агенттиги Филадельфияда ачылган. Рек- 
лама экономикалык ишмердүүлүктүн бир түрү катары кабыл 
алынып, реклама менен басма сөз бири-бирине көз каранды боло 
баштады. 

1848-жылы май айында Нью-Йорктогу таасирдүү делген алты 
гезиттин өкүлдөрү чогулуп, телеграфтын келиши менен маалы-
мат алууга кеткен чыгымдарды кыскартуу маселесин карашып, 
көп суроолорду чечишет. Телеграфка болгон чыгымдарды гезит- 
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тер чогуу төлөөнү макулдашышат. Анын арты менен бир топ 
каражаттар үнөмдөлөт. Жыйналыштын жыйынтыгы менен ге-
зиттердин «Associated Press of New York» деген коорпоративдик 
бирикмесин түзүшөт, «Associated Press» («Ассошиэйтед Пресс») 
телеграфтык маалымат агенттиги болуп өзгөрүп уюштурулган. 
«Associated Press» алып, топтогон маалыматтар көп өтпөй башка 
гезиттерге сатыла баштаган. Ошентип агенттик киреше таба тур-
ган жолго түшөт. 

XIX кылымдын орто ченинде өлкөдөгү басма сөздүн алдыңкы 
орундарын Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон жана Вашингтондун 
гезит-журналдары ээлеген. 1851-жылы атаандаштык күрөштө 
ньюйорктук «penny press» басылмасына дагы бир гезит кошулду. 
Аны Хорас Грилинин мурдагы жардамчысы Генри Реймонд негиз-
деп, атын «The New York Times» («Нью-Йорк Таймс») – деп атады. 
Ал гезит көп өтпөй эле окурмандардын сүймөнчүлүгүнө айлан-
ган басылма болуп, кийин улуттук, мамлекеттик деңгээлдеги та-
асирдүү гезит саналган. 

Гезит чыгаруу тарыхына байланышкан кызык фактыларды 
келтирсек болот. Эгер Джеймс Беннетта «The New York Herald» 
гезитин 1835-жылы негиздегенде 500 доллар менен иш башта-
ган болсо, 1841-жылы Хорас Грил «The New York Tribune» басыл-
масын ачканда 3000 доллар короткон, ал эми 1851-жылы Генри 
Реймонд жана анын эки өнөктөшү гезит ачабыз деп 70000 доллар 
чогултушкан. 

Нью-йорктук же бостондук таасирдүү басылмалар менен бир-
ге журналисттик процессте өзүнүн баскан жолу, орду бар бир 
топ жергиликтүү басылмаларды атасак болот: «Chicago Tribune» 
(«Чикаго Трибюн», 1847), «Missouri Democrat» («Миссурий де-
мократы», Сент-Луис, 1852), «Charleston News and Courier» 
(«Чарльстон жаңылыктары жана курьер», 1803), «Cleveland 
Leader» («Кливленд лидери», 1854–1885) ж. б. 

Көпчүлүк чоң гезиттер борбор шаарларда штатка кирген ка-
барчылар аркылуу өлкөдөгү саясий жаңжалдар, күрөштөр, бий-
ликтеги былык иштерди ашкерелеп жазышып, жарыялап ту-
рушкан. Саясий күрөштөрдө Хорас Грили, Джеймс Беннет жана 
Генри Реймонд ысымдарынан кийин жергиликтүү гезиттер-
дин редакторлору: Сэмюэл Баулз «The Springfield Republican» 
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(«Спрингфилдиялык республикачы»), Джозеф Мейдилл «The 
Chicago Tribune», Мюрат Хэлстед «The Cincinnat Commercial» 
(«Торговый Цинциннати») ж. б. атасак болот. 

1850-жылдардагы эң көп нускалуу гезиттер болуп «The New 
York Herald» жана «The New York Tribune» (176 000 нуска) эсептел-
ген. 1855–1860-жылдары журналга караганда гезиттер кеңири, 
абдан көп окулган. Басма сөз билим берүү процессинде чоң роль 
ойноп, ал процесске оң да, терс да таасирин тийгизген. АКШда 
1850–1860-жылдары гезиттердин саны 3 миңге жеткен. Күнүмдүк 
гезиттер менен бирге жумалык гезиттер да бекем позиция-
ларды ээлеп турушту. Мыкты жумалык гезит катары Натаниэл 
Уиллис жетектеген «The New York Mirror» («Нью-йорк күзгүсү»,  
1823–1857) гезитин аташат. Натаниэл Уиллис 1848-жылы не-
гиздеп, башкарып келген «Home Journal» («Үй журналы») деген 
журналы менен да таанылган. Ошол учурдагы жумалык гезит-
тердин ичинен диний багыттагы «The Independent» («Азаттык»,  
1848–1928) гезити окурмандар арасында абройлуу деп саналган. 

1850-жылдары Нью-Йоркто үч иллюстративдүү жумалык 
басылма популярдуу деп эсептелген. Ийгиликтүү иштегендер-
дин сап башында «The New York Ledger» («Нью-Йорк Леджер»,  
1844–1898) гезити, анын жетекчиси Роберт Боннер басылмасы-
нын нускасын 1851-жылы 300 миң даанага жеткирсе, 1860-жылы 
400 миңге көтөргөн. Жумалык «penny press» басылма катары бол-
гон баасы төрт центке сатылган. Анын багыты массалык окурманга 
ылайыкташкан эле, кызыктуу жаңылыктардан сырткары, роман- 
дарды сандан-санга толук баскан, рекламага да чоң көңүл бур-
ган. Генри Уорд Бичер, Эдвард Эверетт жана Лонгфелло сыяктуу 
белгилүү авторлордун гезитке жазып тургандары чоң ийгилик 
жараткан. 

Фрэнк Лэсли Бостондон Нью-Йоркко келип 1855-жылы 
«Leslie's Illustrated Newspaper» («Иллюстрированная газета 
Лесли», 1855–1922) гезитин негиздеген, жакшы тажрыйба ката-
ры британиялык «London Illustrated News» («Лондонские иллю-
стрированные новости») гезитинин моделин пайдаланган. Фрэнк 
Лэслинин журналы кылмыш дүйнөсүнө, сенсациялуу окуяларга 
көп көңүл бурган. 
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1850-жылы көпчүлүк америкалык гезиттер ошол учурдагы 
чуулгандуу окуялардын бири – Гарвард университетинин профес-
сору Джон Уэбстердин өзүнүн эң жакын бай досу доктор Джордж 
Паркманды өлтүрүп, жиликтеп жок кылган оор кылмышын көп 
жазышкан. 1859-жылы дагы бир кандуу окуя – ньюйорктук кон-
грессмен Даниэл Сиклс өзүнүн аялы менен ойнош болуп кет- 
кени үчүн адвокатын өлтүрүп койгону көп гезиттердин башкы 
темасына айланып, журналисттик иликтөөлөр жазылган. Натый- 
жада күнөөлөнүп жаткан конгрессмен жыйынтыгында акталган. 

1845-жылы Нью-Йоркто негизделген «The National Police 
Gazette» («Улуттук полиция гезити») басылмасы да сенсациялуу 
мүнөзү менен айырмаланган. Белгилүү журналист Джордж Уилкс 
анын гезити «жүрөктүн үшүн алган өлтүрүүлөрдү, талап-тоноо-
лорду, уяты жок алдамчыларды, каракчыларды жазып, кыз зор-
дуктагандардын бетин ачууга окурмандарына убада берип, аны 
абийирдүүлүк менен аткарган» деп жазган. Уилкс ошондой чуул-
гандуу, кыйын окуяларды өзү иликтеп жазганы үчүн окурман-
дар арасында өтө белгилүү журналистке айланган. «The National 
Police Gazette» гезити Американын кырктан ашык шаарларында 
таратылган. 

Кул ээлөөчүлүк темасы бара-бара негизги улуттук көйгөйгө 
айланган. Аболиционисттик басма сөз («The New York Tribune») 
кул ээлөөчүлүккө каршы күрөштү активдештирген. 1852-жылы 
гезит «Биз, кул ээлөөчүлүктү эң бир көйгөйлүү моралдык жана 
социалдык көрүнүш катары карайбыз... Биз, аны акыйкатсыз- 
дыктын барып турган бир көрүнүшү катары таанууну талап 
кылабыз... Бир адам экинчи адамды кыймылсыз мүлк катары 
пайдаланып, кааласа өз пайдасы үчүн сатып жибергени акыл-
га сыйбаган көрүнүш...» деп жазган. Ушундай эле нукта Джозеф 
Медилл башкарган «The Chicago Tribune» гезити да ондогон мака- 
лаларды жарыялаган. Бирок, кул ээлөөчүлүккө каршы аттанган 
гезиттердин позициясын сындаган Джеймс Гордон Беннет баш- 
карган «The New York Herald» басылмасы да болгон. Аны колдогон 
түштүк америкалык конгрессмендер чыккан. 

1854-жылы Канзас-Небраска биллинин кабыл алынышы, 
Канзастагы согуш, Республика партиясынын түзүлүшү, Джон 
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Браундун Виргинияга куралдуу жүрүшү, анын отряды жана 
өзүнүн өлтүрүлүшү ж. б. бири-бирине чырмалышкан көп окуялар 
коомдун биротоло талкаланышына алып келген. Акыркы чекит 
1860-жылы 6-ноябрда коюлуп, аболиционисттердин активдүү 
колдоосу менен Авраам Линкольн Республика партиясынан пре-
зидент болуп шайланат. 

Мындай окуяга түштүк Американын жообу сецессия болду. 
1860-жылдын декабрь айында Түштүк Каролина Союздун кура-
мынан чыгып, 1861-жылдын 18-февралында 10 штат биригип 
Конфедерация түзүшүп, Джефферсон Дэвисти убактылуу прези-
дент шайлашат. 

Сецессия идеясы ошол учурдагы мезгилдүү басма сөз бетте- 
ринде жана публицистикалык адабияттарда пайда боло башта-
ды. Сецессия жөнүндө маселе биринчи жолу 1828-жылы Түштүк 
Каролинада көтөрүлгөн. 1830–1840-жылдары сецессия жөнүн-
дө Түндүк, Түштүк Американын эң эле радикал деп эсептелген 
гезиттери жазып жатышты, аны эч ким этибарга алган эмес. 
«The Charleston Mercury» («Чарльстонский Меркурий») Роберт 
Барнуэлл Ретти кээде «сецессиянын атасы» деп аташкан. «Түштүк 
Түндүктүн накта колониясына айланды», – деп жазган Ретт. 

1851-жылы Роберт Ретт сенатка Түштүк Каролинадан шай-
лангандан баштап, түштүктүктөрдүн коомдук аң сезимине өз-
гөрүүлөрдүн болушуна өзүнүн таасирин көрсөтөт. Түштүктүн 
басма сөзү («The Richmond Enquirer», «De Bow's Review». «The 
Charleston Mercury» жана башкалар) негизинен кул ээлөөчүлүк-
тү колдогон позицияны карманган. Ал тургай түштүктүктөрдүн 
кызыкчылыгын коргош үчүн өлкө борбору – Вашингтондо 
өзүлөрүнүн «The Southern Press» («Түштүк басма сөзү») деген ге-
зитин ачышкан. 

1850-жылдары Түштүктөн Джордж Фицхбю белгилүү мык-
ты макалаларды эле эмес, коомдо көп талаш-тартыш жараткан 
«Түштүк үчүн социология же эркин коомдун кыйрашы», «Бардыгы 
каннибалдар же кожоюну жок кулдар» деген эки китепти жазган. 

Линкольндун АКШ президенти болуп шайланышын түштүк 
басма сөзү терс кабыл алды. Гезиттерде жаңы өкмөт менен кы-
зматташуудан баш тарткыла, «Линкольн синагогасынан» орун 
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албагыла деген чакырыктар болгон. Ошентсе да Конфедерацияны 
түзүү согуштун башталышын түшүндүрбөйт эле. Хорас Грили Көз 
карандысыздыктын Декларациясына ылайык түштүктүктөр се-
цессияга моралдык укугу бар, Линкольн деле компромисс издеп 
жүрөт деп жазган. Бирок жаңжал тереңдеп кеткен эле. 

Линкольндун айтымы боюнча 1861-жылы 12-апрелде «үй 
урап» Түндүк менен Түштүктүн ортосунда жарандык согуш 
башталат. Түндүк басма сөзү да «согуш жолуна» түштү. 1861-
жылы Хорас Грили «The New York Tribune» гезитине өзүнүн би-
ринчи «чечкиндүү» макаласын жарыялады, тилекке каршы аны 
түштүктүктөр президенттин позициясы катары кабыл алышты. 
Анткени ачууга алдырган журналист түштүктүк сепаратисттер-
ге каршы биригүүгө чакырган. Макаласынын заголовкасы «Эч 
кандай келишүүчүлүк, чыккынчыларды эч аёо жок, Конституция 
бар» деп аталган. 

1861-жылы жайында түндүктүктөр чечкиндүү аскердик 
жүрүштөрдү жасай баштады. 26-июнда Хорас Грили «Улуттун 
жоокердик урааны: «Ричмондго кеттик!!». Козголоңчул Конгресс 
20-майда чогулбаш керек болчу. Дал ушул күнү шаар Улуттук 
гвардиянын күчү менен алыныш керек эле» деп жазган. Грили 
дал ушундай мазмундагы публицистикалык макалаларды көп 
жазган. Өз жазгандарына шерденген Грили гезитин Чарльз Данга 
таштап коюп, армия менен кошо Булл Ран деген жердеги салгы-
лашка кетип калган. Ал кармаш түндүктүктөрдүн жеңилиши ме-
нен аяктаган. 

«The New York Times» гезити жана анын редактору Генри 
Реймонд мурда Линкольнду катуу сындап келсе, кайнаган согуш 
маалында президентти колдоп турган. Согуш бийлик менен ба-
сма сөздүн ортосундагы өз ара түшүнүүчүлүк мыйзамын талап 
кылды. Сөз эркиндиги чектөөлөргө тушукту – федералдык бий-
лик өкмөткө каршы чыккан, сындаган бир топ гезиттерди жап-
ты, бир нече демократиялык партиялардын ишине тыюу салган. 
Козголоңчуларды ачык колдогон айрым басып чыгаруучулар, са-
ясий ишмерлер камалган. 

Түндүктүктөрдүн «Associated Press» маалымат агенттиги катуу 
цензурага кабылган. Түштүктүктөрдүн армиясынын биротоло 
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жеңилишин биринчи жолу жарыя кылган дал ушул агенттиктин 
кабарчысы болгонуна карабай, «Associated Press» бийликтин ты-
кыр көзөмөлүнөн чыккан эмес. 

1864-жылы федералдык өкмөт кул ээлөөчүлүктү колдогон 
бир топ түндүктүк гезиттердин ишин токтотуп, почта жеңилдик-
теринен да кур жалак калтырган. Андай гезиттердин катарына 
«The Chicago Times» («Чикаго Таймс»), «The Journal of Commerce» 
(«Соода журналы»), «The NewYork Daily News» («Нью-Йорк жу-
малык жаңылыгы») жана башкалар болгон. Өлкөнүн ичиндеги 
жана фронттогу абал жөнүндө жазууга да кошумча чектөөлөр 
киргизилген. Айрым генералдар журналистти фронт талаасынан 
чыгарып коюуга буйрук чыгарган учурлар болгон. «The NewYork 
Herald» гезитинин ардагер журналисти Томас Нокс ушундай абал-
га туш болуп кармалган. 

Жарандык согуш убагында армиялык гезиттер пайда болгон. 
Түндүктүктөрдүн армиясы Макон шаарын басып алганда, ал жер-
деги гезит редакциясын өз кызыкчылыктарына иштетишкен. 
Түндүк армиясында кызмат кылып жүргөн бир нече журналист-
тер бул басмакананы фронтко ала кетишип, «The Union» («Союз») 
гезитин чыгарып турушкан. 

Аскер кабарчылары ал кезде атайын бир статуска ээ болгон 
эмес, жарандык согушта көп эле жолу кооптуу жагдайларга туш 
болушкан. Ошого карабай өзүлөрүн «аскер журналисттери» деп 
атап алышкандар болгон. Уайтлоу Рид «The Cincinnati Gazette» 
(«Цинциннати гезити»), Чарльз Карлтон Коффин «The Boston 
Journal» («Бостон журналы»), Джеймс Беннет, Генри Реймонд ж. б. 
байма-бай согуш талааларында болуп турушкан. 

 Жарандык согуш көпчүлүк мезгилдүү басылмаларга болгон 
суроо-талапты жогорулаткан. Согуштагы жеңген жана жеңилген 
учурлар, жоготуулар боюнча кеңири отчёттор жарыяланган ге-
зиттер көп сатылып жатты. Күн сайын чыгуучу түндүк гезитте-
ринин көпчүлүгүнүн нускасы бир нече эсеге көбөйгөн. 

1865-жылы 31-январда Конституцияга он үчүнчү өзгөртүү- 
лөр киргизилген. Аболиционисттердин көп жылдык күрөшү- 
нүн натыйжасы болуп кулчулук биротоло алынып салынды.  
У. Л. Гаррисон өзүнүн алдына койгон максаты ишке ашкандыгы 
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үчүн 34 жыл бою чыгарып келген «The Liberator» гезитинин ишин 
токтоткондугу жөнүндө жарыялаган. 

Жарандык согуштун аяктарына бир нече ай калганда 1865-жы- 
лы 14-апрелде Вашингтондогу «Форд» деген театрда прези-
дент Линкольн атып өлтүрүлөт. Бул окуя жөнүндө маалыматтар 
ошол эле күнү телеграф аркылуу бардык гезиттерге берилген. 
Кабарчылар болгон маалыматтарды кылдат чагылдырууга ара-
кет кылышкан. «The New York Tribune» гезитиндеги макаланын 
заголовкасы «Президентти театрда атып кетишти...» – деп аталат. 
Журналисттин маалымат берүүдөгү «аңтарылган пирамида» сти-
ли ошондо жакшы колдонулган. Анда «ким, эмне, кандай, кайда 
жана качан?» суроолоруна жакшы жооп берилген. 

1865-жылы түштүктүктөрдүн биротоло жеңилишинен кийин 
өлкө реконструкция мезгилине (1865–1877) өткөн. Бул убакыт 
журналисттер үчүн да ишти уюштуруунун жаңы формасын, ма-
алымат берүүнүн жаңы ыкмаларын табуунун жана окурманды 
кантип ээлеп алуунун, техникалык жаңылыктарды киргизүүнүн 
мезгили болду. 

Техникалык жаңылык дегенде 1867-жылдан баштап жы-
гачтын калдыктары жана була гезит кагазынын негизги сырьёсу 
боло баштады. Анын натыйжасында басылмалардын баасы ар-
зандаган. Андан бир жыл мурда Америка менен Европаны бирик-
тирген трансатлантикалык телеграфтык кабель тартылган, ал 
дагы гезитке болгон чыгымды азайткан. 

1868-жылы Кристофер Шоулз жаңы басма машинасын ойлоп 
тапкан. Ал машина мурдагыга караганда гезиттерди тез жана 
сапаттуу басууга шарт түзгөн. 1869-жылы Тынч жана Атлантика 
океандарынын жээктерин бириктирген трансконтиненталдык 
темир жолдун курулушу аяктаган. 1876-жылы Александр Бел 
деген адам телефон ойлоп таап, ансыз гезит ишин, репортёр-
дун ишин элестетүү мүмкүн болбой калды. Телефон байланышы 
күнүмдүк турмуштун бөлүнгүс бир бөлүгү болуп калды. 

Дал ушул мезгилде Америка басма сөзүнүн өнүгүшүнө опол 
тоодой эмгек кылган, керек болсо өмүрүн сайган журнали-
стиканын көрүнүктүү өкүлдөрү: Генри Реймонд, Хорас Грили, 
Джеймс Беннет-улуусу, Сэмюэл Баулз, Уильям Каллен Брайант 
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дүйнөдөн өтүшкөн. Алардын ишин уланткан Чарльз Андерсон 
Дана ( «The Sun»), Мэнтон Марбл («The World»), Уайтлоу Рид 
(«The ChicagoTribune»), Генри Уоттерсон («The Louisville Courier-
Journal»), Мюрат Холстед («The Cincinnati Commercial»), Джозеф 
Пулитцер («The St. Louis Westliche Post») ж. б. журналистиканын 
көптөгөн алдыңкы өкүлдөрү өсүп чыгышкан. 

Жалпылап айтканда Америка басма сөзүнүн редакциялык-ба-
сма саясатына кирген жаңы беш тенденция байкалды. 

Биринчи тенденция. Америкалык гезиттерде маалыматтын 
молдугу (насыщенность) ишенимдүү жол алды. Баштан өткөн 
согуш окурманды баш макала же «персоналдык журналистика» 
эмес, жаңылыктар колонкасы көбүрөөк тартты. Ошондуктан 
жаңы муундун редакторлору тез, ыкчам, кыска-нуска жаңылык-
тарды, репортаждарды даярдоого жана жайгаштырууга негизги 
көңүлдү бурушту. 

Экинчи тенденция. Америка басма сөзүндө децентрализация 
болуп жаткан убакка туш келди. Журналистика дүйнөсүндө маа-
нилүү ролду маданий борбор катары таанылып, америкалык ба-
тыш деп эсептелген Сан-Франциско шаары ойногон. 1850-жыл-
дардын орто ченинде бул жерде Лондонго караганда көп гезиттер 
чыгып турган. «Associated Press» маалымат агентиги «Western 
Union Telegraph» телеграф агенттиги менен бир альянска бири-
гип алып, жаңылыктар дүйнөсүндө үстөмдүк кылып, көпчүлүк 
жергиликтүү гезиттерди маалымат менен камсыз кылып туруш-
кан, бул жагынан ньюйорктук гезиттерден кем калышкан эмес. 
Ошондуктан «The Chicago Daily News» («Чикаго күнүмдүк жаңы-
лыктары» 1875), «The Indianapolis News» («Индианполиси жаңы-
лыктары», 1869), «The San Francisco Examiner» («Сан-Франциско 
Икзэминер», 1865) жана башка аймактык гезиттердин таа-
сирдүүлүгү арткан. 

Ушуга байланыштуу согуштан кийинки жылдары мезгилдүү 
басылмаларды тараткан, ташып жеткирген компаниялардын ки-
решелери да өсүп, ондогон миллион долларлар айланып турган. 
1866-жылы «American News Company» компаниясы өлкө боюнча 
650 миңден ашык нуска жумалык гезиттерди жана 296 миңден 
ашык нускадагы айына чыгуучу журналдарды таркаткан. Мына 
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ушундай компаниянын ийгиликтүү иштешинен бир топ басыл-
малардын нускасы көбөйгөн. 

Үчүнчү тенденция дегенде бир катар гезиттердин саясий көз 
каранды эместигин, башкача айтканда «көз каранды эмес жур-
нализмдин» өнүгүшүн айта алабыз. «The New York Evening Post», 
«The Springfield Republican», «The New York Times» жана башка 
басылмалар бийликке азуусун көрсөтүп, көз каранды эместигин 
далилдешкен. 1870-жылы «The New York Times» Америка басма 
сөзүндөгү журналистика иликтөөсүнө негиз салып, коомдо, бий-
ликте болуп жаткан көп нерселердин бетин ачып, ашкерелеп 
турду. Айталы, нью-йорктук партиялык босс Уильям Твиддин 
бийликтен пайдаланып, мамлекеттик казынага кол салган кор-
рупциялык иштеринин бетин ачкан дал ушул гезит болгон.  
Ал ишке бул убакка чейин бир дагы гезит тиш салган эмес. «The 
New York Times» гезитине жарыялангандан кийин Твид түрмө-
гө камалат. Ошентип Америка басма сөзү 1870-жылдан кийин 
«төртүнчү бийлик» катары күчүн көрсөтө баштаган. 

Төртүнчү тенденцияны алсак, материалдарды берүүдө 
сен-сациялуулука басым жасалып турду. Беннеттин журналисти-
калык стили менен айтканда рекламаларда да жаңылык болуш 
керек. Беннеттин принциптерин 1868-жылы «The Sun» гезитине 
редактор болгон Чарльз А. Дана колдонгон, гезитине жаңы түс 
берген. Ал окурмандарына күн сайын так, кыска-нуска, кызык-
туу маалыматтарды фотолору менен берип турууга убада берген. 
Дананын гезитинин дагы бир жетишкендиги бийликке (өзгөчө  
У. Гранттын президенттик администрациясына) карата жазыл-
ган баяндамалар ачуу, бетке айтылып жатты. Анда да сенсация 
алдыңкы орунга чыгып жатты. 

Беннеттин баласы – Джеймс Гордон Беннет 1867-жылы «The 
New York Herald» гезитинин редактору болгон. Ага чейин бул ге-
зит ээсине жыл сайын 750 миң доллар таза киреше алып келип 
турган. «Атасынан баласы кыйын чыгат» болуп Джеймс Гордон 
Беннет атасынын жолун эле улантпай, андан ашып түшүп, гези-
тинде сенсацияны кантип жасоонун үлгүсүн көрсөткөн. 

1872-жылы Беннет, Генри Стенли деген репортёрду Африкага 
барып жоголуп кеткен саякатчы Дэвид Ливингстнонду издөө-
гө жөнөтөт. «The New York Herald» уюштурган экспедициянын 
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аркасы менен айтылуу саякатчыны табышат. 1874-жылы Джеймс 
Гордон Беннет лондондук «Daily Telegraph» менен Африкага экин-
чи экспедиция уюштуруп, анда Стенли катышып, Конго дарыясын 
аныктоого катышкан. 1879-жылы Түндүк уюлга да экспедиция 
жасашып, аягы жакшы бүткөн эмес. Жогоруда айткан окуяларды 
чагылдырууда сенсациялуулук биринчи орунда турган. 

Бешинчи тенденция катары мындай фактыны бөлүп айтсак 
болот. Жарандык согушка чейинки улуу редакторлордун ара-
кеттери, ошондой эле «көз карандысыз журнализмдин» аркасы 
менен коомдук резонанс туудурган көрүнүштөрдөн улам жур-
налисттик кесиптин коомдук мааниси өзгөчө өстү. Журналист 
коомдук-саясий күчтөрдүн арасында көз каранды эмес, жогорку 
социалдык статус алган кесипке айланды. Жалпы коомдун көй-
гөйүн айткан басылмалардын «penny press» деп аталган катмары 
пайда болду, калыптанды. 1860-жылдардын аягында Нью-Йоркто 
атаандаш эки гезит башкалардан өзгөчө бөлүнүп турду, антке-
ни экөөнүн тең окурман аудиториясы Американын интеллекту-
алдык чөйрөсү эле. Эң негизгиси бул жумалыктар: «The Round 
Table» («Тегерек үстөл» 1865–1869) менен «The Nation» («Улут», 
1865) саясий жактан эч кимдин көзүн караган эмес. Ошентсе да 
бул гезиттер кийин таасирдүүлүгү жагынан «The Nation» басыл-
масына орун бошотуп беришкен. 

Ирландиядан келген иммигрант Эдвин Годкин редакторлук 
кылган «The Nation» уюшулган биринчи күндөн баштап эле (1865–
1881) көз карандысыздыкка умтулуп, кийин XIX кылымдын 
экинчи жарымындагы бирден бир таасирдүү гезитке айланган. 
Годкин Джон Стюрат Миллдин либералдык идеяларынын жак-
тоочусу катары демократия жөнүндөгү кыялдарын орундатканга 
аракет кылган. Ошондуктан «The Nation» басылмасынын урааны 
– «Демократия, индивидуализм, мораль жана маданият» болгон. 

Годкин журналга Лонгфелло, Уиттьер, Лоуэлл, Нортон жана 
башка адабий, илимий тармактын көрүнүктүү өкүлдөрүн чакы-
рып, кызматташа билген. Алар аркылуу гезиттин кадыр-бар-
кы өскөнүн байкоого болот. Басылмада адабий сынга, илимий 
ачылыштарга байланышкан материалдарга көп орун берилген. 
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Өзгөчө Дарвиндин окуусу Америкада таанылышы үчүн көп мака-
лалар жарыяланган. 

Годкин «Алтын жалатылган кылымдын» элдешкис сынчысы 
болгон, ал массалык маданиятты, саясий плутократияны жек 
көргөн, журналистикада алар менен көп жылдар бою күрөшүп 
келген адам болгон. Тилекке каршы, ал койгон максаттарынын 
баарына эле жете алган эмес. 

Реконструкция жылдары биринчи сапаттуу финансы жумалы-
гы «The Commercial and Financial Chronicle» («Коммерция жана фи-
нансы хроникасы», 1865) пайда болгон, аны англиялык финансы 
басылмасы «The London Economist» менен көп салыштырышкан. 

1870-жылга чейин америкалык журналдар рекламалар-
ды колдонгон эмес. Уруксат берилген реклама – басма үйлөрү 
чыгарган китептерди гана жарнамалашкан. 1870-жылы «The 
Scribner’s Monthly» журналында китепке байланышпаган башка 
рекламалар кете баштады. Жарнамаларды популярдуу, нускасы 
көп басылмаларга берүү салтка айланды. Эң негизгиси журнал-
дар каржы жагынан бутуна туруп жатышты, реклама талашкан  
атаандаштар көбөйдү. 

Ай сайын чыгуучу нью-йорктук коомдук-саясий журналдар-
дан «The Scribner’s Monthly» (1870–1881) айырмаланып турган. 
Джильберт Холланд жетектеген бул басылма социалдык-саясий 
публикациялар: диний толеранттуулук, эл аралык автордук укук, 
мамлекеттик кызматтардагы реформалар жана башка олуттуу 
козгогон маселелери менен окурмандардын чөйрөсүндө бат эле 
популярдуулукка ээ болот. «The Scribner's Monthly» бардык нер-
сеге жаңыча мамиле кылгандыгы менен өзгөчөлөнүп турган. 
Журналга көркөм иллюстрацияларды колдонууда Александр 
Дрейк Гравюр Тимоти Коул жана Теодор Де Винн деген көркөм 
редакторлордун эмгектерин эске алсак, «The Scribner's Monthly» 
жасалгасы боюнча эч кимди алдына чыгарбаган. 

XIX кылымдын аягында америкалык басма сөздүн мындан 
аркы өнүгүшүн аныктаган окуялар болуп өттү. Өзгөчө бөлүп 
айтсак, «сары басылмалардын» пайда болушу, «сапаттуу журна- 
листиканын» стандарттарынын келип чыгышы, гезит-жур- 
нал ишиндеги индустриализация жана монополия «жаңы журна- 
лизмдин» пайда болушун шарттады. 
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РОССИЯДАГЫ БАСМА СӨЗ 
XVIII – XIX кк. 

XVIII кылымдагы журналистиканын калыптанышы.  
XVII кылымдын аягы XVIII кылымдын башындагы Россиянын 
социалдык-экономикалык өнүгүүсү чарбалык жана маданий 
артта калуучулуктан арылууну, мамлекеттик башкарууну кай-
ра түзүүнү, коргонуу мүмкүнчүлүгүн чыңдоону, мануфактураны 
өркүндөтүүнү талап кылып турду. Экономикада, саясатта, мада- 
нияттагы кайра куруулар Петр Iнин ысымы менен байланыш- 
тырылып жатты: борбордук жана жергиликтүү башкаруудагы 
реформалар, чиркөөлөрдүн мамлекетке баш ийиши, регулярдуу 
армия жана аскер-деңиз флотун түзүү, мануфактураларды өнүк- 
түрүү жана басма иштерин уюштуруу ж. б. толгон иштер турмуш-
ка ашып жатты. Коомдун бардык тармактарындагы реформалар-
дын жүрүшү Россия мамлекетинин эл аралык аброюн арттырып, 
И. Посошков, Ф. Прокопичтин жана башка адабиятчылардын пу-
блицистикалык эмгектеринде колдоо таап турду. 

Ошентсе да коомдук реформаларга элдин жапырт тартылышы 
бир топ нааразычылыктар менен коштолгон. 1705–1706-жылдар- 
дагы Астрахан көтөрүлүшү, 1721–1722-жылдардагы Москвадагы 
жеңил өнөр жай ишканаларындагы жумушчулардын толкундоо- 
лору, 1720-жылы дыйкандардын кыймылдары ж. б. буга далил 
боло алат. 

Мына ушундай тарыхый кырдаалда жаралган биринчи орус 
гезити «Ведомости» (1702–1727) Петр Iнин реформалык максат- 
тарын, ал учурдагы карама-каршылыктарды чагылдырып жат- 
ты. Биринчи гезиттин пайда болушу улуттук маданияттагы маа-
нилүү окуя катары саналып, тилдеги кайра курууларды жасоодо 
жана башка агартуучулук милдетти аткарууда чоң роль ойногон. 
Экинчи жагынан өлкөнүн ички-сырткы саясатын пропагандалоо-
до опол тоодой кызмат кылган. 

«Ведомости» гезити Петр Iнин катышуусу жана жетекчили-
ги менен жарык көргөн. Анын реформасын активдүү колдогон 
Синявич, Борис Волков түздөн-түз гезитти чыгарып, аны опера- 
тивдүү, маңыздуу маалыматтар менен камсыз кылууга, сапаттуу 
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жасалгаланышына чоң эмгек кылышкан. Алар гезиттин үзгүлтүк- 
сүз чыгышына көп тер төгүшкөн. Маалыматтарды кыска-нуска 
жана убагында берүүгө аракет кылышкан. Петр Iнин жарлыкта- 
рын жарыялап, анын маани-маңызын чечмелеп беришкен, анын 
талаптарын аткарууга үндөгөн пикирлерди көп беришкен. 

Россиянын басма сөзүнүн пайда болушуна албетте Европа 
өлкөлөрүнүн тажрыйбасы, таасири тийген. Басма кызматкер-
лери, адистер чет өлкөлөрдөн окуп келишкен. Ошондон кийин 
«Ведомости» гезитинин шрифттеринде, жасалгаланышында, 
колонкаларга, беттерге материалдарды жайгаштырууда чоң өз-
гөрүүлөр болгон. Саясий текст менен адабий тексттерди шрифт-
тер (арип) менен айырмалап берүү салты киргизилген. Ырларды 
колго тартылган кошумча сүрөттөр менен берүү колдонула 
баштаган. Ошентип «Ведомости» гезити маалымат алуунун не-
гизги булагына айлана баштайт. 

«Ведомости» Петр Iдин реформасынын ийгиликтүү жакта-рын 
даңазалаган, биринчи бетинен баштап жарыялаган. Тескери-
синче, ишке ашпай калган чечимдер, жер-жерлердеги элдин на-
аразычылыгы, толкундоолору жөнүндө үн каткан эмес. Жазган 
учурда бир жактуу каралоо менен чектелген. Айталы, «Дон каза-
гы К. Булавин айланасына жалаң ууруларды топтоп алган...» деп 
жазган «Ведомости» 1703-жылы 20-июндагы санында. 

 «Ведомости» 1711-жылга чейин Москвада жарык көрсө, кийин 
Петербургда чыга баштаган. Бир номурунун баасы 1 тыйындан  
4 тыйынга чейин болгон, нускасы 2500гө жеткен. Алгачкы жыл-
дары гезиттин чыгуу убактысы, көлөмү, номуру, форматы турук-
туу болгон эмес, кээде гезиттин атынын жасалгаланышы да өз-
гөрүп турган. 

XVIII кылымдын биринчи он жылдыгында Россиядагы мез- 
гилдүү басма сөздүн мазмунунда кыска жаңылыктар, заметка-
лар, билдирүүлөр башкы ролду ойногон. Аларды эл көп окуп, көп 
талкуулаган. 

Петр I өлгөндөн кийин «Ведомости» ишин токтотот, бардык 
басма иштери Илимдер академиясына жана Москва универси- 
тетинин карамагына өткөрүлгөн. Экономикада жана илимде-
ги өнүгүүлөр мезгилдүү басма сөз тармагына көп өзгөрүүлөрдү 
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алып келген: гезиттердин саны өскөн, алардын географиясы 
кеңейген, адистешкен жана тармактык басылмалар пайда бол-
гон. Басма ишинин Илимдер академиясына өтүшү менен аларды 
жетектөөгө жана журналисттик иштер менен алектенүүгө оку-
муштуулар тартылышып, илимдин жетишкендиктерин даңаза-
лап көп жазышкан. 

1728–1759-жылдардагы Академиялык журналистика. 
1728-жылдан «Санкт-Петербургские ведомости» гезити чы-
гып, анын биринчи редактору Г. Ф. Миллер деген адам болгон. 
1728–1742-жылдары гезиттин «Исторические, генеалогические 
и географические примечания» тиркемеси жарык көрүп келген. 
1756-жылдан баштап Москва университети «Московские ведомо-
сти» гезитин чыгара баштаган. 1755-жылы «Ежемесячные сочи-
нения, к пользе и увеселению служащие» деген биринчи журнал 
чыгып, аны да Г. Ф. Миллер жетектеген. 

Академиялык журналистика илимий-агартуучулук милдет- 
ти аткаруу менен илимий-популярдуу макалаларга, рецензия- 
ларга, очерктерге көп көңүл бурган. Мисалы, Я. Штелин,  
В. Тредиаковский, Г. Миллер, М. Ломоносов, В. Татищев жана 
башкалар тарых, маданият, илим жана адабияттын маселелери, 
драматургиянын тарыхы, теориясы жана поэзия жөнүндө көп 
макалаларды жазышкан. Орус жана чет өлкөлүк илимпоздор-
дун эмгектери жөнүндө жазылган рецензиялар зор кызыгуу ме-
нен окулган. Академиялык басылмалар жаңы чыккан китептер 
жөнүндө, тарых, география, этнографияга байланышкан очерк- 
терди байма-бай басышкан. 

«Санкт-Петербургские ведомости» гезити үчтөн бир бөлү-
гүн, кээде жарымына чейин жарыя, кулактандырууга орун бере 
баштаган. Жаңы чыккан китептер, товарлар, алардын сатылышы, 
ижарага берилиши, баалары, кызмат акысы ж. б. жарыяланып 
турган. «Сатуу», «Алуу» деген рубрикалар пайда болгон. Жарыя 
берүүнү кийин «Московские ведомости» ушундай эле салт менен 
уланткан. Кызмат көрсөтүүнүн көп түрү боюнча жарыялар чыгып 
турган. 

 Орус басма сөзүнүн сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүлүшүнө 
Г. Миллер чоң салым кошкон. Ал окурмандын оюн таап, ага азык 
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болчу маалыматты издеп, жазуунун жаңы жана жөнөкөй жолун 
табуунун үстүндө көп иштеген жана журналисттерден аны талап 
кылган. Ал гезит-журналдын окурмандарынын арасында ар кан-
дай изилдөөлөрдү жүргүзүп турган, анын басылмасын ким окуй 
турганын так билген, анын табитине жараша материал жазган.  
Г. Миллердин ою боюнча «саясат, экономика, мануфактура жана 
поэзия басылманын бетинде бирге орун таба алат». 

Журналисттик кесиптин спецификасы, журналисттин морал- 
дык облиги, эркиндиги, чыгармачылыгы, анын коомдогу орду 
жөнүндө биринчи жолу М. Ломоносов «Рассуждение об обязан- 
ностях журналистов при изложении ими сочинений, предназ- 
наченное для поддержания свободы философии» деген макала-
сын Амстердамдагы «Nouvelle Bibliothèque germanique» (1755) 
журналына баскан. М. Ломоносов журналисттин эмгегин өзгөчө 
ишмердүүлүк катары белгилейт. «Журналисттин маалыматы 
чындыкка кызмат кылууга багытталышы керек. Журналисттен 
күч жана эрк талап кылынат», – деп жазган М. Ломоносов. 

М. Ломоносовдун илимий эмгектери мезгилдүү басма сөздүн 
өнүгүшүнө өз таасирин тийгизген, өзгөчө орус адабий тилинин 
калыптанышына чоң роль ойногон. Анын «Краткое руковод-
ство к риторике, на пользу любителей сладкоречия сочиненное» 
(1743), «Краткое руководство к красноречию» (1748) макалалары 
орус журналисттерине үлгү болгон. 

Алгачкы капиталды топтоо процесси, эмгек менен товардык 
өндүрүштүн коомдук бөлүнүшүнүн өсүшү, сооданын кеңейиши 
бутуна туруп келаткан буржуазиянын талаптарына жооп бере 
баштады. Феодалдык укладдын негизинде өндүрүш күчтөрү- 
нүн өсүшү менен 1760-жылдары жаңы капиталисттик мамиле- 
лер калыптанды. Орус агартуучуларынын идеясы түптөлө башта- 
ды, алар крепостнойлук режимди катуу сындап жатышты. Феодал- 
дык-абсолюттук укладдын чирип бараткан мезгилинде, капита- 
листтик мамилелердин жана буржуазиялык идеология бекем- 
делип жаткан шартта адамдын эркиндиги, өз оюн билдирүүсү, 
жарыялоосу сыяктуу жалпы адамзаттык баалуулуктар орус басма 
сөз беттеринде жарыяланып жатты. Бул идеялар 1759-жылдан 
кийин басма ишине жеке капиталдын кире башташы менен күч 
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алды. Жеке менчик басылмалардын пайда болушу, аларда оппози-
циялык маанайдагы ойлор, талаш-тартыштар жарык көрүп, жур-
налистикада демократиялык концепциялар пайда боло баштады. 

1759–1774-жылдардагы сатиралык басма сөз. Бул мезгил 
аралыгында орус адабиятында жана журналистикасында де-
мо-кратиялык тенденциялар пайда болуп, сатиралык жана адабий 
сын жанрынын ортосунда талаш-тартыштар көп болгон. Коомдо 
болуп жаткан терс көрүнүштөр сынга алынып, Екатерина II 
жетектеген «Всякая всячина» журналында чагылдырыла башта-
ган. Н. Новиков, Д. Фонвизин, И. Крыловдун демократиялык жур-
налистикасында турмуштагы жетишпегендиктер ачык айты- 
ла турган болду, элдин үнү жазылып жатты. 

Мындай демократиялык кырдаал көпкө созулган жок. 
Екатерина II менен Н. Новиковдун ортосунда кайым айтышуу 
башталды. Талаш-тартышта эки тарап тең өз чындыгы бар экен- 
дигине аракет кылып, коомдук пикирди өз тарабына оодарууга 
жан үрөп жатышты. «Мени «Всякая всячина» айым (Екатерина II) 
коомдун талкуусуна салып бергенине ыраазымын. Коом келечек-
те биздин каттарыбыздан кимибиздин туура экендигин көрөт», 
– деп жазган Н. Новиков. Ал басма сөз коомдун кызыкчылыгына, 
чындыкка гана кызмат кылышы керек деген оюнан тайган эмес. 
Н. Новиков «Трутень» деген өз журналынын максаты жөнүндө 
айтып жатып минтип жазган: «Ар бир жазуучу эки предметке ээ 
болушу керек. Биринчиси – агартуу менен пайдалуу болуу, экин-
чиси – көңүлдү көтөрүү менен жагымдуу болуу керек». Ошол 
милдетти аткаруу менен басма сөз коомго пайда алып келерин 
да кошумчалаган. Мындан сырткары ал журналист орус тилинин 
граматикасын мыкты өздөштүрүп, таасирдүү жаза билиши зарыл 
экендигин да эскертет. Н. Новиков «Пустомеля» деген журналдын 
биринчи номурундагы кириш сөзүндө (1770) журналистке коюл-
ган талаптар жөнүндө баса белгилеп жазган. 

Журналистиканын кадыр-баркы жөнүндө М. Ломоносов да көп 
жазган. «Журналист саясий иштерге кийлигишүүсү керек. Жөн эле 
саймедиреп жазгандан туура жана таамай сындоо кыйын», – дейт 
М. Ломоносов. Н. Новиков журналын окурман-санаалаштарынын 
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кызыкчылыгына багыттап турган. Окурманы менен журналы-
нын беттеринде баарлашканды жакшы көргөн, дайыма планда-
ры менен ой бөлүшүп турган. Окурмандардан каттарды күтүп, 
жарыялап келген. Ошонун аркасы менен «Трутень» журналы-
нын 1769-жылдагы нускасы 1240ка жеткен. Кийин Н. Новиков 
«Живописец» журналын чыгарганда ушундай эле ийгиликтерге 
жеткен. 

Екатерина II жазуучу-журналисттер үчүн жаңы милдеттерди 
жана эрежелерди киргизди. Анын пикири боюнча жазармандар-
да ири алдыда «мамлекет башындагыларга берилгендиги жана 
сый-урматы болуш керек» Журналисттин ички дүйнөсү таза, бу-
зулбаган, айкөл, жакшылыкты көрө билген, тынчтыкты сүйгөн, 
адамгерчиликтүү сапаттары болушу керек деген көрсөтмөлөр 
берилип жатты. Екатерина IIнин ою боюнча 1) табигаттан берил- 
ген алсыздыкты эч качан кемчилик деп эсептебе, 2) бардык учур- 
ларда адамдарды сүйөрүңдү билгиз, 3) кемчилиги жок адамды та-
бам деп ойлобо, 4) бизге акыл-эс бер деп кудайдан сураш керек. 

Сатирага дидактикалык жана «күлкүлүү» мүнөз бериш үчүн 
Екатерина II өзүнүн сөздөрүндө англиялык «The Spectateur» жур- 
налынын тажрыйбаларына таянган. «The Spectateur» басылма-
сындагы «Менде эки түрлүү окурман бар» деген макала Екатерина 
IIге өзгөчө таасир калтыргандыктан, анын идеяларын «Всякая 
всячина» журналына колдонушкан. «Жинди адам асманга да ак 
сарай салууну ойлойт» деп кер какшык ыргытат Екатерина II. 

XVIII кылымдын акыркы чейрегиндеги журналистика. 
1789-жылдагы Француз буржуазиялык революциясынан кийин 
Россияда Е. Пугачев баштаган дыйкандардын көтөрүлүшүн 
баскандан кийин Екатерина II бийликке сын айткандардын 
баарына, өзгөчө журналисттерге катуу репрессиялык чараларды 
көргөн. Н. Новиковду «мамлекеттик чыккынчы» деп жарыялап, 
1792-жылы Шлиссельбург чебине камайт. 

Демократиялык журналистика өз жетишкендигин, кадыр-бар- 
кын жоготпой сактап калууга аракет кылган. Д. Фонвизин жазар-
мандарды «жалпы жетишкендиктердин сактоочусу» деп атады.  
И. Крылов «Зритель» деген журналында сатиранын коомдогу 
орду, аткарар милдетин жазып жатты. Коомду тазартуучу, агар-
туучу, алга сүрөөчү сатира экендигин байма-бай айтып келди. 
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XVIII кылымдын аягында басма сөз, анын коомдогу орду 
жөнүндөгү ойлорду бекемдөөдө Н. Карамзин да чоң салым 
кошкон. Ал өзүнүн журналисттик ишин Новиковдун «Жүрөк жана 
акыл-эс үчүн балалык окуу» журналында баштаган. Н. Карамзин 
1793-жылы жазган «Авторго эмне керек?» деген макаласында ага 
коюлган суроого «ак көңүл жана назик жүрөк» деп жооп берген. 
Журналисттин ички бай дүйнөсү менен жазгандары окурманды 
ойлонтуп, миң толгонтушу керек, деп жазат Н. Карамзин. Ушундай 
терең ойлорун ал «Московский журнал» басылмасына жарыялап 
келген. Ал окурмандардын кеңири чөйрөсүнө түшүнүктүү болгон- 
дой кылып жазган. Бул журналга Н. Карамзиндин «Бедная Лиза» 
деген повести басылганда, миңдеген жөнөкөй адамдардын көңү- 
лүнөн түнөк таап, чыгармадагы байкуш кедей кыздын тагды-
ры коомду катуу ойлонткон. Анын Европа өлкөлөрүнө жасаган 
саякаты, ал жактагы көрүнүктүү жазуучулар, философтор, уста- 
лар, дыйкандар менен жолугушуулары жөнүндө жазган «Письма 
русского путешественника» деген жол очерки орус коомуна бүлүк 
салган, коомду бир топ силкинткен. 

Н. Карамзиндин ысымы 1790-жылдардагы тил боюнча ре-
формалар менен байланыштуу. Ал коомдук турмушта, адабият- 
тагы тилдик окуулар, адабий тилдин маселелери, алардын эре-
же, нормалары, коомдун тилдик керектөөсү, тилдин тазалыгы, 
басма тили жана анын өзгөчөлүгү сыяктуу суроолорго ой толгоп, 
көп жазган. Тил маселеси жөнүндө А. Радищев да көп ой толгогон.  
Ал немис, француз, англис тилиндеги басылмаларга терең, ар та-
раптуу анализдерди жасап, журналисттин жазуу чеберчилиги бо-
юнча англичандардын «Лондон Меркурийи» журналынын тилин 
өзгөчө баалаган. Тилге болгон талапты орус журналистин ушул 
журналдан үйрөнүүгө чакырат. А. Радищевдин пикиринде эл өз 
укугун өзү жеңип алышы керек, ал колунан келет. «Элдин уку-
гу жөнүндө көп жазылды… Басып өткөн жолубуз көрсөткөндөй 
укукту күчү жок эле алуу куру сөз», – дейт ал. А. Радищев ушул ой-
лорун «Петербургдан Москвага саякат» деген китебинде чагыл-
дырганда, аны Екатерина IIи «Пугачевдон жаман козголоңчу» деп 
жарыялап, Сибирге сүргүнгө айдайт. 

XVIII кылымдын акыркы чейреги орус журналистикасын-
да жаңы идеяларды жана формаларды интенсивдүү издөө 
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мезгили болду. Жаңы типтеги: театрга арналган «Российский 
театр» (1786), адабий сын жаатындагы «Московский журнал»  
(1791–1792), тарыхка багытталган «Российский магазин»  
(1792–1794) ж. б. журналдар жана жумалык «Санкт-Петербургские  
ученые ведомости» (1777), «Санкт-Петербургские врачебные 
ведомости» (1792–1794) гезиттери жарык көргөн. Ошондой эле 
«Аглая» (1794) адабий альманах, «Карманная книга для любите- 
лей музыки на 1775 год» деп аталган музыкалык гезит, «Уединен- 
ный пошехонец» (1786, Ярославль) табият таануу гезити, аял- 
дардын «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дам-
ского туалета» (1779), балдардын «Детское чтение для сердца и 
разума» (1785–1789) басылмалары жарык көргөн. Мындан сырт- 
кары адабиятка, тарыхка, искусствого, философияга арналган 
ондогон гезит-журналдар пайда болгон. Демократиялык көз ка- 
раштагы журналисттер аналитикалык жанрларга көңүл бурушуп, 
ар кандай макалаларды, маектерди, трактаттарды жазышып, өзүлө- 
рүнүн саясий жана философиялык идеяларын элге жайылтышкан. 

XIX кылымдын биринчи чейрегиндеги басма сөз. XIX кы- 
лымдын биринчи чейрегиндеги Россиянын коомдук-саясий тур- 
мушунда ата мекендик жана европа тарыхына таасир берген – 
наполеондук баскынчылар менен күрөшүү, декабристтердин 
көтөрүлүшү сыяктуу окуялар болду. Журналистика бул окуя- 
ларды жазып эле койбой, активдүү катышуучусу да болду. 

Кыска убакыт падышалык кылган (1796–1801) Екатери- 
на IIнин баласы Павел Iнин учурунда жашыруун экспедициялар, 
жүздөгөн адамдарды сүргүнгө айдоо, чет элдик китептерди алып 
келүүгө тыю салуу сыяктуу катуу чаралар коомчулуктун наараз-
ычылыгын туудурган. 

1801-жылы Павел Iни кулатып бийликке келген Александр I 
орус турмушунда бир топ реформа жасоого убада берет. 23 жашта-
гы император Лагарп деген швейцарецтен тарбия, кийин жакшы 
билим алып, француз агартуу идеясын жактаган адам болгон. 
Александр I миң деген саясий туткундарга саясий укуктарын  
кайтарып берет, чет элден китеп алып келүүгө тыюу салганды 
алып салып, жеке басмаканаларга уруксат берет. Ошентсе да ли-
бералдык идеяларды ишке ашырууда консервативдик күчтөр 
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менен падышанын ортосунда карама-каршылыктар тоскоолдук 
жараткан. Россиядагы конституциялык процесске жол ачкан 
мамлекеттик башкарууну реформалоо долбоору четке кагылып, 
анын автору М. Сперанский куугунтукка кабылат. 

Александр Iнин жаңылыгы – 1804-жылы биринчи цензура уста- 
вын кабыл алды. Уставдын айрым параграфтары басма сөздү алсы-
ратууга шарт түзгөн. Устав цензураны алдын ала мыйзамдаштыр-
са, ага кошумча басма сөз жобосун четке сүрүп таштады. 

1812-жылдагы Ата мекендик согуш улуттук аң сезимдин 
өсүүсүнө, орус маданиятынын улуттук мүнөзүн бекемдөөгө чоң 
түрткү берген. Улуттук тарыхка болгон кызыгуу ойгонуп, анын 
натыйжасында Карамзиндин «Россия мамлекетинин тарыхы», 
Рылеевдин «Дума жөнүндө», Пушкиндин «Борис Годунов» рома-
ны, Лажечниковдун жана Кукольниктин пьесалары жарык көрүп, 
элге жетти. 

Ата мекендик согуш коомдогу толкундоолорду күчөттү, ошол 
учурдагы социалдык-саясий маселелерге көңүл бурулуп, тал-
кууланып, тиран бийликке нааразычылык көбөйгөн. Европа өл-
көлөрүндөгү буржуазиялык революциялардын аркасы менен со-
циалдык жана экономикалык прогресстер жүрүп жатканын орус 
коому жакшы биле баштады. Француз агартуу идеясында тар-
бияланган орус офицер-дворяндары Россиянын саясий түзүлү- 
шүн өзгөртүү пландарын айта башташты. Россиянын ошол учур-
дагы согуш ийгиликтери максатка умтулууга жакшы мүмкүн- 
чүлүктөрдү ачты. 

Биринчи саясий уюмдардын чөйрөсү анча кеңири эмес эле, 
алгачкы жашыруун уюмдар – Сактап калуу коому (1816–1817), 
Жыргалчылык союзу (1818–1821), Түндүк коому (1821–1825), 
Түштүк союзу (1821–1826) эсептелген. Аталган уюмдардын ба-
арын бириктирген нерсе самодержавиени жана крепостнойлук 
укукту жек көрүү болсо, бирок андан кутулуунун жолун ар баш-
ка айтып жатышты. Н. Муравьевдин «Конституциясында» кон-
ституциялык монархия болуп, аткаруу бийлиги императорго 
таандык болсо, мыйзам чыгаруу бийлигин парламентке берген, 
Пестель түзгөн «Орус чындыгы» деген долбоордо революциялык 
диктатураны орнотуп, падышалык фамилияны биротоло өчүрүү- 
нү сунуштаган. 



Дүйнөлүк журналистиканын тарыхы

• 123 •

Күтүлбөгөн жерден Александра Iнин өлүмү элдин толкун- 
доолорун күчөткөн. Заговорщиктердин «Орус элине манифест» 
деген кайрылуу менен чыгышып, анда конституциялык башка- 
рууну киргизүү, крепостнойлук укукту жоюу, демократиялык 
эркиндик ураандарын көтөрүшү Сенат аянтына Москва полку- 
нун лейб-гвардиясын алып чыкты, аларга матростор, Петер- 
бург гарнизонунун айрым бөлүктөрү кошулат. Жаңы импера- 
тор Николай Iнин буйругу менен артиллериялык ок атып та-
ратмайынча козголоңчулар аянттан тараган эмес. Натыйжада 
декабристтердин көтөрүлүшүнө катышты деп 579 адам карма- 
лат, 279у күнөөлүү деп табылып, бешөө: П. Пестель, К. Рылеев, 
С. Муравьев-Апостол, М. Бестужев-Рюмин, П. Каховский дарга-
га асылат. Калгандары Сибирге, Кавказга сүргүнгө айдалып, ай-
рым матростор менен солдаттар шпицрутен менен сабалган. 
Ошентип 1825-жылдын 14-декабры Россияда «Декабристтердин 
көтөрүлүшү» деген ат менен калган. 

XIX кылымдын биринчи чейрегинде расмий жана жеке мен-
чик, борбордук жана жергиликтүү болуп 150дөн ашык жаңы ба- 
сылмалар жарык көрүп турган. Бул цифра ошол убакка чейинки 
гезит-журналдардын санынан да көп болгон. Гезит, альманахтар- 
дан кийин журнал басылманын бир түрү катары калыптанган. 
Журналисттин коомдук жана кесиптик статусу да бекемделген. 

1802-жылы негизделген Н. Карамзиндин «Европа жарчысы» 
(Вестник Европы») адабий-саясий журналы ошол учурдагы коом-
дук пикирлерди туура, олуттуу чагылдырган, басылма чыгаруу-
нун европалык тажрыйбасына таянган алдыңкы басылма болгон. 
Жалпы алганда бул басылма Англия, Франция, Германия болуп 
Европанын 12 журналы менен тыгыз иштешкен. 

Карамзин журналына агартуучулук жана гуманитардык ба-
гыт берип, анын ишин кесипкөйлүк жогорку деңгээлде уюштура 
алган. Өзү да автор катары катышып, өз заманынын Державин, 
Херасков, Измайлов, Жуковский ж. б. таланттуу жана белгилүү 
авторлорун журналдын ишине тарткан. Журналдын кадыр-бар-
кы мурда болуп көрбөгөндөй өсүп, 1802-жылдын орто ченинде 
«Вестник Европы» журналына жазылгандар 580 окурман болсо, 
жыл аягында 1200гө жеткен. Кээде окурмандардын өтүнүчү ме-
нен журналды кайра баскан учурлар болгон. 
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Карамзин өз макалаларында дворянин менен дыйкандын 
мамилесин, алардын укуктары жана милдеттери жөнүндө көп 
жазган. Ал айыл жергесинде мектептерди ачып, дыйкандардын 
балдарына билим берүү көйгөйүн көтөргөн. Оокат-аштан кый-
налып жашаган таланттуу студенттерди мамлекеттик колдоого 
алуу маселесин алып чыккан. Россиянын илиминин жана билим 
берүүсүнүн келечеги ошол жаш муундун колунда экендигин 
айткан. Агартуу, билим берүү, адабият аркылуу гана коомду өз-
гөртүүгө болорун какшап жазган. Саясий жагынан алганда мам-
лекеттүүлүктүн республикалык негиздерин орус окурмандарына 
чечмелеп, чайнап берген. 

Карамзин «Европа жарчысы» журналын эки жыл бою (1802–
1803) айына эки жолудан чыгарып турган. Журнал 1830-жылга 
чейин ийгиликтүү жарык көрүп келген. Ал убакыттын ичинде 
бир топ редакторлору алмашып, кызматкерлер да жаңырып тур-
ган. Журналдын өкмөтчүл багыты гана өзгөрбөгөн, монархия 
жана крепостнойлук укук туруктуулуктун жана Россия мамле-
кетинин гүлдөп өнүгүшүнүн кепилдиги деп эсептегенден кайра 
тарткан эмес. 

Россияда ал мезгилде узак жашаган басылмалардын бири «Ата 
Журттун уулу» («Сын отечества») журналы Санкт-Петербург- 
да 1812–1852-жылдары жарык көргөн. Негиздөөчүсү жана ре-
дактору Н. Греч журналды уюштурганы үчүн падышадан 1 миң 
рубль сыйлык алган. Журналдын аты айтып тургандай анын 
мазмуну мекенчилдик багытта болуп, Наполеон басып кирген 
жылга туура келгени да бекеринен эмес. Журнал окурмандардын 
мекенин сүйүүгө, ал үчүн кызмат кылууга, керек учурда коргоо 
сезимин ойготууда көп роль ойногон. А. Куницындын «Послание 
к русским», «Речь скифского посла Александру Македонскому»,  
И. Кайдановдун «Освобождение Швеции от тиранства Христиана II,  
короля датского» ж. б. макалалары улуттук аң сезимди ойготууга 
чоң түрткү берген, авторлор, окурмандар арасында кызуу талкуу-
ну жараткан. Согуштан жеңүү гезит беттеринде элдин улуттук 
көз каранды эместиги үчүн болгон күрөш, мамлекетти сактап ка-
луу катары түшүндүрүлгөн. 

Ата мекендик согуштун жүрүшү бардык жанрларда чагыл- 
дырылган. Согуш талаасына барып репортаж уюштуруп келген 
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журналисттер болгон. Согуш темасында И. Крыловдун тамсил-
дери, А. Венециановдун жана И. Теребеновдун карикатуралары 
байма-бай басылып, баатырлык окуялардын тирүү летописи-
не айланган. Мындан сырткары Европада болгон саясий башка 
жаңылыктар да жарыяланып келген. 

Согуш бүткөндөн кийин «Ата Журттун уулу» журналы менен 
фронттон кайтып келген офицерлер, болочок декабристтер, жаш 
таланттуу жазуучулар жана публицисттер Ф. Глинка, А. Бестужев, 
Н. Муравьев, К. Рылеев, Н. Тургенев, В. Кюхельбекер, А. Грибоедов, 
А. Пушкин ж. б. кызматташышкан. 

1814-жылы «Ата Журттун уулу» журналынын титулдук бетине 
«тарыхый, саясий жана адабий журнал» деп жазышкан. Акыркы 
«адабий» деген сөздү ушул жылы кошушкан. Дал ушул жылы жа-
рык көргөн Ф. Глинканын «Рассуждение о необходимости иметь 
историю Отечественной войны 1812 года», «Писем русского офи-
цера» макалалары кызыгуу менен окулган. Ф. Глинка өз макала-
сында Ата мекендик согуштун тарыхын ким жазыш керек, анын 
маани-мазмуну кандай болуш керек, деген суроолорду кабырга-
сынан койгон. 

«Ата Журттун уулу» саясий журналы өлкөнүн ички-сырткы са-
ясатына кайрылып турган. А. Куницын «О состоянии иностран- 
ных крестьян» (1818, № 17) макаласында орус дыйкандарынын 
көйгөйү жөнүндө жазып, эң башкысы алар жеке эркиндиктен кол 
жууганын баса көрсөткөн. Ал эми «О конституции» (1818, №18) 
макаласында конституциялык парламенттик башкаруунун арты-
кчылыктары жөнүндө маселе көтөргөн. 

Россиянын адабий турмушу жөнүндө журналдарда жазылып 
турган. А. Бестужев, В. Кюхельбекер, К. Рылеевдин макалала-
рында орус адабиятынын өз алдынчалуулук идеясы, тилдин ку-
дурети, аны сактоо маселелери көтөрүлүп турган. К. Рылеевдин 
«Несколько мыслей о поэзии» (1825, № 22) макаласында кулчу-
лук аң сезимден кутулуу, жарандык багыттагы таза улуттук поэ-
зия жөнүндө маселе койгон. Грибоедовдун «Горе от ума» комедия-
сы, Пушкиндин «Руслан жана Людмила» поэмасы, Жуковскийдин 
«Людмила» балладасы жөнүндө журналга чыккан талкуулар 
элдүүлүк, улуттук өз алдынчалуулук, улуттук өзгөчөлүк, жаран- 
дык романтизмдин тегерегинде болгон. 
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Сенат аянтындагы окуядан кийин «Сын отечества» журна-
лы бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Ири алдыда басылма-
нын багыты өзгөргөн, бир топ кызматкерлер алмашкан, өтө эле 
расмийлешип кеткен. Н. Греча менен Ф. Булгарин теңредакторлор 
болушкан. Мына ушундай өзгөрүүлөрдөн кийин журналдын ну-
скасы 1200дөн 300гө чейин түшкөн. 

 Аталган мезгилде тармактык мезгилдүү басма сөз да ка- 
лыптанды. Андай атайын басылмаларга мамлекеттик меке- 
мелер ээлик кыла баштады. Ички иштер министрлиги «Санкт-
Петербургский журнал» (1804–1809), Илимдер академиясы – 
«Технологический журнал» (1804–1815) жана «Статистический 
журнал» (1806, 1808), Коргоо министрлигинин артиллерия коми- 
тети – «Артиллерийский журнал» (1808–1811) журналдарын 
чыгарышкан. Мындан сырткары жеке менчиктеги «Экономи- 
ческий журнал, издаваемый Васильем Кукольником» (1807), 
«Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведе-
ний экономических» (1820–1830) жана француз басылмалары-
нын дайжести болгон «Annales de Chimie et de Physique» журнал-
дары жарык көрүп жатты. 

Тармактык журналдар расмий маалыматтардан сырткары 
илимий, илимий-популярдуу макалалар, статистикалык мате- 
риалдар, практикалык кеңештер, жаңы ачылыштар, география-
лык карталар, таблицалар, схемалар, сүрөттөрдү басышкан. 

Жеке менчик гезиттерден 1813-жылы февралда Санкт-
Петербургда П. Пезаровиус тарабынан негизделген «Русский 
инвалид» басылмасын бөлүп айтсак болот. П. Пезаровиус теги 
Лифляндиядан болгон, Иен университетин бүтүрүп, философия 
илимдеринин доктору илимий даражасын алган. Эң кызыгы 
императордун үй-бүлө мүчөлөрү анын жеке гезитин каржылап 
турган. «Русский инвалид» гезитинин жазылуучулары да бат 
өскөн, 1813-жылдын апрелинде 800гө жеткен. Аталган жур-
нал ыкчамдыгы жана согуш темаларын жакшы чагылдырган-
дыгы менен окурмандар жакшы көрүшкөн. Мындан сырткары 
«Чрезвычайные прибавления» деген ат менен гезиттин тиркеме- 
син да чыгарып келген. Бир нускасынын баасы 25 тыйын тур- 
ган. «Русский инвалид» француздардын «Journal des Débats», 
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«Journal de Paris», «Gazette de France» журналдарынын мисалында 
фельетон жанрын өнүктүрүүгө аракет кылган. Бирок бул жаңы- 
лык орус басылмасында кабыл алынган эмес, көп сындар айтыл- 
ган, орус басма сөзүнүн өз салты болушу керек дегендер көп бол-
гон. 1816-жылдан баштап аталган басылма «Русский инвалид, 
или Военные ведомости» деген жаңы ат менен ишин уланткан. 

Орус басма сөзүндөгү жаңы жанр – саясий жана адабий ба-
яндама болду. Ал жанрлар «Вестник Европы», «Сын отечества», 
«Русский инвалид» журналдарында өзгөчө орун алды. А. Бестужев 
жазган адабий жанрдын спецификасы концептуалдуулугу, анали-
тикасы сюжеттик түзүлүшүндө жана хронологиялык мазмунун-
да болду. А. Бестужевдин адабий баяндоолору «Полярная звезда» 
(1823–1825) – деп аталган ар бир үчүнчү альманах китепти ачып 
турган. Анткени аталган альманахтарда өз мезгилинин мыкты 
жазуучулары жана акындары Пушкин, Баратынский, Жуковский, 
Батюшков, Рылеевдин чыгармалары жарыяланып турган. 

Бестужев баяндамачы катары адабияттын элдүүлүгүн би-
ринчи орунга койгон. Андан кийин ата мекендин баатырдык та-
рыхы, элдик чыгармачылык, улуттук тил маселелерин көтөргөн. 
Ал «белимчи кулчулукту», чыгармачылыгы элдик баалуулуктар 
менен бекемделбеген жазуучуларды, адабиятчыларды сында-
ган. Бестужев чыныгы элдик жазуучу деп Грибоедов, Крылов, 
Пушкинди эсептээрин ачык жазган. 

«Полярная звезда» окурмандар арасында жакшы окулган. 
Альманах биринчи жолу 600 нуска менен жарыкка чыкса, экин- 
чиси 1500 нуска менен басылган. Альманахтын баардык сандары 
киреше алып келип турган. К. Рылеев и А. Бестужев альманахтын 
ээлери катары жазган авторлорго калем акы берип турган. 

«Полярная звезда» Карамзин чыгарган «Аглая» (1794–1795) 
жана «Аонид» (1796–1799) альманахтарынан европа үлгүсүндө-
гү адабий мазмуну жана сөздү сыйлаган, аны барктап, баалаган 
окурмандарга арналгандыгы менен айырмаланып турган. 

1826–1855-жылдардагы мезгилдүү басма сөз. Декабрист-
тердин көтөрүлүшүнөн кийин жаңы цензура уставы кабыл 
алынды (1826), аны замандаштар «болот цензура» деп аташ-
кан. Уставга ылайык кош маанилүү орундарды көрсөткөндөрдү 
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басууга тыюу салынды. 1828-жылы кабыл алынган устав бир топ 
иштерди жеңилдеткени менен журналисттин укуктарын чекте-
ген учурлар болгон. Жаңы басылмаларды уюштурууга Николай I 
башкарып турганда 1832-жылдан кийин уруксат берилген. 1836-
жылы Агартуу министрлигинин циркуляры менен басылма ачуу 
убактылуу токтотулган. 

Өкмөттүк басылмалардын позициялары бекемделген. 1838- 
жылдан баштап Россиянын губерниялык борборлорунда өкмөт- 
түн программасы менен расмий басылмалар чыга баштаган. 
Жеке менчик басылмалар өкмөттүн бул катуу чараларын айла-
сыз колдошорун билдиришкен. Алардын арасында Ф. Булгарин 
менен Н. Гречти ж. б. атоого болот. 1825-жылдын 14-декабрын-
дагы окуядан кийин Булгарин коомдук пикирди билип туруу 
үчүн жашыруун полициянын агенти болуп иштеген. Ал чыгарган 
«Северная пчела» гезити 1825-жылдан кийин өкмөт тараптан бир 
топ жеңилдиктерди алган. Жеке менчик гезиттердин арасынан 
өкмөттөн саясий маалыматтарды басууга уруксат алган, тиражы 
3000ден ашкан. 1829-жылдан Гречтин «Сын отечества» журна-
лы Булгариндин «Северный архив» журналы менен бириккен. 
1831-жылдан экөө чогуу «Северная пчела» деген ат менен чыгып, 
журналистикадагы монополист болгон. 

Ошол мезгилдерде Орус басма сөзүндө ар тараптуулугу жана 
энциклопедиялык мазмунга өтүү тенденциясын байкайбыз.  
Мезгилдин андай талабын Н. Полевой эрте сезген. Ал өз журналы  
«Московский телеграф» аркылуу европалык үлгүдөгү, мазмунда- 
гы, агартуучулук, илимий-популярдуу багыттагы алдыңкы ба-
сылманы чыгарууга бардык далалатын жумшаган. «Московский 
телеграфтын» француздардын «Revue Encyclopèdique» жур-
налы менен типологиялык жакындыгы, жалпылыгы болгон. 
«Московский телеграф» журналында «Науки и искусства», 
«Словесность», «Библиография и критика», «Известия и Смесь», 
«Моды» ж. б. бөлүмдөр иштеген. Тарых, география, статисти-
ка, тилге, искусствого, адабиятка көп көңүл бурулган. Чет элдик 
журналдардагы мыкты делген макалалар которулуп басылып 
турган. Бул журнал жарык көрүп жатканда Россияда телеграф 
жок болгон. Бирок, журналдын биринчи бетинде (мукабасында) 
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Европадагы оптикалык телеграфтын сүрөтүн тартып коюшканы 
орустарды жаңы билимге, илимге умтулуусун бир топ күчөткөн. 

 «Московский телеграф» ата мекендик экономиканы буржуа- 
зиялык негизде кайра курууну жактаган, ага окурмандарын үн-
дөгөн. Соодагердин үй-бүлөсүнөн чыккан Н. Полевой Россиянын 
прогресси жана бакубатчылыгын өнөр жайдын жана сооданын 
капиталисттик мамиледе өнүгүшү менен байланыштырган. 

Россиядагы жана чет элдеги адабий турмушту чагылдырууда 
«Московский телеграф» бекем романтикалык позицияда турган. 
Ата мекендик жазуучу-романтиктер, айталы А. Бестужев-Мар- 
линский өзүнүн чыгармаларын жарыялап, жогорку бааларды 
алып турган. Чет элдик авторлордон В. Гюгого артыкчылык 
берилген. В. Кузендин философиясынын буржуазиялык көз  
караштары да басылма үчүн баалуу болгон. Журнал Гюгону «фи-
лософ-романтизм» десе, В. Кузенди «философиядагы романтик» 
деп атаган. 

«Московский телеграф» Европадагы окуяларга, баарыдан мур-
да Францияда 1830-жылы болгон буржуазиялык революцияга, 
Грециядагы, Латын Америкадагы боштондук кыймылдарына, 
Боливердин лидерлигине өзгөчө көңүл бурган. Конституциялык 
монархия, Европадагы мамлекеттик башкаруу, түзүлүштөр 
жөнүндө көп жазышкан. 

Журнал жумасына эки жолу чыккан, ар бир саны төрт-беш 
басма табакка барабар болгон. «Московский телеграф» журна-
лында белгилүү жазуучулар, тарыхчылар, философтор, географ- 
тар, филологдор, педогогдор П. Вяземский, С. Полторацкий,  
С. Соболевский, Е. Баратынский, В. Одоевский, И. Киреевский, 
М. Максимович, П. Кеппен, А. Вельтман, А. Галахов, А. Пушкин, 
В. Жуковский ж. б. макалалары жарыяланып турган. Акыркы үч 
жылда журналда басма ээсинин агасы К. Полевой чоң роль ой-
ногон. Н. Полевой болсо көбүнчө драматургия жана тарых менен 
алек болгон. Башында журналдын тиражы 700 нуска болсо, кийин 
1200 нускага чейин өскөн. «Московский телеграф» Н. Полевойдун 
сын материалдарынан кийин (1834-жыл) бийликтин кысымынан 
улам жабылган. 

Куугунтукка алынган басылмалардын бири «Литературная га-
зета» (редактор А. Дельвиг) болгон. Ага А. Пушкин автор катары 



1-бап

• 130 •

байма-бай жазып турган. «Литературная газета» басылмасында  
А. Пушкин биринчи жолу адабиятчы жана журналист Ф. Булгарин- 
ди жашыруун полициянын агенти катары сындап чыккан. 

Пушкин 1831-жылы журналисттердин сословиесин «мамле- 
кеттик адамдардын көчөттөрү» деп атаган. Улуу акын журна- 
листика коомдук пикирлер менен башкарылат деп эсептеген, 
коомдук пикирди монополдоштуруп алган укукту тааныбай 
тургандыгын айткан. «Северная пчела» журналы орус окурман- 
дарындагы коомдук пикирди башкарууга кандай акысы бар, 
«Северный Меркурийдин» канчалык үнү бар?», – деп жазган  
А. Пушкин. 

Булгаринди сатиранын тилине салып сындаган Пушкин- 
дин фельетондору Н. Надеждиндин «Телескоп» журналына  
1831-жылы «Торжество дружбы, или Оправданный Александр 
Анфимович Орлов», «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о 
прочем» – деген ат менен жарык көргөн. Пушкин Ф. Булгариндин 
өмүр баянын, анын адабий чыгармаларынын мазмунун, поли-
циялык ишмердүүлүгүн, гезиттин бийликке жан тарткан кошо-
матчылыгын терең, ар тараптуу иликтеп талкалаган. Ошентип 
Пушкиндин ысымы менен орус басма сөзүндө фельетон жанры 
жаралган. 

 «Телескоп» журналынын редактору Н. Надеждин журналдын 
бекем, негиздүү теориясы жана толук иштелген системасы болу-
шу керек деп жазган. Анын пикиринде журналда каралган пред-
меттер туруктуу илимий системада бирдиктүү теориялык ач-
кычта берилиши зарыл. Н. Надеждин мындай максаттарды ишке 
ашырууда Москва университетинин окумуштууларынын жарда-
мына ишенген. 

 «Телескоп» профессорлор М. Павлов, М. Погодин, М. Максимо- 
вич, А. Востоков жана башкалардын философия, юриспруденция, 
тарых, филологияга арналган макалаларын басып турган. 

1831-жылдары «Телескоп» журналында «Науки», «Изящная 
словесность», «Критика», «Современные летописи», «Смесь» ту- 
руктуу бөлүмдөрү иштеген. «Знаменитые современники» рубри- 
касынын алдында Кант, Манцони, Гегель, Шатобриан, Петрарк, 
Берлиоз, Гизо, Талейран ж. б. жөнүндө автобиографиялык 
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очерктер басылып турган. Журналдагы көп орундар немис, фран- 
цуз жана англис тилинен которулган материалдарга берилген. 

Надеждин «Современное направление просвещения» деген 
программалык макаласында Батыштын бунтардык аракеттерине 
каршы турган монархиялык Россиянын улуу багыттары жөнүндө 
жазган. Ушундан улам «Телескоп» 1830-жылдагы Франциядагы 
окуяларды сындаган, 1830–1831-жылдардагы польша-литва 
көтөрүлүшүн орусфил көз карашынан караган, ага француз рево-
люциясынын таасири болгон деп эсептеген. 

Айылдык чиркөө кызматкеринин баласы Надеждин коомдук 
деңгээлде таанылган инсан болгонго чейин карандай өз эмгеги 
менен көп нерсеге жетишип, турмуштук оор сыноолорду башы- 
нан өткөргөн. Ал Москва мамлекеттик университетинен куулган 
Белинскийди колдоп, өз басылмасына котормочу катары жумуш- 
ка алган. Белинскийдин «Телескоп» тиркемеси «Молва» басыл- 
масына чыккан «Литературные мечтания» макаласы жарыялан- 
гандан кийин коомдо бир топ талкуулар жүрүп, анын позициясы 
бекемделген. 

«Северная пчела» саясий жана адабий гезитинде «Новости 
политические и заграничные», «Новости внутренние», «Новости  
не политические: о новых изданиях и предприятиях, о произве- 
дениях наук, художеств и ремесел», «Известия обо всех выходя-
щих в свет русских книгах», «Нравы. Небольшие статьи о нра-
вах; критические и нравоучительные замечания», «Словесность. 
Легкие стихотворения и различные статьи в прозе», «Смесь», 
«Известия о новейших модах» деген бөлүмдөр, рубрикалар бол-
гон. Гезит редакторлору Ф. Булгарин менен Н. Греч басылманын 
коммерциялык ишин жандандырышып, киреше ала башташкан. 
Гезиттин мазмуну, багыты орто оокаттуу окурмандарга арналган 
эле. Майда чиновниктер, соодагерлер, анча бай эмес дворяндар, 
мещандар, ишкерлер окушкан. 

Гезиттин ички саясат бөлүмүндө бийликтин расмий буйрукта- 
ры, сыйлыкка көрсөтүлгөндөр, көргөзмөлөр, өлкөнүн завод-фаб- 
рикаларынан чыккан товарлардын жарманкелерин чагылдырган  
репортаждар, өкмөт адамдарынын «акылды алаксытуучу» мака- 
лалары, чет элдик кабарларга орун берилип келген. Мамлекеттик 
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ишке арналган материалдар «Наблюдения в отечестве» рубрика- 
сынын алдында жарыяланган. 

«Нравы» рубрикасында Булгариндин фельетондору басым- 
дуулук кылган. Анда жеңил сатиралык маанайда күнүмдүк жа- 
шоонун ар кыл маселелери, кемчиликтер, көйгөйлөр козголуп 
турган. Булгарин менен Гречтин гезитинин коммерциялык ба-
гыты менен О. Сенковскийдин «Библиотека для чтения» гезити-
нин багыттары бири-бирин толуктап турган. Биринчи журналга  
жазылган адам экинчисин да алып окуган же жазылган. 

«Библиотека для чтения» (1834) журналы сөз өнөрүнө, илим- 
ге, сүрөткө, мода жаңылыктарына көп көңүл бурган басылма 
эле. «Русская словесность», «Иностранная словесность», «Науки 
и художества», «Промышленность и сельское хозяйство», «Кри- 
тика», «Литературная летопись», «Смесь» деген бөлүмдөр, руб- 
рикалар болгон. Журнал ар бир айдын биринчи күнүндө 25–30 
басма табак көлөмүндө жарык көрүп келген. Журнал башкалар-
дан кагазы, даана шрифти, түстүү сүрөттөрү менен айырмаланып 
турган. «Библиотека для чтения» журналын өз учурунун бел-
гилүү китеп басып чыгаруучусу, Петербургдагы популярдуу ки-
теп дүкөнүнүн ээси А. Смирдин негиздеген. Ал редактор катары 
профессор-ориенталист О. Сенковскийди чакырган. 

«Библиотека для чтения» журналы европалык үлгүдөгү ком- 
мерциялык басылма болгон. Редактору калем акыдан сырткары 
15 миң рубль маяна алган. Ар бир беттеги автордун жазганы үчүн 
200 рубль калем акы, белгилүү, атактуу авторлорду жаздырып 
жарыялагандыгына 1000 рубль калем акы төлөнгөн. Бир жыл-
дык жазылуу баасы 50 рубль болгон. Журналдын тиражы 7 миң 
нускадан ашып турган. «Библиотека для чтения» орто класстагы 
окурмандарга арналган, негизги басым үй-бүлө окуй тургандай 
кылып чыгарууга коюлган. 

Сенковский чет элдик авторлордун чыгармаларын жергилик- 
түү орус цензурасынын талаптарына, окурман аудиториясынын 
табитине ылайыктап кайрадан иштеп чыккан. «Науки и худо- 
жества» бөлүмүндө табигый илимдерге, экономика жаатында-
гы макалаларга, техника тармагындагы жетишкендиктерге ар- 
тыкчылык берилген. «Промышленность и сельское хозяйство» 
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бөлүмүндө болсо өндүрүшкө байланышкан материалдар, айыл 
чарбасына байланыштуу кеңештер, тажрыйбалар, жаңылык-
тарды көп жазышкан. Журналдын сын бөлүмүндө Н. Кукольник,  
А. Тимофеев ж. б. мыкты авторлор иштеген. Коомдогу терс 
көрүнүштөрдү сатиранын, фельетондун тилине салып жазып ту-
рушкан. Ф. Булгарин «Публика и журналист» макаласында «окур-
манды жаңылык гана кызыктырат, эгер ал жок болсо ойлоп та-
быш керек» деп жазган. «Библиотека для чтения» журналында 
Сенковский мазмундук жагынан, киреше тапкан жагынан көп 
ийгиликтерге жетишкен. Аталган журналдын ийгилиги деген-
де орустун улуу сынчысы Белинский «Ийгилик дегенде жазыл-
гандардын саны менен эмес, коомго тийгизген таасири менен 
түшүнүүбүз керек» деп жазган. 

 1836-жылы жарык көргөн П. Я. Чаадаевдин «Философи ческие 
письма» макаласы үчүн «Телескоп» журналы жабылат. Автор ма-
каласында башка чет өлкөлөр арасында Россиянын тарыхый 
орду жок экендигин жазган. Редактор Надеждин сүргүнгө айда-
лып, Чаадаев жинди деп жарыяланган. 

А. Пушкин өзүнүн «Современник» (1836) журналында, кий-
ин Н. Гоголь дагы «Библиотека для чтения» менен «Северная 
пчела» журналдарын сындап чыгышкан. Алар коммерциялаш-
кан маалымат каражаттарынан сапаттуу басылмаларды күтүү-
гө болбойт, деп жазышкан. Пушкин өз журналынын максатын 
таза көркөм баалуулуктарды коргоо, сактоо, илимдин жана ма-
данияттын жетишкендигин популяризациялоо, коомдун гума- 
нисттик башатын бекемдөө, деп түшүндүргөн. 

А. Пушкиндин «Современник» журналында өз заманынын 
белгилүү авторлору, таланттуу журналисттери Д. Давыдов, 
А. Кольцов, Ф. Тютчев, Н. Дурова, П. Козловский, П. Вяземский  
ж. б. эмгектенишкен. Журналдын кызматкерлери үчүн ар бир ба-
ракка 200 рубль калем акы коюлган. 

А. Пушкин өз макалаларында коомдун көйгөйлүү маселелерин 
көтөрүп турган. «Путешествие в Арзрум» деген публицистикалык 
очеркинде автор өкмөттүн Кавказдагы колонизаторлук саясатын 
кызыл тилге салып сындап жазган. «Современник» журналынын 
үчүнчү санында Пушкиндин котормосунда «Джон Теннер» деген 
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макала жарыяланат. Анда тогуз жашар америкалык баланын ин-
дейцтер тарабынан уурдалып, алар менен отуз жыл жашаган таг-
дыры кеп болот. Ал макала менен Пушкин америка чындыгын, 
анын чыныгы жүзүн көрсөткүсү келген. Пушкин майда элдерди 
басып алган саясатты, баскынчылардын эгоизм мүнөзүн жекте-
ген. Анын «Современник» журналы ушундай олуттуу маселелер-
ди көтөргөндүгү, тереңдеп талдап жазгандыгы үчүн «акылдуу-
лардын семиз басылмасы» деп аталган. 

1840-жылдары Россиянын коомдук жана маданий турму-
шунда басма сөздүн мааниси жана ролу өстү. В. Белинский 
«Журналистика биздин мезгилде баары: Пушкин, Гете жана 
Гегель баары журналисттер, журнал кафедра (трибуна) катары 
кызмат кылат» деп жазган. Россиядагы басма сөз системасы те-
реңден, ар тараптуу өзгөрүшүнө демократиялык басылмалардын 
позицияларынын бекемделиши негизги түрткү болгон. Ошондой 
болсо да басма сөздүн сырткы картинасы, басылмалардын саны, 
аталыштары анча өзгөргөн эмес. 

Демократиялык журналистиканын негизгилери болуп  
А. Краевский сатып алган «Отечественные записки», Н. Некрасов 
менен И. Панаев жетектеген «Современник» журналдары эсеп- 
телинет. «Отечественные записки» энциклопедиялык журнал 
катары «Современная хроника России», «Науки», «Словесность», 
«Художества», «Домоводство, сельское хозяйство и промышлен-
ность вообще», «Критика», «Современная библиографическая хро-
ника», «Смесь» ж. б. бөлүмдөрү жигердүү иштеген. Сын бөлүмүн 
В. Белинский жетектеп, Пушкин, Лермонтов, Гоголдун чыгар-
мачылыгы жөнүндө сын макалаларын жарыялап турган. Журнал 
менен Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Даль, Герцен, Огарев 
ж. б. жазуучу-акындар кызматташышкан. Батыш Европанын 
адабиятынан Шекспир, Гете, Диккенс, Гейне, Ж. Санддын чы-
гармалары жана алар жөнүндөгү материалдар басылып келген.  
В. Белинскийдин «Отечественные записки» журналынын демо- 
кратиялык багыты бардык орус басма сөзүнө зор таасирин 
тийгизген. 

Европа басма сөзүнүн өнүгүү тенденциясы жана Россиядагы 
коомдук-саясий кырдаал ошол учурдагы замандаштарды, ири 
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алдыда журналистиканы жүрүп жаткан процесске тыкыр мами-
ле кылууга чакырды. Дал ушул негизден алганда «Отечественные 
записки» журналынын кызматкери К. Липперттин «Современная 
периодическая литература во Франции, в Англии, Соединенных 
Штатах, Италии, Испании и Португалии» макаласы орус жана 
батыш коомун таанууга шарт түзгөн. «Саясий ой-пикирлер, ар 
кандай өң-түстөр боюнча бөлүнгөн коомдун көз караштары өз  
каражаттарында чагылдырылышы керек», – деп жазат К. Липперт. 

 «Отечественные записки» курч социалдык багыттагы көркөм 
чыгармаларды жана публицистикалык макалаларды, кул ээлөө- 
чүлүктүн жана крепостнойлук эмгектин экономикалык келече-
ги жоктугу жөнүндө жарыялап жатты. Герцендин «Дилетантизм 
в науке», «Письма об изучении природы» деген философиялык 
эмгектеринде материализм жана диалектика идеялары коргоо-
го алынып жатты. Белинскийдин билдирүүлөрүндө сын реализ- 
минин теориялары жана Пушкин, Лермонтов, Гоголдун чыгар- 
мачылыктары терең талдана баштады. Журналдын активдүү ко-
омдук позициясы, анын демократиялык көз карашы, популяр-дуу-
лугу жана таасиринин күчөшү бийлик тарабынан цензуралык 
аракеттерди жасоого түрттү. А. Краевский материалдардын сая- 
сий курчтугун жеңилдетүүгө аракет кылды. Мына ушундай кыр- 
даалдан кийин Белинский журналдан кетүүгө аргасыз болгон. 

1864-жылы Некрасов жана Панаев, Пушкин негиздеген 
«Современник» журналын сатып алышып, анда Белинский сын 
жана библиография бөлүмүн башкарат. Журналда Тургенов, 
Герцен, Гончаровдун, чет элдик авторлордон Диккенс, Мериме, 
Фильдинг жана башкалардын прозалык чыгармалары чыга 
баштайт. Милютин, Сатиндин ж. б. публицистикасы антикрепост- 
нойлук пафосу менен айырмаланып турган. Белинскийдин ада- 
бий баяндамаларында «чыныгы мектептер» идеясы өнүктүрүл- 
гөн. Ал сын реализминин теориясына шайкеш келген жазуу- 
чулардын чыгармаларын иликтөөгө алган. Журналдын расмий 
редактору А. Никитенко «чыныгы мектептин» көркөм дүйнө- 
гө зыян тийгизе турган бир жактуу позициясын белгилеген.  
И. Киреевский болсо «Москвитянине» журналына жарыяланган 
«Обозрении современного состояния словесности» макаласында 
көркөм сөздүн бир тармагы катары журналистиканын таасири 
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күчөп жатканын жазган. Ал мындай тенденцияны ар кандай 
коомдук тенденциялардын активдешип жатышы менен түшүн- 
дүргөн жана коомдук пикирди калыптандырууда басма сөздүн 
жетектөөчү ролун тааныган. Бул жагынан адабиятка караган- 
да журналистика күчтүү болуп баратканын сезген. «Илим тарма-
гында философия үстөмдүк кылып бараткандай эле, адабиятта 
журналистиканын артыкчылыгы, таасири өсүүдө», – деп жазган 
И. Киреевский. 

Бирок ошол учурдагы орус журналдары И. Киреевскийдин пи-
киринде коомдун умтулууларын, аракеттерин толук чагылдыр- 
байт. Ошондуктан ал социалдык өнүгүү боюнча «толук адамзат-
тык жана таза христиандык агартуучулуктагы», славянофилдик 
доктринадагы өзүнүн концепциясын сунуш кылган. 

Славянофилдер – И. Киреевский, А. Хомяков, Ю. Самарин, бир 
тууган Аксаковдорду православие жана жамааттык негиздеги 
Россиянын өз алдынча өнүгүү идеясы бириктирген. Алардын ою 
боюнча Петр Iнин реформалары бул жолдон адаштырган. Алар 
батыштык жолго түшүүгө каршы болушкан. 

Славянофилдерге батышчылар, Россия менен Европаны мада- 
ний-тарыхый жактан бир бүтүндүк катары караган – Белинский,  
Герцен, Грановский, Кавелин каршы турушкан. Алар адам укугу,  
демократиялык эркиндиктердин бекемделиши  үчүн күрөшүш- 
көн. 

Белинский (1847) «Письма к Гоголю» деген макаласында 
«Россиядагы азыркы улуттук маселелер – крепостнойлук укук-
ту жок кылуу, адамды балак алып жазалоону токтотуу, колдо бар 
мыйзамдарды бекем сактоо керек», – деп жазган. Европадагы 
демократиялык жеңиштердин прогрессивдүү мүнөздөрүн таа- 
нуу менен Белинский эмгек менен капиталдын ортосундагы со-
циалдык теңсиздиктин ортосундагы карама-каршылыктарды 
баса белгилеген. Демократиялык көз караштагы журналисттер 
«Северная пчела», «Сын отечества», «Маяк» журналдары аркылуу 
чыккан «расмий элдүүлүк» идеяларын басма сөздү сактоочуларга 
каршы активдүү айтып жатышты. Эки тараптын кайым айтышы 
ошол учурдагы популярдуу жанрлар болгон физиология очер-
ки жана фельетон аркылуу болуп жатты. Физиология очеркин 
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калыптандырууга Батыш Европанын көркөм сөз өнөрү жана 
салттуу орус очеркинин тажрыйбасы өз таасирин тийгизген. 

1840-жылдардын басылмаларында фельетондордун ар кан-
дай түрлөрү болгон: акыл айткан жабык рекламасы менен  
(Ф. Булгарин, В. Межевич, П. Смирновский); фельетон – жаңы-
лык хроникасы (В. Соллогуб, Э. Губер, Ф. Кони); сатира фельетону  
(Н. Некрасов, А. Герцен). В. Белинский фельетондун өнүгүшүнүн 
келечегин орус адабиятындагы сатира багыты менен байланыш- 
туу караган. Анын ою боюнча фельетондун так багыты, ада-
бий-сатиралык формадагы курч тили жана мүнөзү болушу керек. 

Орус басма сөзүндө 1840-жылдары иллюстрациянын ролу 
өскөн. Ага басмакана техникаларынын жаңыланышы чоң түрткү 
берген. Гравюр кеңири колдонула баштаган. Анын өнүгүшүнө жур-
налистикадагы энциклопедизм жана демократиянын өнүгүшү 
жакшы шарт түзгөн. Иллюстрацияларда «оригиналдуулуктун 
типтүүлүгү» жана «чындыкты берилип чагылдыруу» даана бай- 
калып турган. 

1848-жылдагы Батыштагы революциялык окуялар падышачы- 
лык өкмөттү оппозициялык журналистикага каршы чараларды 
көрүүгө түрттү. Николай I князь А. С. Меншиков башында тур- 
ган комитет түзүп, борбордогу басылмалардын баарын тыкыр  
текшертип чыккан. «Отечественные записки» жана «Современ- 
ник» журналдарынын редакторлорунан «журналдарга өкмөт- 
түн көз карашына ылайык багыттарды» берүүнү талап кылган, 
укпагандарды «мамлекеттик чыккынчы» катары таанууну эскерт- 
кен. Ошол буйруктун айынан Салтыков-Щедрин «Запутанное 
дело» макаласы үчүн Вятка деген жерге сүргүнгө айдалган. Цен- 
зура славянофилдүү көз караштагы «Московский сборник» журна-
лына тыюу салып, кызматкерлерди полицияга аңдытып койгон. 
Өкмөт Петрашевскийдин кружогуна катышкандарды француз 
социалисттеринин чыгармаларын талкуулагандары үчүн куугун-
тукка алган. Алардын арасында жаш жазуучу Ф. М. Достоевский 
болгон. Аны башында өлүм жазасына буйруп, кийин жазасын сүр-
гүн менен алмаштырган. 

П. Вяземский цензура жөнүндө жазып жогорку инстанцияга 
жиберген катында журналистика жаштарга өзгөчө таасир берип, 
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аларды жеңил-желпиликке, алабармандыкка жетелеп жатканын 
жазган. Ошондуктан өкмөт баарын көзөмөлгө алып, саясий-ада-
бий багыттагы жалпы бир журнал, ушундай эле багыттагы күн сай-
ын чыгуучу жалпы бир гезит уюштурууну план кылган. «Бардык 
маалыматтар алар аркылуу агылып турганы оң», – деп жазат  
П. Вяземский. Анын пикиринде 4–5 миң жазылуучусу бар басыл- 
малар 100 миңге чейин окурмандуу болушу мүмкүн. Бул жур- 
налдардын жана журналисттердин коомдо ким экендигин, маа- 
ниси эмнеде экендигин айта турган көрсөткүч болмокчу. 

«Караңгылыктагы жети жыл» мезгилинде журналистикадагы 
принципиалдуу полемикалар жана анализдин ордуна эмпиризм, 
жеке фактыларды баяндоо жана объективизм стилиндеги мака- 
лалар жазыла баштаган. Орус журналистикасына жаңы темалар 
келди: Россиянын Крым согушунда жеңилиши, Николай Iнин 
өлүмү, өлкөдө коомдук жандануу болуп (1861), дыйкандар рефор- 
масынын башталышы ж. б. жөнүндө көп жарыялана турган болду. 

1855–1870-жылдардагы журналистика. Убагында жазуучу 
В. Жуковскийдин колунан тарбия алган жаңы император Алек- 
сандр II дыйкандардын маселесин чечүүгө белсенди. Андай кадамга 
барышына өлкөдөгү айыл чарба өндүрүшүнүн төмөндөшү, дый- 
кандардын толкундоолору, жалпы эле экономиканын өнүгүү тем-
пинин басаңдашы себеп болгон. Кул жумшаган эмгекти Европанын 
жана Россиянын алдыңкы билимдүү чөйрөсү, катмары бир ооздон 
жектеп жатышты. Мына ошондой алдыңкы көз караштагылар-
дын арасынан И. Тургеновдун «Записки охотника» китебин окуган 
Александр II крепостнойлук укукту жоюу чечимине биротоло кел-
ген. Декабристтердин жана петрашевчилердин сүргүндөн кайтып 
келиши, журналдарга саясий бөлүмдөр ачылып, дыйкандар тема-
сын талкуулоого уруксат берилиши турмуштагы чукул реформалар-
дын башталышына шарт түздү. 

Реформалар башталардан беш жыл мурда 150дөн ашык жаңы 
гезит-журналдар пайда болгон. Басылмалардын демократиялык 
көз караштагылары көбөйүп, алардын типологиялык мүнөздөрү 
да өзгөргөн. Алардын арасында Н. Некрасовдун «Современник» 
журналы бардык жагынан үлгү болгон. 1858-жылы Н. Некрасов 
мүнөзү боюнча өз журналын «коомдук басылма» деп атаган. 
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Бир жылдан кийин журналга саясат бөлүмүн ачууга уруксат 
берилген. Ал бөлүмдө чечүүчү ролду Н. Чернышевский менен  
Н. Добролюбов ойногон. Либералдык көз караштагы жазуучулар 
жана публицисттер Дружинин, Толстой, Григорович, Тургенев 
журналдан кетишкен. Дыйкандар маселесин чечүүдө жана мам-
лекеттик түзүлүш жана башкаруу формасы боюнча бул эки топ 
публицисттердин ортосунда карама-каршы көз караштар болгон. 
Ошондуктан алар ажырашууга туура келген. 

Коомдук турмуштагы актуалдуу проблемалар боюнча «Совре- 
менник» журналынын окурмандарына кайрылуусу чоң колдоо  
тапкан. Ошондон улам журналдын тиражы 3 миңден 5 миң нускага 
чейин өскөн. Аны Чернышевский элдин социалдык активдүүлүгү 
өскөндүгү менен байланыштырган. Ал мындай ойго публицист ка-
тары окурманды агартуу боюнча ойлоп тапкан ыкмасынын натый-
жасынан улам келген. Окурмандардын көбөйүшүнө өлкөдө сабаттуу 
адамдардын өсүшү, басылмаларды таркатуу аймагынын кеңейиши 
жана коомдук-саясий кырдаалдын өзгөрүшү да түрткү берген. 

«Современник» журналынын туруктуу темасы либералдар-
дын сын макалалары болгон. Чернышевскийдин «Г. Чичерин как 
публицист», Добролюбовдун «Литературных мелочах прошлого 
года» ж. б. сын макалалары кызуу талкууларды жараткан. Элдин 
эркиндиги үчүн күрөшүүдө дворяндык интеллигенциянын алсы-
здыгы катуу сынга кабылган. 

Либералдарды сындоо «Современник» журналынын тиркеме-
си «Свисток» сатиралык журналында (1859–1863) улантылган. 
Анын негиздөөчүсү Добролюбов болгон. Ал Аполлон Капелькин, 
Яков Хам, Конрад Лилиеншвагер ж. б. бир катар сатиралык  
образ-маскаларды колдонгон, акындардын ырларына пародия-
ларды жазган. «Свисток» журналында А. Толстой жана бир тууган 
Жемчужниковдордун таланттары ачылып, элге таанылган. Козьм 
Прутков деген образ-масканын атынан афоризмдер жана «Проект о 
введении единомыслия в России» ж. б. чыгармалары басылган. 

1860-жылы жайында Г. Благосветловдун «Русское слово» 
(1859–1866) журналына келиши менен басылманын мазмуну 
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жана структурасы өзгөргөн. Үч жыл чет өлкөдө жүрүп, Герцендин 
идеяларынын таасиринде болуп, демократиялык көз карашта 
болгон Благосветлов журналды түп тамырынан өзгөртүүгө 
аракет кылган. Д. Писарев сыяктуу демократиялык ойдогу пу-
блицисттерди журналдын ишине тарткан. Табигый билимдер-
ди пропагандалоо боюнча атайын беттерди ачкан. Писаревдин 
«Схоластика XIX века», «Реалисты» ж. б. макалалары ойдун эркин-
диги, коомдо жакыр, ач жылаңач жашаган элди кантип курсагын 
тойгузуп, кантип кийинтиш керек деген көйгөйлүү маселелерди 
көтөргөн. Ал коомду өзгөртүүнүн эки жолун: биринчиси – меха-
никалык жол, б. а. радикалдык ыкмалар менен өзгөртүү, экинчи-
си – химиялык жолу, б. а. коомду билимдин жардамы менен кайра 
курууну сунуш кылган. Д. Писарев «Русское правительство под 
покровительством Шедо-Ферроти» деген чыгармасында револю-
циялык аракеттерди жактап, Романовдор династиясын кулатууга 
чакырган. Анын айынан Писарев Петропавловский чебине төрт 
жылга түрмөгө камалган. 

1859-жылы Санкт-Петербургда В. Курочкин менен Н. Степанов 
негиздеген карикатуралар менен иллюстрацияланган «Искра» 
деген жумалык басылма пайда болду. Сатиралык журналды 
жасалгалоодо жана структурасынын түзүлүшүнө Герцендин 
«Колокол» журналынын таасири чоң болгон. 

Лондондо орустун эркин басылмасын уюштурган Герцен 
«Полярная звезда» (1855–1862) жана «Колокол» (1857–1867) 
журналдарында Александра IIни реформа жасоого чакырган, 
жерден дыйкандарды бошотууга, демократиялык эркиндиктер-
ди берүүгө үндөгөн. Ал Некрасовдун «Современник» журналын 
либералдар менен тил табыша албагандыгы үчүн сындаган. 

«Колокол» журналына «Русский человек» деген псевдоним ат 
менен жарык көргөн автордун «Письмо из провинции» макала-
сы революциялык аракеттерге чакырык таштаган, орус калкын 
куралдуу көтөрүлүшкө үндөгөн. Ал макалага түшүндүрмө жаз-
ган Герцен күч колдонууга, зомбулукка каршы чыгып, кайра ку-
рууларды тынчтык жолу менен жасоого багыт берген. Либерал 
К. Кавелин «Современник» журналына Чернышнвскийдин де-
милгеси менен басылган «Записка об освобождении крестьян» 
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макаласы менен дыйкандардын эркиндигин колдоп чыккан.  
Ал дагы көп талкууну жараткан. Реформачыл либералчылар-
дын позициясы өкмөттүн планы менен бир топ жакын болгон. 
Ошентип, акыркы сөз өкмөттө калат. 

1861-жылы 19-февралда Александр II кол койгон манифестке 
ылайык крепостнойлук укук жоюлуп, мурдагы крепостной дый-
кандар жөнөкөй эле эркин айылдык тургундар болуп калышты. 
Бирок дыйкандар жер үчүн помещикке жана мамлекетке салык 
төлөй турган болуп калат. Өздөштүрүүгө жараксыз болгон жер-
лердин берилиши, шаймандардын жетишсиздиги дыйкандардын 
нааразычылыгын туудурган, өкмөткө баш ийбегендерин аскер-
дин күчү менен баскан. 

1861-жылдагы дыйкандарга байланышкан реформаны «Совре- 
менник» колдогон эмес. Елисеев, Панаев деген публицисттердин 
баяндамаларында манифест алдамчы документ катары сыпатта-
лат. Чернышевский реформаны талап-тоноочулук катары баалап, 
өкмөттүн жөндөмсүздүгүн сындап, дыйкандарды эркиндикти 
жеңип алууга чакырган. Көп өтпөй Чернышевский камакка алы-
нып, Сибирге айдалган. 

Манифесттен кийин эле жерди башкаруу жөнүндө мыйзам ка-
был алынат, ачык сот өндүрүшүн камсыз кылган сот реформасы 
жүрөт, армияда өзгөрүүлөр болот. 1860–1870-жылдардагы рефор-
малар Россияны мамлекеттүүлүктүн европалык жолу менен өнү-
гүүгө аракет кылууга чоң түрткү берген. «Улуу реформалардын» 
доорунда сатиралык, библиографиялык, педагогикалык журнал-
дар, фотография, басма иши жана иллюстрацияга байланышкан 
атайын чыгарылган жаңы басылмалар пайда болгон. Балдарга, 
аялдарга, армияга, дыйкандарга арналган жаңы гезит-журнал-
дар жарык көрөт. Басылмалардын багыты коомдук-саясий, энци-
клопедиялык, адабий, театр, музыкалык болуп бөлүнө баштаган. 
Кечки жана жекшембилик басылмалар пайда болгон. Шаардык 
жана элеттик окурмандарга арналган гезиттер чыгып турду. 

Ф.  М.  Достоевский чыгармачылыгында өз заманынын көйгөй-
лүү маселелерине кайрылып, аларды чечүүнүн жолдорун анык-
таганга аракет кылган. Анын ою боюнча «жалпы адамзаттын би-
ригүү» идеясы улуттук жана жалпы адамзаттык кызыкчылыктар  
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дал келген жерде ишке ашат. Достоевский үчүн чындык эл масса- 
сынын жогорку идеалы «Кудайдын чындыгы», «Христиан чын- 
дыгы» катары жашайт. Ал өз учурунун басылмаларында «спеку- 
лятивдүү дух» жана «коммерциялык мүнөз» бар экендигин айт- 
кан. «Сөз – ал дагы ишмердүүлүк», мезгилдүү басылмалардын мак-
саты «коомго пайда алып келүү, адамга турмуштагы жолун көр-
сөтүү, жолтоо болгондорун жок кылуу», – деп жазат Достоевский. 
1865-жылы ал «Эпоха» деген журналды түзүүгө салым кошкон. 

Ошол учурдагы ар кандай типтеги, мүнөздөгү ондогон басыл- 
малардын арасында коомдо алган орду, саясий жана адабий 
салмагы, структурасы жана милдети боюнча алганда орус жур- 
налистикасында «Современник», «Русское слово», «Отечествен- 
ные записки» сыяктуу «семиз» журналдар башкы ролду ойношкон. 

1864-жылдагы китеп басып чыгаруунун абалы жөнүндө-
гү расмий министрликтин отчётунда «социализм, материа-
лизм духундагы» чыгармалардын саны өскөн. Мындай чыгар- 
малар жогоруда айткан «семиз» журналдарда да басылган. 
1860−70-жылдардагы демократиялык журналдар көз каранды  
эместикке умтулган (1863) поляктарды, боштондук үчүн күрөш- 
көн болгар элинин (1877–1878) аракеттерин колдошкон. Н. Чер- 
нышевский коомдук аң сезимге таасир берүүдөгү публицисти- 
канын бирден бир милдети режим менен жалтанбай күрөшө 
турган жоокерлерди тарбиялоо экендигин жазган. Писарев да  
журналистиканын өнүгүү жолуна өз баасын берген. Коомдогу 
толгон маселелерди чечүүдө же жеңилдетүүдө пропаганданын өз 
орду бар экендигин айткан. Бирок, Писарев кандай гана пропа-
ганда болбосун кайсы бир деңгээлде башка бирөөнүн эркиндик-
терин чектеп коёрун моюнга алат. 

Д. Писарев публицистиканын бирден бир максаты коомду, 
адамды, табиятты таанууга жардам бере турган илимий билимди 
ар тараптуу жайылтуу экендигин баса белгилейт. Публицист бар-
дык маселелерди алдын ала көрө билип, окурмандын оюн сезип, 
көйгөйлөрдү чечүүнүн жолун көрсөтүп бериши керек деп жазат  
Д. Писарев. Анын ою боюнча либерал журналисттер коомду не-
гизги маселелерди чечүү үчүн күрөштөн алаксытып жатышат. 

А. Герцен элдин керектөөлөрүн чечүүдө пропаганданын  
ийгилигин көрө билген. Ал публицисттерди массаны артына 
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ээрчитүүгө, андан ажырабоого чакырган. «Эгер биз элден алыс- 
тасак, ал бизди ээрчибейт, артта калсак өзүбүздү тебелеп кетет 
же бизди кыйгап өтөт. Немистер ошондой кылышкан, алардан 
сабак, үлгү алып өнүктүрүшүбүз керек», – деп жазган А. Герцен. 
Ал ата мекендик басма сөздүн жанры – баш макала, атайын 
уюштурулган номур, актуалдуу маселелер үчүн максат жана мил-
деттерди аныктаган. Ал теория жана практикада окурмандын 
каттарын колдонуунун ар кандай формаларын, алардын басыл- 
ма үчүн ролу жана маанисин көрсөткөн. Салтыков-Щедрин адаби-
яттын жана сындын ролу тууралуу журналдарга жазган. «Адабият 
менен пропаганда бир эле нерсе», – дейт С. Шедрин. 

Ар кандай чиндеги журналисттердин арасында артелдик 
башталыштагы басма ишин түп тамырынан өзгөртүү идеясы 
чыга баштады. Алар капиталисттик басма сөздүн сатылууга 
жөндөмдүү экендигин жана принциби жоктугун сындап эле кой-
бой, аларга практика жүзүндө каршы турууга аракет кылышкан. 
Артелдик принципте иштей турган «Народная летопись» деген 
гезит уюштурулган. Басма сөздүн капиталистешип кетүүсүнө 
каршы чыккан күрөштө Н. Соколов журналисттердин экономика-
лык көз карандылыгы жөнүндө жазган. «Журналистика – жатып 
ичер жан бакты», – дейт Н. Соколов. Ошондуктан ал басылмалар-
дын редакциялык бөлүгүн басма ээлеринен бөлүүнү сунуш кыл-
ган. Болбосо журналисттер басып чыгаруучулардан эркин боло 
албай тургандыгын эскертет. 

1870-жылдары басылмалар менен реклама берчүлөрдүн ор-
тосунда иштеген реклама ишинин кесипкөй адистери калыпта-
на баштады. Москвада Соода үйүнүн «Метцель и Кº» борбордук 
жарыя конторасы борбордук жана аймактык басылмалар үчүн 
жарыя, кулактандыруу, рекламаларды кабыл алып, таркатып, жа-
рыялап турган. 

1875-жылы «Дело» деген демократиялык журналда Д. Л. Мор- 
довцевдин «Печать в провинции» деген макаласы жарыяла-
нып, жергиликтүү басылмалардын катуу реакциясын жарат- 
кан. Макаланын автору чоң шаарлардын өнүгүп-өсүп жатканы  
басма сөзгө таасири тийгени менен жергиликтүү жана аймактык  
басылмалардын келечеги жоктугун көрсөтүүдө деп жазган.  
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Д. Л. Мордовцевдин пикири менен макул болбогон көптөгөн мака-
лалар, каттар жарыяланган. Алардын арасында А. Гацисскийдин 
«Смерть провинции или нет? Открытое письмо Д. Л. Мордовцеву» 
(Нижний Новгород, 1876) макаласы өзгөчө болгон. «Облустук 
провинциалдык гезиттин мамлекеттик маселелерде өз пики-
ри, ою жок дейсизби?» деп маселени кабыргасынан коёт автор. 
Жергиликтүү басма сөз борбордук гезиттерге караганда цен-
зурага көбүрөөк кабылып жатканын да жазышкан. 1865-жылы 
6-апрелде кабыл алынган «убактылуу» мыйзамга ылайык бор-
бордук басма сөз алдын чектөөчү цензуралардан бошотулуп, 
мыйзамды бузгандыгы үчүн жоопкерчилик авторго жана редак-
торго жүктөлгөн. Тилекке каршы, бул жеңилдиктер жергиликтүү 
гезиттерге тиешеси жок болгон. 

1860–1870-жылдары «народниктер» дыйкандар революция-
сы жана социалисттик утопиялар идеясы менен чыгышып, чет 
өлкөлөрдө: бакунисттер же анархисттер («Народное дело»), лав-
ристтер же пропагандисттер («Вперед!»), бланкисттик көз ка-
рашты карманган Ткачевдун тобу («Набат») өз басылмаларын 
негиздешкен. «Народниктер» Россияда кийин «Начало», «Земля 
и воля», «Черный передел», «Народная воля» ж. б. жашыруун ге-
зиттерди уюштурушкан. Алардын кийинки революциялык өз-
гөрүүлөрдү ишке ашыруучу аракеттеринин аягы 1881-жылы 
мартта Александра IIнин өлтүрүлүшү менен аяктаган. 

1880–1890-жылдардагы басма сөз. Александр IIIнүн өкмө-
тү өлкөдөгү тартипти бекемдөө боюнча чараларды көргөн. Ре-
формага чейинки структураларга өзгөртүүлөр киргизилген. Жер 
башкармалыктары жана жер боюнча өкмөттүк көзөмөл инсти-
туттары киргизилген, жер жөнүндө жаңы жобо кабыл алынып, 
анда бир топ чектөөлөр, өзгөртүүлөр киргизилген эле. 

1882-жылы 27-августта кабыл алынган «Басма сөз боюнча 
убактылуу эреже» Александр IIнин убагындагы жеңилдиктерди 
алып салган. Айталы, ал учурдагы төрт министр, анын ичинде 
ички иштер министри менен оберпрокурорго жакпаган басыл-
маны териштирип отурбай эле жаап салууга уруксат берилген. 
Ага кошумча, жаңы эрежеге ылайык редакторлорду материалы 
жарыяланган авторлорду билип эле калбай, керектүү учурда күч 
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органдарына алар жөнүндө маалымат берүүнү милдеттендир-
ген. Жаңы эрежени бузгандыгы үчүн «Отечественные записки», 
«Дело» журналдары куугунтукка кабылышкан. 1884-жылы төрт 
министрдин комитети «Отечественные записки» журналына 
«зыяндуу багыты» үчүн тыюу салган. 

Өнөр жай өндүрүшүнүн өнүгүшү, ага жараша жумушчулар-
дын санынын өсүшү өлкөдөгү коомдук күчтөрдүн жанданышына 
шарт түзүп, пролетариаттын ролу көтөрүлө баштаган. Мурдагы 
«народник» Г. В. Плеханов ж. б. 1883-жылы биригишип, Женева 
шаарында «Эмгекти бошотуу» тобун уюштурушкан. Россиядагы 
социалисттик кыймылдар батыштагыдай эле марксисттик ба-
гытта болушкан. 1883-жылы Д. Благрева деген болгар студенти-
нин жетекчилиги менен Петербургда марксисттик кружок пайда 
болгон, 1885-жылы алардын аракети менен «Рабочий» деген ге-
зиттин эки номуру жарыкка чыккан. 

1894-жылы Александр III өлгөндөн кийин орус самодержавие- 
синин акыркы башкаруучусу Николай II бийликке келет. «Ал 
улуу аскер башчысы, улуу монарх болгон эмес. Ал орто саар жөн-
дөмдүүлүктөгү, жумшак мүнөздөгү, өз жашоосунда кудайга бол-
гон ишенимине таянган жөнөкөй адам болгон», – деп жазган Улуу 
Британиянын мурдагы өкмөт башчысы У. Черчилль. 

Акыркы он жылда өлкөдө экономиканын өр алганы байкал-
ды, Россиянын өнөр жай продукциясынын орточо жылдык өсүү 
темпи АКШ менен теңелип, Европадагы бир топ мамлекеттерден 
озуп кеткен. Финансы министри С. Виттенин аты акча реформасы, 
орус акчасы рублдин бекемделиши жана жалпы эле мамлекеттик 
финансы абалынын жакшырышы менен байланыштуу. Ошентсе 
да өлкөдө жумушчу кыймылдары күч алып, алардын уюштуруу 
структуралары калыптанып, жаңы лидерлер чыга баштаган. 
1895-жылы В. И. Ульянов (Ленин) чет өлкөдө Плеханов менен жо-
луккандан кийин Петербургда «Союз борьбы за освобождение ра-
бочего класса» деген уюм түзгөн. «Союздун... » демилгеси менен 
1898-жылы Минск шаарында марксисттик кружоктун өкүлдөрү 
(9 адам) чогулуш өткөрүшүп, Россиянын социал-демократиялык 
жумушчу партиясын түзүшкөндүгүн жарыя кылышкан. 

Дал ушул жылдары орус басма сөзүндө либерал-элдик багытта- 
гы «Русское богатство», «Русская мысль», либерал-буржуазиялык 
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«Вестник Европы» журналдары чоң роль ойношкон. Масссалуу деп 
эсептелген «Новое время» (А. Суворин), «Голос» (А. Краевский), 
«Московские ведомости» (М. Катков) гезиттеринин тиражы дагы 
өскөн. «Новое время» гезитинин тиражы 1889-жылы 35 миң нуска 
болсо, 1897-жылы 50 миң нускага жеткен. Гезит А. Сувориндин 
жаңы жабдылган менчик басмаканасында басылган. 

Либерал-демократиялык басылмалардын ичинен Л. Толстой, 
В. Чертков жана П. Бирюков түзгөн «Свободное слово» (1898–
1899) гезити чет өлкөдө жарык көрсө да орус аудиториясында 
өтө таасирдүү болгон. Орустун улуу жазуучусу Л. Толстой үчүн 
өзүнүн макалаларын жарыялоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 
«Адамдардын турмушун жакшыртууга жалгыз таза жол – рухий 
акыл эс жагынан өсүп-өнүү», – деп жазат Л. Толстой. Турмуштун, 
жашоонун маңызын ал «чындык» менен аныктаган. Ал үчүн «чын-
дык» жана «рухий акыл эс» бири-биринен ажырагыс түшүнүктөр. 
Жаман нерсенин себебин сырттан эмес, өзүңдөн издешиң керек, 
дейт улуу жазуучу. Л. Толстойдун пикири боюнча журналистика 
инсандын рухий жактан өсүп-өнүгүүсүнө кызмат кылышы керек. 

1893-жылы «Русская мысль» журналынын № 10–11-санда- 
рына, 1894-жылдын № 2, 3, 5–7-сандарына Чеховдун орус катор- 
галарына арналган очерктери жарык көрөт. 1895-жылы анын баа-
ры «Остров Сахалин» деген ат менен өзүнчө жыйнак болуп чыгат. 
Улуу Чехов аны жазыш үчүн өмүрүн тобокелге салып, көп күндүк 
саякатка чыгып, миңдеген сахалиндиктер менен сүйлөшүп, ар 
бирине жооптору менен статистикалык карточкаларды толтуруп 
чыккан. Анын мындай аракеттери очерктин ишенимдүү, чын-
дыктын негизинде жазылышына шарт түзгөн. «Сахалин – адам 
чыдагыс жер… Биз түрмөлөрдө миллиондогон адамдарды суроо- 
сопкуту жок эле, тергөө талдоосу жок, жапайычылык менен чи-
ритип жатабыз» − деп жазат Чехов. Ал А. Н. Плещеевге жазган ка-
тында «Мен үчүн ыйыктын-ыйыгы – адамдын денеси, ден соолу-
гу, акылы, таланты, эргүүсү, сүйүүсү жана абсолюттук эркиндиги. 
Эркиндик күч колдонуудан, жалгандан сырткары болушу керек» 
деп айткан. 

В. Короленконун 11 удмурд дыйкандын соттолушу жөнүндө 
жазган «Мултан иши» деген журналисттик иликтөөсү «Русские 
ведомости» журналынын 1895-жылдын октябрь-ноябрь айла- 
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рындагы 13-санына чыккан. Анда автор окуя болгон жерге ба-
рып, болгон күбөлөр менен сүйлөшүп, сүрөттөрүн тартып, доку-
менттер бурмаланганын ж. б. фактыларды далилдеп жазгандан 
кийин кайра сот болот. Натыйжада күнөөлөнүп жаткан дыйкан-
дар акталып, эркиндикке чыгышат. 

1892-жылы «Ростовских-на-Дону известиях» гезитине А. Свир- 
скийдин «Ростовские трущобы» деген эссеси жарыяланат. Анда 
автор эссе деген жанрдын табиятын, журналисттик иликтөөнүн 
чыгармачылык түйшүгүн ачып берет. А. Свирский коомдо адам- 
дардын турмушуна байланышкан: жакырчылык, жумушсуз ка-
луу, ооруга чалдыгуу, жаңылыш үйлөнүү, оокат тапкан үй ээсин 
жоготуу ж. б. толгон көйгөйлөрдүн себептерин, кесепетин ачып 
берүүгө көп аракет кылган. 

«Самарская газета» басылмасында 1895–1896-жылдары ак-
тивдүү журналисттердин бири, жаш жазуучу М. Горький болгон. 
Анын фельетондорунун каармандары сатылган журналисттер, 
ууру-банкирлер, жалганчы аристократтар, фабрикант-талап-то-
ноочулар болушкан. Автор кул болуп иштеген аялдар, алардын 
аялуу тагдырларын, бели ката элек балдардын оор эмгегин көп 
жазган. 

1880–1890-жылдардагы «Московский листок», «Русские ведо- 
мости», «Россия» ж. б. гезиттерде В. Гиляровскийдин репор- 
тёрдук таланты ачылган. Анын репортаждары ыкчамдыгы, ка-
тышуучулардын көптүгү, реалдуу окуясы, жакшы тилде жа-
зылганы менен айырмаланган. Д. И. Менделеевдин аба шарын- 
да учушу, Николай IIге таажы кийгизүү салтанатындагы Ходын 
талаасындагы кырсык, Хлудов фабрикасындагы өрткө байла- 
нышкан репортаждар окурмандар арасында сенсация жараткан. 

Мурда реклама капиталисттик мамлекеттерге гана тиешелүү 
көрүнүш деп келсе, эми Россия басылмаларында да көнүмүшкө 
айланды. 1896-жылы «Новое время» борбордук гезитинин жа-
рыялардан тапкан кирешеси жарым миллион рублден ашкан. 
Рекламалык материалдарга да сенсациялуу, эмоционалдуу заго-
ловкаларды коюуга аракет кылышкан, жасалгалоонун жаңы ык-
малары, иллюстрациялар колдонулган. Рекламаны гезиттин бар-
дык беттерине жайгаштыруу адатка айланган. 
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XIX кылымдын аягында Россияда капитализмдин өнүгүшүнүн 
эволюциялык мезгили аяктап, бышып жетилген курч саясий ба-
талияларга, социалдык катастрофаларга акырындап орун бошото 
баштады. Россиянын легалдуу жана легалдуу эмес басылмалары 
кылым тогошуп жаткан маалда татаал жана карама-каршылык-
туу коомдук турмуштагы ар кандай саясий көз караштарды кеңи-
ри, ар тараптуу чагылдырып жатышты. 

АЗИЯ, АФРИКА ЖАНА ЛАТЫН АМЕРИКАСЫНЫН 
ӨЛКӨЛӨРҮНДӨ ЖУРНАЛИСТИКАНЫН  

КАЛЫПТАНЫШЫ
 Жаңы дүйнө ачылгандан кийинки мезгилдерде жер шары-

нын көптөгөн өлкөлөрү жана аймактары колониалдык басып 
алуучулуктун объектиси болуп баштады. Учурда өнүгүү үстүн-
дөгү өлкөлөрдүн тобун түзгөн Латын Америкасынын, Азия жана 
Африканын көптөгөн өлкөлөрүндө журналистика европалык ме-
трополийлердин (башка элдерди басып алып аларды эзүүчү, экс-
плуатациялоочу мамлекеттер) колониялдык үстөмдүгүнүн шар-
тында пайда болгон. Мезгилдүү басма сөздүн жаралышы мыйзам 
ченемдүү эсептелген Европадан айырмаланып алгачкы мезгил-
дүү басылмалар сырткы фактордун – европалык державалардын 
колониялык экспансиясынын таасири астында пайда болгон. Бул 
колонияларда жана көз каранды өлкөлөрдөгү журналистикага 
спецификалык из калтырган. 

Колониялык ээликтердеги мезгилдүү басма сөз ар кандай та-
рыхый мөөнөттөрдө жаралып турган. Биринчи гезиттер Жаңы 
дүйнөдөгү испаниялык колонияларда XVIII кылымда, брита-
ниялык Индияда, Цейлондо жана Түштүк Африка менен Батыш 
Африканын айрым аймактарында XVIII–XIX кылымдарда пайда 
болгон. Колониалдык экспансия кыйла кечирээк тарыхый мезгил-
дерде жүргөн Чыгыш жана Борбордук Африкада алгачкы мезгил-
дүү басылмалардын пайда болушу (британиялык, германиялык, 
франциялык) XIX кылымдын аяк ченине таандык. Африкадагы 
португалиялык ээлөөчүлүктө 1860-жылдары жарала баштаган 
басма сөз абдан жай баракаттык менен өнүгүп жатты. 
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Басма сөздүн пайда болушу жана өнүгүшү көбүнчө метропо- 
лийлердин деңиздин ары жагындагы ээликтеринин ишмерди- 
гинин мүнөзү жана ылдамдыгынын деңгээли, айрыкча колониал- 
дык саясаты менен аныкталган. Басма сөздүн эволюциясына ко-
лониялардын социалдык жана экономикалык өнүгүүлөрүнүн ар 
түрдүүлүгү, улуттун жана жергиликтүү калктын аң-сезиминин 
таасири тийип турган. Бирок европалык метрополийлердин эко-
номикалык, саясий жана колониалдык саясатынын натыйжа- 
ларынын окшоштугу колониялардын же жарым колониялардын 
дүйнөлүк географиялык точканын кайсы жеринде жайгашканы-
на карабай мезгилдүү басма сөздүн өнүгүү процессинде окшо-
штук мүнөздөрүнүн пайда болушуна объективдүү негизди жара-
тып турду. 

Европалык мамлекеттердин экспансиясы ошол мезгилдер-
де алдыңкы саналган коомдук мамилелери жана институттары 
(журналистика дагы ушул институттардын ичинде) колониялар 
жана жарым колониялар менен коштолуп турган. Кийинчерээк 
ушул эле экспансия колониялык коомдогу түпкүлүктүү калк- 
ты улуттук көз карандысыздык үчүн күрөшкө үндөөгө кыйыр түр- 
дө болсо да көмөктөшкөн. Азия, Африка жана Латын Америка- 
сындагы өлкөлөрдүн көз карандысыздыкка жетишкенге чейин- 
ки журналистиканын өнүгүүсүнүн жалпы спецификалык мүнөзү 
болуп басма сөздүн каршылаш эки отряды болгону: бир жагынан 
метрополийди жактап, алардын саясатын колдоп чыккан басыл- 
малар болсо, экинчи жагынан түпкүлүктүү калктын кызык- 
чылыктарын жана умтулууларын, жетилип жаткан улуттук аң-се-
зимин чагылдырышкан басма сөз органдары болгон. 

Колонизаторлор ээлик кылган мезгилдүү басылмалар басма 
ээсинин мүнөздөмөсүнөн, кандай аудиторияга багытталган жана 
аларга тагылган колониялдык коомго таасир этүү ролуна диф- 
ференцияланышкан. Колониялык басма сөз үч топко бөлүнгөн:

– колонизаторлор үчүн басылмалар;
– түпкүлүктүү калк үчүн, ак сөөктүү басылмалар;
– түпкүлүктүү калк үчүн диний (миссионердик) басма сөз. 
Колонизаторлор үчүн басылмалар. Колониялуу же жарым  

колониялуу өлкөлөрдө пайда болгон алгачкы мезгилдүү басыл- 
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малардын көбү үстүртөн маалыматтарды беришкен. Европалык- 
тар түзгөн жана алар багыттаган басылмалар колония ээле-
рин маалымат менен тейлөөнү башкы милдет деп эсептешкен. 
Колониялык чиновниктик жогорку тарап менен коммерциялык 
чөйрө мындай басылмалардын негизги окурмандары болуп сана-
лышкан. Бул чөйрөгө кийин жергиликтүү билимдүү элита дагы 
тартылган. 

Бул басма сөздөрдүн башкы милдети европалыктарды жана 
аларга жардамдашкан жергиликтүү өнөктөштөргө метрополий- 
деги окуяларды, колониялык администрациянын аракетте-
ри туурасында маалымдоо болгон. Чыгып жаткан басылмалар 
метрополийлерден чыккандарды, алар таандык болгон мада- 
ният менен байланышты карманууга, ностальгиялык маанай- 
ды жеңүүгө жардам берген. Колонизаторлорго арналган басыл- 
маларда европоцентризмдин руху сезилип турган, анда жарыя- 
ланган жазмаларда европа расасынын артыкчылыгы, башка раса-
лардан өйдөлүгү пропагандаланып турган. 

 XVIII кылымда Испания ээлик кылган колонияларда пай-
да болгон биринчи гезиттер бул белгилерге толук жооп берген. 
Мехикодо 1722-жылы негизделген, ай сайын чыгуучу «La Gaceta 
de México y Noticias de Nueva Espana», Гватемалада «La Gaceta de 
Goatemala» (1729–1731), Перуда 1743-жылдан чыга баштаган «La 
Gaceta de Lima» жана ошол мезгилдин дагы башка гезиттери жар-
лыктарды, колониялык башкаруучулардын буйруктарына кошуп 
мадриддик башка басылмалардан көчүрүп басып чыгарышкан. 
Испаниянын колонияларындагы жашоо жөнүндөгү жаңылык-
тардын үлүшү эң эле аз болгон. Түпкүлүктүү калк саналган сабат- 
сыз индейлер өздөрүнүн ээлик кылуучуларынын тилин билбе- 
гендиктен, бул гезиттерди маалымат булагы катары колдонуу- 
ну билишкен эмес. Колонизаторлор үчүн чыгып турган басылма-
лардын тобуна француз тилиндеги «Le Courrier d’Egypte» («Еги- 
пет курьери») деп аталган гезит дагы кирет. Бирок аны айрым 
араб тарыхчылары биринчи египеттик гезит деп жаңылыш эсеп- 
теп жүрүшөт. Иш жүзүндө 1798-жылдан баштап чыккан бул гезит  
бир гана француздар – Наполеондун армиясынын офицерлери  
менен жоокерлерине багышталып чыгып турган. Аталган гезит  
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Египетти аскердик күч менен багынтууну көздөгөн Наполеондун 
буйругу менен франциялык колониялык экспедициясынын кө- 
чүп жүрүүчү басмаканасында чыгарылып турган. Бирок бул гезит 
египеттиктерге жана египеттик басма сөздүн өнүгүшүнө көзгө 
көрүнөөрлүк эч бир таасири болгон эмес. Европалыктар колони-
яларда түзгөн басылмалардын тарыхый жана маданий мааниси 
түпкүлүктүү элдин журналистика институту, мезгилдүү басма 
сөздүн кудурети жана таасири эмнеде экендиги жөнүндө баштап-
кы түшүнүктөрдү жайылтканында. 

Түпкүлүктүү калк үчүн басылмалар. Колониялардагы европа-
лашкан билим берүү мекемелери жана миссионердик мектептер 
жергиликтүү калк арасында метрополиянын саясый, коомдук, 
маданий жана диний институттарына жана баалуулуктарына 
таазим этүүнү сиңирүүгө көмөктөш болушкан. Бара-бара жерги-
ликтүү калктын ичинен сабаттуу адамдардын чөйрөсү кеңейип 
отуруп, «жергиликтүү» басма сөздүн өз аудиториясы калыптана 
баштаган. 

Колониялык коомдордогу миссионердик ишмердик жана Ев-
ропага ыңгайлашкан билим берүү жүрүп отуруп жергиликтүү 
жашоочуларга багытталган мезгилдүү басылмалардын чыгышы 
менен толукталып турган. Ал басылмаларда чет элдик башкаруу-
чуларга баш ийүүгө чакыруу максаты күч болгон. 

Алжирде колониялык мезгилде дал ушундай максат менен 
«Al Mubashir» («Кубанычтуу кабар») жана «Al-Akhbar» («Жаңы-
лыктар») деген гезиттер пайда болгон. Алардын жергиликтүү 
эл арасына таратылган араб тилдүү басылмалары өлкөнүн ай-
магындагы колонизаторлордун ишмердигинин натыйжаларын 
кооздоп сүрөттөө менен Франциянын цивилизаторлугун даңа- 
залашкан. 

Миссионердик басылмалар. Европалык миссионерлердин 
колдоосу менен чыгып турган диний мазмундагы басылмалар 
жергиликтүү элге багышталган. Жергиликтүү элдин тилинде 
мезгилдүү басылмаларды чыгарып, алар аркылуу европалык 
христиандардын үлкөн дүйнөсүн түпкүлүктүү чөйрөгө таңуу- 
лап таанытуу миссионердик ишмердиктин бир формасы бол- 
гон. Ырас, миссионерлердин арасында жергиликтүү калкка чын 
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дилинен жардам бергиси келген, алардын балдарынын билимге 
тартылуусуна колдоо көрсөткөн, мектептер менен ооруканалар-
ды салып, караңгы эл үчүн өз жазмасын табууга (түпкүлүктүү 
элде өздөрүнө таандык жазмасы болбогондуктан, мисалы, фран-
цуз миссионерлери вьетнам жазмасын иштеп чыгышкан) көмөк-
төшүүгө ынтызарлар деле чыгышкан. 

Антсе деле, диний миссионерлердин ишмердиги жана алар чы-
гарган мезгилдүү басылмалары негизинен европалык метропо-
лийлердин колониялык экспансиясынын башкы максаты менен 
дал келип турган. Айрым учурларда миссионерлер колониялык 
армиялардын жоокерлери бул же тигил өлкөлөрдү басып алуунун 
алдында ошол өлкөлөргө жетип барышкан. Германия XIX кылым-
дын аягында Чыгыш Африканын аймагына үстөмдүгүн орнотуу 
үчүн үрөн даярдоого миссионерлердин жана алардын жергилик-
түү элдин тилиндеги диний басылмаларынын колдоосун пайда-
ланышкан. Бул үстөмдүк метрополийлердин биринчи дүйнөлүк 
согушта жеңилгенине чейин кармалып турган. 

Миссионердик басылмалардын колониялдык мүнөзү анын ко-
лониялардын администрациясынын колдоосу жана жактыруусу 
менен басылганын да айгинелейт. Мисалы, британдык Индияда XIX 
кылымдын биринчи жарымында англис басма ээлери У. Корей жана 
Ж. Кларк бенгал тилинде «Samashar Durpan» («Жаңылыктар») гези-
тин чыгарып турушкан. Ал гезит европалашкан жергиликтүү чинов-
никтер жана билимдүү индейлер арасында ачык эмес расмий колдо-
ону пайдалануу менен миссионердик пропаганданы жүргүзүшкөн. 

Миссионердик басылмаларды түпкүлүктүү элдин тилинде чы-
гарууда көп учурда ошол элдин ичинен миссионерлер тарабынан 
окутулуп үйрөнгөн чиркөө кызматкерлери да тартылчу. Алар үчүн 
диний басылмалар журналистика мектеби болуп берген. Себеби, 
көптөрү андан кийин басма ишин жөндөп кетишкен, айрымдары 
болсо жазмакерликти улантып кетишкен. Түштүк африкалык чир-
көө кызматкерлери Рубусана жана Дуба кийинчерээк Африканын 
түштүгүндө британдык башкаруу системасына түп-тамырынан 
бери реформа жасоо талабын басма сөз аркылуу айтып чыгышкан. 
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Биринчи мекенчил басылмалар. Колонияларда улуттук өз 
алдынчалыкты, өзүн-өзү башкаруу талабын билдирген басма 
сөздөрдүн пайда боло башташы биринчи мекенчил багыттагы 
басылмалардын ишмердигине жол ачкан десе болот. Патриоттук 
басылмалардагы метрополийлердин эзүүчүлүк системасын сын-
га алган материалдар колониялык көз карандуулуктан боштон-
дукка чыгуу ураандары менен коштоло албаган. Ошентсе да, 
ошол басма сөздөр мурдагы колония жана жарым колонияларда-
гы улуттук журналистикага жол салып беришти. 

Мекенчил басма сөздөрдүн ишмердиги кандай болду? Жерги-
ликтүү коомдун болочок көз карандысыз өнүгүүгө өзүн таанып 
билүү идеясын кабыл алуу үчүн рухий жактан даярданууга патри-
оттук басма сөздөрдүн ишмердиги түпкүлүктүү калктын улуттук аң 
сезими жетиле элек шартта чоң роль ойногон. Патриоттук басыл-
маларда колонияга айланганга чейинки тарых жөнүндө, өткөн до-
ордун ойчулдары менен баатырлары, европалыктар басып келген-
ге чейинки өкүм сүрүп келген цивилизация жөнүндө материалдар 
жарыяланган. Мындай мазмундагы материалдар аудиториянын 
(жалпы элдин) аң сезимине өз алдынча өнүгүүнү каалоо жана өнү-
гүүгө мүмкүн экендиги жөнүндө ойлорду бекемдөө, ынтызарлы-
кты жандантууга чакырык таштап турган.Европалык цивилиза-
ция менен болгон байланыш колониялардагы интеллигенциянын 
Европанын маданий мурастарына, ошол учурдагы илимдин жетиш-
кендиктерине жана философиялык ой жүгүртүүлөргө болгон мами-
лесин чагылдырган макалалардын пайда болушуна алып келген. 
Бул басылмаларда жана публицистикаларда агартуучулукка (би-
лим алуу, билимин жогорулатуу) умтулуулар ачык байкалган. Бул 
Британиянын колониясы болуп саналган Индиянын патриоттук ба-
сма сөздөрүндө даана көрүнгөн. Бенгалдык агартуучу Рам Мохан Рой 
1821-жылы Калькуттада перси тилинде чыгуучу «Sambad Kaumudi» 
(«Акыл эстин шамы») деген аталыштагы гезитти түптөгөн. Перси 
тили Индия калкынын арасында ортомчулук же башкача айтканда 
баарлашуунун милдетин аткарган. Ройдун андан башка да перси 
тилинде чыгуучу «Mirut ul Akhbar» («Жаңылыктар күзгүсү») деген 
гезити окурмандарды европалык жогорку жетишкендиктерди 
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синтездөө жана социалдык реформалоону жайылтуу үчүн евро- 
палык тажрыйба менен тааныштырып турган. 

Рой басма сөздү патриоттук идеяларды таратуучу каражат ката-
ры пайдаланган. Анын гезиттери индиялык коомго таандык болгон 
касталык бөлүнүүнү кескин айыптап турган жана бардык индия-
лыктардын патриоттук биригүүсүнө жолтоо болгон архаикалык 
көрүнүштү жеңүүгө чакырык ташташкан. Ошону менен катар Рой 
англис монархтарынын Индияны башкаруусун тааныган. Алгачкы 
патриоттук басылмалар үчүн мындай позиция көнүмүш мүнөз ка-
тары болгон. Метрополийлердин эзүүчүлүк системасын айыптоо 
ошол эле маалда бөтөн жердик башкаруучулардын ырайым кылуу-
суна үмүт этүү менен айкалышкан. 

Патриоттук басылмалардын орто саар абалына карабай колония-
лык бийлик алардын ишмердигин метрополийлердин кызыкчылы-
гына карама-каршы турган жагымсыз аракет катары баалашкан. 
Түпкүлүктүү элдин тарабында турган гезиттер далай жолу куугун-
тукка кабылышкан. Камбоджадагы биринчи патриоттук басыл-
ма – кихмер тилинде чыккан «Нагараватта» гезити камбоджалык-
тардын улуттук аң-сезиминин ойгонушуна түрткү болгон. Бирок 
анын ишмердүүлүгү франциялык колониялык администрациянын 
кыжырын келтирген. Гезит жабылып, анын түзүүчүлөрү камакка 
алынган. Ушундай эле тагдырлар дагы башка патриоттук гезиттер-
де жана журналисттерде кайталанган. 

Жарым колониялуу Кытайда патриоттук гезиттер кытай басма 
сөзү пайда болуп жаткан кезинен жарала баштаган. XIX кылымда 
Кытай императору Циндин династиясынын изоляциялык саяса- 
тынын кесепетинен улам тушуккан кризистин шартында 
АКШнын жана бир канча европалык колониялуу мамлекеттердин 
экспансиясынын объектиси болгон. Феодалдык бийликтин изо- 
ляцияланууну (обочолонуу, ээндөө, бөлүнүү) сиңирүүсүнүн айы- 
нан кытай мезгилдүү басма сөзү XIX кылымдын үчүнчү жары- 
мынан тарай баштаган. Бул маалда дүйнөнүн башка көп өлкө- 
лөрүндө өздөрүнүн мезгилдүү басма сөзү кеңири жайылып 
калган. 

XIX кылымдын аягында кытай басма сөзүндө Кытайдын кайра  
жаралуусу модернизациялануусун көздөгөн реформаторлук ба-
сылмалардын тобу түзүлө баштайт. Алардын беттеринде Европа 
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мамлекеттеринин жана АКШнын коомдук түзүлүшү жана андагы  
жашоо жөнүндө, батыш илиминин жана адабиятынын чыгаан  
чыгармаларынын котормолоруна, материалдарга орун берилген. 
Реформаторлук басылмалардын көпчүлүгү чет өлкөлөрдөгү, айры-
кча европа мамлекеттери менен АКШдагы окуяларга басым жасаш-
кан. Мунун бардыгы келип отуруп мамлекеттик жана рухий обочо-
лонуучулуктун кесепеттерин жеңүүгө көмөк болуп берген. 

Ушул мезгилдерде пайда болгон мекенчил гезиттер кытайлык- 
тардын сабаттуулугун жоюу зарылдыгын айтып чыгышкан. Алар 
илимий билим алууну таратуу мамлекеттин өз алдынчалыгын бе-
кемдөөгө, европалык илим жана техниканын жогорку жетишкен-
диктерин өздөштүрүүнүн негизинде радикалдуу реформалар ме-
нен өлкөнү модернизациялоого болот деп эсептешкен. Шанхайда 
1896-жылдын 12-январынан тартып «Цянсуэбао» («Мамлекетти 
күчтөндүрүү гезити») аттуу реформаторлук гезит чыга баштаган. 
Аны чыгаруучу Кан Ювей гезиттин биринчи санындагы редакция-
лык макалада «Билимиңди жалгыз өзүң пайдалангандан көрө, аны 
топ адамдар менен бөлүшүү артык, бирок өзүңдүн тобуңдун чеги-
нен чыгып, миллион адам менен бөлүшкөн андан да артык», – деп 
жазган. 

Реформалык кыймылды тереңдетүүдө Лян Цичаонун жетек-
чилиги астында 1896-жылдын августунан баштап жарык көргөн 
Шанхайдагы Мамлекетти бекемдөө ассоциациясынын расмий эмес 
органы саналган мекенчил «Шиубао» («Мезгилдин деми») жума-
лыгы чоң роль ойногон. Бул публицист – агартуучу кытайларды 
реформа жасоо зарылдыгын түшүнүүгө жана ал ишти өз колдору 
менен жүзөгө ашыруу керектигине, болбосо өзгөрүү чет өлкөлүктөр 
тарабынан мажбурлоо жолу менен аткарылаарына, жыйынтыгын-
да Кытай колонияга айланып калаарына ынандырган. Лян Цичао 
өлкөдө жаштардын билим алууга кызыгуусун ойготуу үчүн илимий 
жана техникалык адабияттарды таратуучу агартуу (билим берүү) 
уюмдардын илимий коомун түзүүгө чакырган. 

Публицист элди агартууну массанын саясий укукка ээ бо-
луусу үчүн зарыл шарт катары сөзсүз керек деп эсептеген. 
Лян Цичаонун пикири боюнча өлкөдө түркөйлүк өкүм сүрүп 
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турган чакта батыш үлгүсү боюнча демократияны жана парламента- 
ризмди киргизүү анархиянын салтанат курушуна гана алып келмек. 
Публицист «биздин сабаты жоюла элек элибизде эркиндиктин на-
гыз маңызын түшүнгөндөр аз. Эгер революция тутана турган болсо, 
ал АКШдагыдай майнаптуу болбостон, Франция менен Испания ту-
шуккандан да көп кыйроого дуушар кылат», – деп жазган. «Шиубао» 
1898-жылдын апрелине карата 10 миңден ашык нуска менен чы- 
гып, жалпы Кытайга тараган ири басылмага айланган. 

Император айым Цыси 1898-жылы ак сарайда төңкөрүш жасап, 
анын соңунан реформаны жана басма сөздү жактоочулардын ар-
тынан куугунтуктар башталган. Императордун жарлыгы менен 
Кытайда 1898-жылы 8-октябрда мезгилдүү басма сөзгө тыюу са-
лынган. Репрессиянын натыйжасында көптөгөн реформаторлор 
дарга асылып, Кытайдын аймагында реформалык басма сөз үзгүл-
түккө учураган. Реформатор-публицисттер Цичао менен Кан Ювэю 
Япон өлкөсүнө качышкан. Андан ары көз карандысыздыкты, респу-
бликалык жана демократиялык идеяларды активдүү пропаганда-
лаган (мындай белдүү басылмалардын бири «Минь Бао» («Элдик 
гезит»), антиколониялык улуттук басылмалардын эмиграцияла-
нышын пайда кылган кытайлык оппозициялык журналистиканын 
радикалдашуусу жүргөн. Аталган басылманы 1905-жылы Токиодо 
Кытай Республикасынын болочок биринчи президенти Суть Ятсен 
жарыкка чыгарган. 

Колонияларда жана жарым колониялардагы улуттук басма 
сөз. Түпкүлүктүү калктын аң-сезиминин өсүшүнө жараша орто заар 
оппозициялык реформаторлук агартуучу басылмалардын орду-
на түпкүлүктүү элге антиколониялык күчтөрдүн саясый-идеялык 
позицияларын чагылдырган жана улуттук көз карандысыздыкка 
чакырыктарды ачык жайылткан басма сөз келе баштады. 

Латын Америкасында алгачкы улуттук басылмалар испаниялык 
жана португалиялык колониялардын көпчүлүгүнүн боштондукка 
жетишүүсүнө алып келген XIX кылымдын биринчи чейрегиндеги 
антиколониялык согуштардын мезгилинде эле пайда болгон. Ошол 
мезгилдеги улуттук басылмалардын мисалы катары 1810-жылы 
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антиколониялык куралдуу күрөштүн демилгечиси, мексикалык 
дин кызматкери Мигель Идальго уюштурган «El Despertador 
Americano» («Американы ойготуучу») гезити аталат. Ал гезит 
боштондук идеяларын жайылтууда жана Мексикада үстөмдүк 
кылып келген колониялык мезгилдеги кош көңүлдүүлүктү, кай-
дыгерликти жеңүүгө чоң көмөк болгон. 

Антиколониялык согуштун мезгилиндеги көрүнүктүү саясат-
чы, полководец жана публицист, Латын Америкасында боштон-
дукка чыгаруучу аталган Симон Боливер испандардын Түштүк 
Америкадагы үстөмдүгүн жоюу үчүн болгон согуш мезгилинде 
көз карандысыздыктын тарапкерлеринин максатын жана араке-
тин пропагандалоо үчүн «El Correo de Orinoco» («Ориноко почта-
сы»,1818–1821-жж. ) гезитин пайдаланган. 

1798-жылы Африкада «Le Courrier d’Egypte» («Египет курье- 
ри») француз тилиндеги биринчи Египет гезити чыккан. «Le 
Courner d'Egypte» Наполеондун буйругу менен чыккан, анын жор-
туулдарын, согуштарын даңазалап жазып турган. Жергиликтүү 
элдин европалык метрополийлердин башкаруусунан боштон-
дукка умтулуусун даана билдирген басылмалар XIX кылымдын 
аягында жана XX кылымдын башында Азия жана Африка, ошон-
дой эле араб өлкөлөрүндө пайда боло баштаган. 

Колонизаторлорго жылуу мамиле кылууга, жергиликтүү эл-
дин сабатын жоюуга үндөгөн, Европаны, ак түстөгү улуттарды 
даңазалаган, ага берилгендик катары мамиле кылууга жан үрө-
гөн маалыматтар көп жарыяланган. 

Андай басылмаларга мисалы, Алжирде араб тилинде «Al 
Mubashir» («Кубанычтуу жаңылыктар») жана «Al-Akhbar» («Жаңы- 
лыктар») гезиттерин атасак болот. 

1881-жылы Индиялык антиколониялык радикалдуу кыймы- 
лынын ишмери Тилак маратх тилинде «Kesari» («Арстан») жана 
англис тилинде «Mahratta» гезиттерин чыгарууга киришкен. Ал- 
гач жергиликтүү элдин билим алуусун өнүктүрүү, индейлер үчүн 
саясый эркиндикти жана реформаларды талап кылган эки ге-
зит тең бара-бара улуттук боштондук жана британдык колониа-
лизмге келишпестик менен күрөшүү позициясына өткөндүгү үчүн  
Тилак бир нече ирет камакка алынган. Тилактын басылмаларын- 
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да башталган күрөштү кийин Индиянын улуттук конгрессинин 
гезиттери уланткан. Индиянын улуттук басма сөзүнүн тарыхында 
бараандуу изди Махамат Гандинин «Young India» («Жаш Индия») 
гезити калтырган десе болот. Көз карандысыздык үчүн болгон 
күрөштө бул гезиттеги макалаларды ондогон гезиттер кайта-
лап көчүрүп басып турушкан жана антиколониялык кыймылдын 
катышуучуларынын уюшкандыкта биригүүсүнө маанилүү роль 
ойногон. 

XIX кылымдын аягында, XX кылымдын башында Африканын 
Түштүгүндө жана Батышында, деги эле кара континенттин баш-
ка да чөлкөмдөрүндө улуттук басма сөз калыптана баштайт.  
1890-жылы Мадагаскарда малгаш тилиндеги «Ни Ирака» 
(«Кайрылуу») жана «Ни Мазава» («Дүйнө») гезиттери метропо-
лийлердин аралга француздарды отурукташтыруу, жергиликтүү 
элдин жерин массалык түрдө тартып алуу менен соңунан фран-
цуз компанияларына жана колонизаторлорго алып берүү ниетин 
айыптап чыгышкан. Колониалдык бийликтин дарегине каршы 
пикирлер айтылган макалаларга арбын орун бериле баштаган. 
Аларда саясый жана экономикалык эркиндик талап кылынып, ан-
тиколониялык чакырыктар жарыяланып турган. Малагисийлик 
алгачкы улуттук басылмалар антиколониялык күрөштү радикал-
даштырууга көмөктөш болгон. 
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2-БАП  

XX КЫЛЫМДЫН ЖУРНАЛИСТИКАСЫ
 

АКШ ЖАНА БАТЫШ ЕВРОПАДАГЫ  
БАСМА СӨЗ 

 XIX кылымдын аягында XX кылымдын башында басма сөз со-
циалдык институт катары журналистиканын үч миң жылдык та-
рыхында мурда-кийин болуп көрбөгөндөй массалык аудиторияга 
ээ болду. Мунун өзү мезгилдүү басма сөздүн жалпыга маалымдоо 
каражатына айланганынын айкын далили эле. Бул индустриал-
дык революция менен рыноктук мамилелердин өнүгүшүнүн 
натыйжасында ишке ашты. Массалык машина өндүрүшү жана 
товарга карата керектөө өстү, ага жараша товар өндүрүмү да ке-
ңейди. Мунун натыйжасында экономикалык жана социалдык 
факторлор калыптана баштады. Машинанын индустриалдык 
өндүрүштө колдонулушу товарлардын көлөмүн бир нече эсеге 
жогорулатып, алардын түрүн да көбөйткөн. XIX кылымда ин-
дустриализациянын этабын баштан кечире баштаган өлкөлөрдө 
калктын кирешеси жогорулап, товарларды көбүрөөк сатып алуу 
мүмкүнчүлүктөрү өскөн. «Төмөнкү класстардын» тапкан кара-
жатынын бир бөлүгү эс алуу, көңүл ачуу үчүн жана руханий ке-
ректөөлөр үчүн жумшала баштаган. Жумуш күнүнүн кыскарышы 
да аларга эс алууга убакыт бөлүүгө мүмкүнчүлүк жараткан. Отуз 
жыл аралыгында, XX кылымдын босогосунда, Батыш Европанын 
алдыңкы өлкөлөрүндө жана АКШда жумуш убактысы орто эсеп 
менен 250–300 саатка кыскарган, ал эми экинчи дүйнөлүк со-
гуштун алдында 1870-жылдагыга караганда ал 600–1000 саатка 
азайган. Ошентип, калктын көпчүлүк бөлүгүн түзгөн коомдун 
төмөнкү катмарынын эсебинен басма сөздүн аудиториясынын 
саны кескин түрдө өскөн. 

АКШ жана Европа өлкөлөрүндө өндүрүштө колдонула баш-
таган машиналар менен иштей ала турган жумушчу күчүн ка-
лыптандыруу үчүн массалык сабатсыздыкты жоюу зарылдыгы 
жаралган. Андыктан, бул өлкөлөрдө милдеттүү түрдө баштапкы 
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билим берүү киргизиле баштаган. Алсак, 1870-жылы Англияда 
мектептерде окутуу тууралуу тиешелүү мыйзам киргизилген. 
Массалык сабатсыздыктын жоюлушу менен калктын калың кат-
марына даректелген көп тираждуу мезгилдүү басылмаларды чы-
гаруу кызыкчылыгы күч алган. 

Профсоюз жана башка коомдук бирикмелерге жумушчулар 
көбүрөөк катышып, саясий окуяларга, басма сөздө жазылып 
жаткандарга кызыгуулар арткан. Жарандардын демократиялык 
укуктар үчүн күрөшү ошол мезгилдеги бир катар алдыңкы өлкө-
лөрдө жалпы шайлоо укугуна (андай укукка басымдуу учурда эр-
кектер гана ээ болушкан) ээ болууну шарттаган. Шайлоонун на-
тыйжаларына олуттуу таасир тийгизе алган массалык электорат 
калыптанган. Саясий жана экономикалык элита электораттын 
жаңы катмарына, негизинен басма сөз аркылуу таасир тийгизүү 
зарылчылыгын түшүнө баштаган. 

Мезгилдүү басылмалардын өнүгүшүнө коммерциялык 
рекламанын таасири. Жалпы улуттук рыноктордун калыптануу 
шарттарында рекламанын көрсөтүлгөн кызматтарды жана то- 
варларды өткөрүүдө ролу олуттуу түрдө өскөн. Массалык индус- 
триалдык өндүрүштүн өнүгүшү, өндүрүш жана соода менен 
алектенген фирмалардын рынокто атаандаштыгынын күч алы- 
шы XIX к. экинчи жарымында реклама бизнесинин болуп көрбө- 
гөндөй өсүшүнө алып келген. Басма сөз реклама берүүчүлөр үчүн 
рекламалык жарыяларды кызмат менен товарлардын керектөө-
чүлөрү болгон массалык аудиторияга чыгара турган канал ка-
тары карала баштаган. Кылым соңунда массалык мезгилдүү ба- 
сылмалардын редакцияларына рекламалык жарыялар тыным- 
сыз келип түшүп турган. Бир эле он жылдыкта АКШнын жур-
налдарында жарыяланган рекламанын көлөмү 200–300%га жо- 
горулаган. Мезгилдүү басылмалардын рекламалык ишмердүү-
лүгүнөн түшкөн кирешелер да өскөн. Эгер 1880-жылдары гезит 
чыгаруучулардын кирешесинин жарымын гезит сатуудан түш-
көн каражат, ал эми калган жарымын коммерциялык жарыяларга 
төлөнгөн каражат түзсө, 1910-жылга карата рекламалык киреше-
лер жалпы киреше көлөмүнүн 65 пайызын түзүп калган. Ошен- 
тип, коммерциялык реклама кирешенин негизги булагына ай- 
ланган. 
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Рекламадан көп каражат түшө башташы менен ири басылма-
лар (айрыкча, чоң шаарлардагы күндө чыгуучу гезиттер) кире-
шелүү басылма мекемелерине айланган. Басылма ээлери эң ири 
киреше булагына ээ болушкан: Дж. Пулицер 18 млн доллардан 
ашуун, ал эми Э. Скриппс 50 млн доллардан ашуун капитал топ-
тоого жетишкен. Киреше алуу боюнча мурда тобокелчилиги чоң 
жана натыйжасы аз деп саналган гезит бизнеси бара-бара ишкер 
адамдардын көңүлүн өзүнө бура баштаган. 

Ошентип, алдыңкы гезиттер миллиондогон акча каражаты 
менен бирге өлкөдө жана чет өлкөлөрдө иштеген кызматкерлери 
бар гигант комплекстерге айланышкан. Алардын айрымдары ге-
зит ишинде колдонулган полиграфиялык техникага, жеке өндү-
рүш күчтөрүнө ээ болушкан. «The Times» лондондук гезити өзүн 
керектүү жабдыктар, типографиялык шрифттер жана материал-
дар менен (гезит кагазынан башкасын бүт) өз алдынча камсыз 
кылууга жетишкен. 

Журналистиканын өнүгүшүнө полиграфия прогрессинин 
таасири. Өндүрүмдүүлүгү жогору басма машиналарынын, ли-
нотиптердин жана башка полиграфиялык жаңылыктардын жа-
йылышы гезиттердин чыгарылышын жана сандарын даярдоо 
темпин жогорулатты. Рекламадан түшкөн каражаттын агылып 
келиши гезиттин көлөмүн чоңойтууга мүмкүнчүлүк жаратты. 
Жүз жыл мурда төрт гана полосадан турган америкалык гезит  
XX к. башында бир саны 100 беттен турган көлөмдө чыга баш-
таган. Ири англис гезиттеринин демейки көлөмү бул мезгилде  
24 полосаны түзүп калган. 

 Мезгилдүү басылмалардын нускасы да өскөн. Ири гезиттер 
жүз миңдеген нускада таркатыла баштаган. Полиграфиянын ке-
ңейтилген мүмкүнчүлүктөрү гезит-журналдарды мурда болуп 
көрбөгөндөй ыкчамдык менен өтө көп нускада чыгара баштаган. 
Эми гезиттерди баштагыдай элиталык тар топтор гана эмес, а чы-
ныгы массалык аудитория окуй баштаган. Алсак, Францияда күн-
дө чыгуучу гезиттердин саны 28ден (1865-ж. ) XX к. баш ченинде 
471ге чейин, Англияда 14төн (1846-ж. ) 247ге чейин өсүп жеткен. 
АКШда жаңы кылымдын башында 2000 күндө чыгуучу гезит ба-
сылып турган. Көпчүлүк шаарларда бир же андан ашык гезит 
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чыга баштаган. Германияда бул этапта мезгилдүүлүгү боюнча ар 
түрдүү 7000 гезит-журнал басылып чыгарылып турган. 

АКШда 1910-жылы 2600 гезит күндө чыгарылып таркатылган. 
Күндө чыгуучу басылмалар өзүнүн күрдөөлдүү өнүгүү чокусуна 
жетип, бирок кийинчерээк алардын саны кайра азая баштаган. 
Кийинки 20 жылда өлкө калкынын саны 30 млн адамга, ал эми 
орто жана ири шаарлардын саны урбанизациянын натыйжасын-
да эки эсеге өскөн. Анткен менен, күндө чыгуучу гезиттердин 
саны бул мезгил аралыгында 1942ге чейин азайган. Нью-Йоркто 
гана күнүмдүк гезиттин саны 1912-жылдан 1925-жылдардын 
аралыгында 14төн 9га чейин кыскарган. Күнүнө чыгып турган 
бирден көп сандагы гезиттер таркатылып турган шаарлардын 
үлүшү шаарлардын жалпы санынан 57,1%дан 20,6%га азайган. 
Басылмалардын бир бөлүгү жабылып, көбү чыгуу мөөнөттөрүн 
өзгөртүүгө мажбур болушкан. Буга 1929-жылы пайда болгон эко-
номикалык кризис гана эмес, а таркатуу боюнча жана рекламалык 
киреше үчүн атаандаштыктын күчөгөнү, басмакана чыгымдары-
нын өскөнү себеп болгон. Ошентип, Херст бирикмесинин ишмер-
дүүлүгүнүн натыйжасында согуштан кийинки он жылдыкта эле 
16 гезиттин чыгарылышы токтотулса, ал эми Скриппс-Ховард ат-
туу ошол мезгилдеги ири бирикменин таасири менен 1923-жыл-
дан 1934-жылга чейин 15 гезит жабылган. Бирок бул гезит ауди-
ториясынын массалык өңүтүнө олуттуу таасир тийгизген эмес. 

Калыптанган окурмандардын калың аудиториясын кызык-
тыруу үчүн басылмалар иллюстрацияларга көбүрөөк көңүл бура 
башташкан. 1850-жылдары пайда болгон жарым күңүрт фотогра-
фиялык клишени даярдоо технологиясы улам өркүндөтүлүп отур- 
ган. Ал алгачкы жолу 1897-жылы «Tribune» (Нью-Йорк) гезитин 
чыгарууда колдонулуп, ошондон тарта басылмаларды чыгарууда 
кеңири иштетиле баштаган. Жакшыртылган технология ылдам 
жана сапаттуу гезит клишелерин даярдоону камсыз кылган. 
Муну менен катар жарым күңүрт клишени даярдоо кол менен 
жасалган гравюраны даярдоого караганда болжол менен 10–15 
эсеге арзанга түшкөн. Анын арзандашы иллюстрациялык басыл-
малардын да баасын төмөндөткөн. 

Иллюстрациялоонун жаңы технологияларынын өнүгүшү ме-
нен гезит-журнал беттеринде фотоиллюстрациялар кеңири 
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пайдаланыла баштаган. Кийинки жылдары эле басма сөздө ис- 
пан-америка согушунун окуялары ар дайым фотоиллюстрация- 
лар менен коштолуп чагылдырылган. 

Иллюстрацияланган басылмалардын саны да кескин түрдө 
өскөн. Франциянын өзүндө эле эки кылымдын тогошуусунда  
130 чамалуу иллюстрацияланган гезит-журналдар чыгып турган. 
1905–1906-жылдардын тегерегинде гезиттер саясий, коомдук 
иш-чараларды, спорттук мелдештерди, кырсыктарды, кылмыш 
окуяларын чагылдырууда окуялуу фотосүрөттөрдү кеңири пай-
даланышкан. Ири басылмалар мурда жер-жерлерге жиберип, ре-
портаж мүнөзүндөгү сүрөттөрдү тарттырган сүрөтчүлөрүн эми 
фоторепортерлорго алмаштыра башташкан. АКШнын басма сө-
зүндө сүрөтчүлөр кол менен тарткан репортаждык сүрөт азыр 
да сот отуруму учурунда фотого түшүрүү тыюу салынган убакта 
иллюстрация катары пайдаланылат. 1910-жылдан соң иллюст-
рациялардын сапатын кыйла жакшырткан көп түстүү журналды 
басып чыгаруу технологиясы кеңири тарай баштаган. 

«Массалык» басылмалар. Индустриалдык революциянын со-
циалдык-экономикалык натыйжалары менен басма ишинин ком-
мерциялашуусу, «массалык» пресса калыптандыра баштаган. Ал 
сенсациялуулукка жакындыгы, окуяларды үстүртөн чагылдыр-
гандыгы, фактыларды бурмалагандыгы, адамдын жеке жашоосу-
на ыксыз киришкени, агартуучулукка эмес, а окурман аудитория-
сынын көңүл ачуусуна басым жасагандыгы менен айырмаланган. 
«Массалык» басылмалардын ээлери жана редакторлору коммер-
циялык ийгиликти камсыз кыла турган журналисттик рецептер-
дин өзгөчө топтомун иштеп чыгышкан. Андай рецепттер АКШда 
«жаңы журнализмдин» өзөгүн түзгөн. 

Дж. Пулицердин «New York World» жана У. Р. Херсттун «New  
York Journal» гезиттери «массалык» мезгилдүү басма сөздүн клас- 
сикалык үлгүлөрүнө айланган. Гезит ээлери окурман аудитория- 
сынын жаңы катмарынын көңүлүн өзүнө буруу үчүн алардын  
билим деңгээлин, кызыкчылыктарын эске алып, билими жана  
маданият деңгээли төмөн окурман катмарына ылайыкташа баш- 
таган. Аудиториянын интеллектуалдуулугун жана маданиятын 
жогорулатуунун ордуна алар артта калган окурман массасынын 
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деңгээлине түшүп, ошол аудиториянын түшүнүктөрүнө жана 
көз караштарына жакын материалдарды жарыялоого өтүшкөн. 
«Массалык» пресса көбүнчө окурмандын акыл-эсине эмес, а се-
зимдерине таасир этүүгө багыт алып, негизинен эмоционалдуу 
аргументацияга басым жасаган. 

Жаңылыктарды чагылдырууда да сенсациялуулукка умтулуу 
күч алганы фактыларды тандоодо окурманды таң калтырып, 
кызыгуусун жараткан жаңжалдуу кабарларга басым жасалган. 
Сенсация эффектисин жаратуу үчүн маалыматты каалагандай 
интерпретациялоого, божомолдорго же болбосо, фактыларды 
толук эмес түрдө чагылдырууга жана контексттен үзүп алып бе-
рүүгө жол берилген. 

«Массалык» прессага жөнөкөйлөштүрүү, примитивдүүлүккө 
качыруу тенденциясы мүнөздүү болгон. Басылмалар окуяларды 
берүүдө жана адамдардын иш-аракеттерин баалоодо бир тарап-
туулукка жол берип, окурманды дүйнөгө чектелген көз карашты 
карманууга көндүрүшкөн. Материалдар сыртынан курч көрүнгө-
нү менен баяндоо стили өтө эле примитивдүү болгон. 

 Пулитцер менен Херст окурмандарды тартуу үчүн гезиттерин 
көзгө дароо уруна тургандай шөкөттөп жасалгалашкан. Биринчи 
полосаларда сенсациялуу, көңүлдү дароо өзүнө бурган баш тема-
лар жайгаштырылган. Гезит «шапкелерин» пайдалануу да дал 
ушул «массалык» басылмалардан калган жөрөлгө. 

Аларда иллюстрация, комикстер да кеңири колдонулган. «New 
York World» жана «New York Journal» гезиттеринде жарыяланган 
комикстердин каарманы – «сары жигит» – «сары» пресса деген 
атка ээ болгон басылмалардын символу болуп калган. 

Аудитория үчүн күрөш, массалык окурмандын ишенимине 
ээ болуу үчүн «жаңы журнализмдин» духунда иштеген гезиттер 
жөнөкөй катардагы адамдын жыргалчылыгын ойлогон басыл- 
манын образын түзүүгө умтулушкан. Ушул максатта редакция- 
лар керектөөчүлөрдүн укуктарын талашкан, шаардык квартал- 
дардын санитардык абалын жакшыртуу үчүн ж. б. у. с. кампания- 
ларды уюштурушкан. Андай кампанияларды жүргүзүү менен 
бирге гезиттер өздөрүн да коомчулукка пиар кыла алышкан. 
«Сары» пресса коммерциялык рекламаны көп жарыялап, керек- 
төөгө багыт алган карамдоочу коомдун калыптанышына чоң  
таасир тийгизген. 
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Америкалык «жаңы журнализмдин» 1889–1890-жылдарда-
гы үлгүсүн кубануу менен кабыл алган даниялык журналист  
Х. Кавлинг аны Данияда жайылтууну көздөп, мындай деген: 
«Гезиттер эстеттер менен да, саясатчылар менен да жасалбайт, 
гезиттерди төмөнкү класстарга маалымат берип, алардын тала-
бын талашып, коррупцияга каршы күрөш жүргүзүү үчүн журна-
листтер жасайт… Репортаждар менен интервьюлар – бул жер-
деги басма сөздүн негизги көңүл борборунда… Бул идеалдуу 
журналистика». Албетте, «сары» прессанын мүнөзүн эске алганда,  
Х. Кавлингдин ага берген баасы курулай мактоо. 

Дегеле алгачкы «массалык» басылмалардын тарыхый эмге-
ги – бул мурда-кийин гезит окууга маани бербеген адамдардын 
болушунча көпчүлүгүн гезит окууга тартып, көндүргөнү десек 
болот. «Массалык» прессанын негизги артыкчылыгы катары 
изилдөөчүлөр алдыңкы полиграфиялык жана типографиялык 
технологияларды тез арада ишке киргизип, пайдалана баштага-
нын белгилешет. 

«Сапаттык» пресса. Басма сөз массалык маалымат каража-
тына айланган учурдан баштап, элитардык басма сөздүн салтын 
уланта баштаган «сапаттык» деген атка конгон басылмалар иш 
алып барган. «Сапаттык» басма сөздүн үлгүсү лондондук «The 
Times» гезити эле. Ал кыйла мезгилге чейин мамлекеттик жана 
саясий элитанын чөйрөсүнө, бизнес өкүлдөрүнө, интеллигенция-
га даректелип чыгарылган. Бирок рынок мамилелеринин күч 
алышы менен, о. э. чарба механизмдери жана экономиканы баш-
каруу системасынын татаалданышы менен белгилүү бир элита-
лык аудиторияга, алсак, финансы чөйрөсүнүн өкүлдөрүнө, биржа 
ишкерлерине, өндүрүшчүлөргө, банк кызматкерлерине, бизнес 
башкаруучуларына багытталган гезиттерге талап пайда болду. 
1888-жылы лондондук Ситинин ишкерлер чөйрөсү менен тыгыз 
алака-катыш жүргүзгөн «Financial Times» гезити дал ушундай ка-
тегориядагы окурмандарга багытталып, финансылык-экономи-
калык маселелерди чагылдыруу боюнча адистешип, Лондондо 
жарыкка чыккан. Ошондой эле кийинки жылы Ч. Доу менен  
Э. Джонстун жетекчилиги менен Нью-Йоркто чыккан «Wall Street 
Journal» гезити да америкалык башкаруучулардын жана финан-
систтердин ишенимдүү маалымат булагына айланган. 
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АКШнын саясий жана ишкер чөйрөсү англиялык «The Times» 
өңдүү экономика жана финансы маселелерин гана эмес, а элита-
лык окурманды өлкөнүн ички жана тышкы саясий абалы боюнча 
толук жана объективдүү маалыматка ээ кылган, коомдук жана ма-
даний турмушта туура багыт бере турган таасирдүү, ишенимдүү 
басма сөз органына таңсык болушкан. Провинциалдык басманын 
ээси А. Окс мындай талапты өз учурунда байкап, 1896-жылы өкмөт-
төн көз карандысыз өлкөдөгү жана эл аралык аренадагы абалдар 
тууралуу негиздүү, системалуу маалымат булагына айлантуу үчүн 
«New York Times» гезитин сатып алат. Окс «The Times» гезитинде 
жарыяланган программалык жарыясында гезит «партияларга, 
секталарга же кайсы бир топтун кызыкчылыгына карабай…» жа-
рыялоого татыктуу жаңылыктарды бейтараптуу берет деп жазган. 
Басылманын фундаменталдуу принциптеринин бири – жаңылык-
тарды комментарийлерден так бөлүп берүү экенин жарыя кылган. 

Гезит ошентип, олуттуу окурманды объективдүү факты жана 
документтер менен камсыз кылган, (редакциянын көз карашын-
да) маанилүү деп эсептелген бардык окуялар тууралуу билдирип 
турган жаңылыктардын энциклопедиясына айланышы керек 
болгон. Окс өзүнүн редакциялык кызматкерлерин башка басыл-
малар барк албаган, бирок ишкер чөйрөнүн, мамлекеттик адми-
нистрациянын, интеллигенциянын өкүлдөрүнүн көңүлүн бура 
турган маалыматтарды топтоого багыттаган. «Жаңылыктар эн-
циклопедиясын» чыгарууга умтулуу аудиторияны сандардын, 
документтердин, статистикалык маалыматтардын көптүгү ме-
нен өзүнөн алыстатып алуудан коркпогон кыйла мазмундуу, 
көлөмдүү гезиттин чыгышын шарттаган. Көлөмдүү «New York 
Times» гезитинде жарыяланган материалдарды билимдүү, даяр-
дыгы бар окурман – элитанын өкүлү гана түшүнүп окуй алган. 

Гезит саясий маселелер менен экономикалык маселелерди 
айкалыштырып берген маалыматтын өтө ишенимдүү, респек-
та-белдүү органы катары абройго ээ болгон. «New York Times» 
гезитинин бетинде жарыяланган редакциялык жана башка пуб- 
ликациялардагы пикирлер менен баалоолорго америкалык жана 
чет өлкөлүк саясатчылар, ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү да кулак 
төшөшкөн. Бул гезиттин коомдук-саясий ролун баалап, америка- 
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лык медиа изилдөөчү жана медиа сынчысы Н. Хомский аны нью-
йорктук «Правда» – деп атаган. 

Жаңы «сапаттык» гезит жаңылыктардан алыс эмес эле. Алсак, 
жарыяланган билдирүүлөрдүн фактылык тактыгын камсыз кы-
луу үчүн редакциялар системага салынган, өнүктүрүлгөн до-
кументация кызматын жүргүзүүгө мажбур болушкан. Андай 
документация кызматы азыркы маалымат банкынын бир түрү 
катары керекке жарап, журналисттер андан ыкчам түрдө керек-
түү материалдарды жана документтерди (мисалы, саясатчы же 
бизнесмен тууралуу биографиялык маалыматтарды, экономика-
лык жана саясий статистиканы, гезиттерден кыркылып алынган 
тематикалык топтомдорду жана фотоиллюстрацияларды) алуу 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. 

Бул кызматтын жардамы менен редакция маалыматты толук 
камтыгандыгы жана ыкчамдыгы менен атаандаштарын бир кан-
ча ирет артта калтырган. Азыркы күндө да «New York Times» дүй-
нөлүк кабарларды өтө тездик менен чагылдырган гезит бойдон 
калууда. Мисалы, редакциянын документация кызматы азыркы 
дүйнөдөгү ири саясатчылардын жана белгилүү инсандардын бар-
дыгына алардын өмүр баянындагы негизги этаптарды жана ий-
гиликтерди кылдат санактан өткөргөн некрологдорду алдын ала 
даяр кармап турат. Бул андай адамдардын бири дүйнөдөн өтөрү 
менен, көз ирмемде редакциянын некрологу жаряланат деген сөз. 

«New York Times» гезити мыкты уюштурулган рекламалык 
кызматка да ээ болгон (азыр да ээ). Рекламалык кызматы менен  
ал өтө жогорку киреше булагы бар мекемеге айланган. Акыр- 
кы он жылдыкта Нью-Йорк мегаполисиндеги күндө чыгуучу 
гезиттердин арасында доминанттуу «New York Times» гезити- 
нин мазмуну жана маалыматты берүү методдору өзгөрдү. Мурун- 
кудай түрдүү-түмөн жана бай нью-йорктук гезит рыногунда мо-
нополиялык абалын сактап калуу үчүн, бүгүн ал өз ишмер-дүүлү-
гүндө «сапаттык» жана «массалык» басылмалардын белги-лерин 
бирдей алып кетүүгө мажбур болду. 

Репортаждын жайылышы. XIX к. экинчи жарымында XX к. 
башында америкалык гезиттердин негизги маалымат айлампа-
сын репортерлордон алынган ыкчам билдирүүлөр түзгөн. Бул 
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мезгилде АКШнын прессасында (андан соң европалык өлкөлөр-
дө да) репортаж жанры кеңири колдонула баштайт. 1887-жылы 
АКШга барган көрүнүктүү шотландиялык басмакана ээси мындай 
деп жазат: «Англияда басма сөзгө алдыңкы публицисттер (leading 
writers) ээ болсо, америкалык прессада – репортёрлор ээ экен». 

XIX к. экинчи жарымында XX к. башында позитивизм идеяла-
рынын, табигый илимдердин жетишкендиктеринин натыйжа-
сында илимге негизделген билимдин культу кеңири жайылган. 
Билимдин тактыгы журналистикага да өтүп, объективдүүлүк 
тууралуу түшүнүктөр калыптана баштаган. Объективдүү, бейта-
рап, фактыларды так берген, беллетристикалык кооздоолордон 
алыс америкалык «телеграф» стилиндеги репортаж көптөгөн 
европалыктарга журналисттик чыгармачылык тууралуу салттуу 
түшүнүктөрдүн өзөгүнө доо кетирген жаңылык болгон. Алтургай, 
АКШга барып келген француз журналист ал жакта «репортёрлук 
акырындык менен журналистиканы өлтүрүп жатыптыр» деп баа 
берген. Ошону менен катар ал репортёрлуктун француз гезитте-
рине «сойлоп кирип келе жатканын» да белгилеп өткөн. 

Эки кылымдын тогошуусунда репортаж жанры Европага 
гана эмес, а Латын Америка өлкөлөрүнө да сүңгүп кирген. 
Америка Кошмо Штаттары менен экономикалык байланышта-
рын бекемдеген Латын Америка мамлекеттеринде тышкы соо-
да жана маданий байланыштар да өзгөрүүгө учураган. Салттуу 
романдык «тартылуу борборлору» болгон Испания, Франция, 
Португалиянын ордун күчтүү түндүк капталдагы коңшу өлкө 
ээлеген. Латынамерикалыктар түндүк америка маданияты жана 
журналистикасы менен түздөн-түз алака-катыш түзүшү алардын 
улуттук басма сөзүнүн өнүгүшүнө да таасирин тийгизген. 

Айрыкча, Кубанын журналистикасында мындай таасир күч-
түү болгон. 1898-жылы испаниялык колониалдык бийликтен 
кутулгандан кийин, ал Кошмо Штаттардан көз каранды болуп 
калган. Кубанын басма сөзүндө колониалдык мезгилде заметка, 
комментарий, макала жана редакциялык макала, светтик жана 
криминалдык хроника жанрлары көп жазылган. Ал эми репор-
таж кубалык журналистикага 1901-жылдардан кийин кирген.  
1901–1902-жылдары АКШдан көз каранды Куба Республикасынын 
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жаралуу учурунда аралга мурда Кошмо Штаттарда жашап, иш-
теп жүргөн көптөгөн кубалык-эмигранттар кайтып келишкен. 
Алардын арасында Түндүк Американын журналистикасынын 
тажрыйбасын өздөштүргөн журналисттер да, басмакана кыз-
маткерлери да болгон. Алардын бири Х. М. Говин 1901-жылы 
Гаванада жарыкка чыккан «El Mundo» («Дүйнө») гезитинин ээси 
жана редактору эле. «El Mundo» гезитинин беттеринде ошол кез-
деги Куба журналистикасы үчүн жаңылык болгон репортаж жана 
интервью жанрлары басылып чыккан. Гезиттин типографиясы 
Кубада алгачкылардан болуп иллюстрациялык материалды ык-
чам жана кеңири пайдаланууга мүмкүнчүлүк берген фотограви-
ровалдык түзмөк менен жабдылган болчу1[1]. 

«El Mundo»нун беттеринде белгилүү кубалык журналист  
М. Маркес Стерлингдин (анын наамында Кубадагы биринчи 
журналисттик мектеп аталган) репортаждар сериялары жарык 
көргөн. Вашингтонго «El Mundo»нун атайын корреспонденти ка-
тары жөнөтүлгөн Маркес Стерлингдин репортаждары Кубанын 
Улуттук ассамблеясынын депутаттар тобунун АКШга жасаган 
иш-сапарын чагылдырган. Ал иш-сапарда кубалык депутаттар 
президент Мак-Кинли менен жолугушуп, ага жана жогорку дара-
жадагы вашингтондук жетекчилерге америкалык конгресс кабыл 
алган жаш республиканын көз карандысыздыгына чектөө кир-
гизген «Платта түзөтүүсүнө» кубалыктардын реакциясын бил-
диришкен. М. Маркес Стерлигдин публикациялары өзүнүн жанр-
дык белгилери боюнча (түзүлүшү, баяндоо стили, мазмундук 
өзгөчөлүгү) түндүк америкалык репортажга мүнөздүү сапаттарга 
жакын турган. Алар жеринде тартылып алынган фотосүрөттөр 
менен маалыматты ынанымдуу жана далилдүү чагылдырышкан. 
«El Mundo»нун үлгүсүндө башка кубалык гезиттер да жаңы жанр-
ды кеңири пайдаланууга өтүшкөн. 

Журналистиканын практикасынын өнүгүшү репортаждын ар 
түрдүү стилдеринин калыптанышына өбөлгө түзгөн. 1920-жылы 
америкалык «Time» журналынын редакциялык концепциясынын 
таасиринде репортаж жанры трансформацияланган: ал мазмуну 
боюнча субъективдүүрөөк жана стили, композициясы боюнча 

1[1] «El Mundo», 21 de enero de 1902. 
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эркинирээк боло түшкөн. Отузунчу-кыркынчы жылдары ин-
терпретациялаган репортажга өткөн жанр кулачын кеңири жая 
баштаган. Англо-америкалык журналистика фактыларды келти-
рүүдө репортажды тушаган эски стилдеги тар алкакты жеңе баш-
тады. Репортаж фактыларды так берип гана чектелбей, а бурма-
ланбаган контекстте баяндаган жанр экендигин түшүнгөндөрдүн  
катары барган сайын өскөн. 

Репортаждын америкалык объективдүү салттык формасы  
кеңири жайылбаган Европада эки дүйнөлүк согуштун аралыгын-
дагы мезгилде публицистиканын элементтери ыктуу пайдала-
нылган «чоң репортаж» өнүгө баштаган. 

Интервьюнун киргизилиши. XIX к. орто ченинде интервью 
жанры кеңири тараган эмес. Журналисттер саясатчылар, дипло-
маттар менен маектешип, маалымат алганы менен, маектин не-
гизги өзөгүн берүү менен гана чектелип, булак катары алардын 
өзүнө сейрек кайрылышкан. Мисалы, президент А. Линкольн 
журналисттерге ишеним көрсөтүп маектешип, алардын бардык 
суроолоруна жооп берип турган. Бирок президенттин айтканда-
рын цитаталаган интервью жанрындагы материалдар басма сөз-
дө жарыяланган эмес. 

1870-жылдардын ортосуна чейин интервью бергендердин 
сөздөрү журналисттик публикацияларда тикелей көрсөтүлгөн 
цитата катары гана жарыяланып турган. К. Маркстан алынган  
Дж. Суисондун (1880-ж. ) интервьюсу анын «Капиталынан» алын-
ган бир катар кыска цитаталарды гана камтыган. Кылымдын 
акыркы он жылдыгында гана АКШнын журналистикасында ин-
тервьюнун популярдуулугу арта баштаган. Алсак, 1890-жылы  
интервью Нью-Йорктун гезиттеринде кеңири жайылган жанрга 
айланган. Журналисттер саясатчылардан, рим папасынан, британ 
жана германиялык министрлер кабинетинин мүчөлөрүнөн, чет 
элдик келгиндерден интервью алууну адатка айландырышкан. 

Кылымдын этегинде интервью Европада жайыла баштаган. 
Британиялык журналист бул тууралуу «1900-жылдан кийин 
англичан интервьюну кабыл ала баштады» деп эскергени бар. 
Белгилүү британ журналисти У. Стид 1902-жылы интервьюну 
«америкалыктар ойлоп тапкан нерсе» катары мүнөздөгөн. Ал 



Дүйнөлүк журналистиканын тарыхы

• 173 •

америкалык басма сөздүн тажрыйбасын өздөштүрүп, Англияга 
алгачкы интервью үлгүлөрүн жөнөткөн. 1927-жылы АКШ журна-
листикасы тууралуу китеп жазган журналистиканын теоретиги 
немец изилдөөчүсү Э. Довифат да интервьюну америкалык жаңы-
лык деп моюнга алганы бар. 

Окурмандар мындан ары бир гана интервью берген адамга 
гана эмес, интервью алгандын инсандык жүзүнө да көңүл бура 
башташкан. Мурда ким экени белгисиз, окурман менен гезит ар-
кылуу бирдей даражада турган журналист өзүнүн инсандык жү-
зүнө ээ болуп, бара-бара коомдук фигурага айланган. Анын ин-
теллектиси, ирониясы, сарказмы, интервьюнун драматургиясын 
түзө билүүсү, маектешинен керектүү маалыматты сууруп чыга 
билүү чеберчилиги окурман тарабынан интервьюердин өзүнө 
урмат-сыйды пайда кылган. «Дүйнөнүн кубаттуу күчтөрүнөн» 
интервью алып жаткан журналист аудиторияга күчтүү персона 
менен жакындыгын көрсөтүп, көпчүлүктүн көзүндө өзүнүн со-
циалдык статусун да жогорулатууга жетишкен. 

Биринчи дүйнөлүк согуштун учурунда пропаганда жүргү-
зүүнүн зарылдыгы Европада интервью жанрынын өнүгүшүнө 
чоң түрткү болгон. Согуштан кийинки мезгилде аталган жанр 
Европа басма сөзүндө кеңири жайылтылган. Ал эми XX кылым-
дын отузунчу жылдарында интервью гезит журналистикасынын 
популярдуу жанрына айланып, интервьюлардын ар кандай түр-
лөрү кеңири пайдаланыла баштаган. 

Журналисттик иликтөөнүн пайда болушу. Эки кылымдын 
тогошуусунда ири корпорациялар пайда болушу менен эконо-ми-
када жана коомдук турмушта чоң өзгөрүүлөр орун алган. Бул өзгө-
рүүлөр америкалык жана европалыктардын белгилүү бөлүгүнүн 
нааразычылыгын туудурган. Улуттук экономиканын бүтүндөй 
бир тармагын көзөмөлгө алган күчтүү бирикмелердин жана топ-
тордун түзүлүшү эркин атаандаштыктын мүмкүнчүлүк-төрүн 
чектей баштаган. Ири тресттердин жана корпорациялардын иш-
мердүүлүгү мыйзамдарды бузуу, керектөөчүлөрдү алдоо, мам- 
лекеттик чиновниктерди пара берип сатып алуу менен коштолгон. 

Бул мезгил аралыгында АКШ журналистикасында коомго 
зыян алып келген көрүнүштөрдүн бетин ачып, коомчулуктун 
көңүлүн буруп, аларга каршы күрөш жүргүзүүнү алдына милдет 
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катары койгон багыт калыптана баштаган. Бул багыттын өкүл-
дөрү терс көрүнүштөрдүн бетин ачуу адамдарга алардын маңы-
зын жана башкы себептерин түшүнүүгө, өзгөрүүгө умтултуп, ээн-
баштыкка, коррупцияга, алдап-тоноого чек койгон реформалар 
үчүн коомдо өбөлгөлөрдү жаратып жардам берет деген пикирде 
болушкан. Алар адилеттүүлүктүн идеалдарын социалдык-моби-
лизациялоочу күч катары карашкан. Диний моралист Б. Флауэр 
өзүнүн 1887-жылы негиздеген «Arena» аттуу журналында ошол 
кездеги коомдук-экономикалык түзүлүштү кескин сынга алган. 
1901-жылы Флауэр «Arena» журналында жарык көргөн прог-
раммалык макаласында өлкө барган сайын чыныгы эркиндиктин 
идеалынан алыстап баратат, буга байлар менен жакырлардын 
ортосундагы ажырымдын улам тереңдеп баратканы, коррупция 
менен кыянатчылыктын, бийликтин плутократиядан көз каран-
дылыгынын күчөп баратканы айкын күбө деген. Ал экономикада 
монополизмди чектөө максатында реформаларды талап кылган, 
балдар эмгегин пайдалангандардын бетин ачкан макалаларды 
жазган, сегрегацияга жана Линч сотторуна каршы чыккан, жу-
мушчулардын жашоо жана эмгек шарттарынын жакшыртылы-
шы үчүн күрөшкөн. 

XIX к. аягында – XX к. башында «Arena» журналынын ар-
тынан башка америкалык басылмаларда да – «McClure’s», 
«Collier’s», «Everybody’s», «Cosmopolitan» аттуу массалык жур-
налдарда көп сандаган терс көрүнүштөрдүн, ири компания-
лардын кылмышка шектүү иш-аракеттеринин, аткаруучу жана 
мыйзам чыгаруучу бийлик бутактарынын ар түрдүү деңгээл-
дериндеги коррупциялардын бетин ачкан макалалар жарыя-
лана баштаган. 1906-жылы мамаппараттын дарегине карата 
журналист-иликтөөчүлөрдүн сын пикирлерине кыжырланган 
АКШнын президенти Теодор Рузвельт аларды иренжүү менен 
макрейкерлер (muckrakers) деп атаган. Б. а. «ыпластыкты чу-
кугандар», «ыплас ушак-айыңды жактыргандар» деген. Бирок  
коомду ар түрдүү терс көрүнүштөрдөн тазалоо миссиясын аркалай-
быз деген журналисттердин өздөрү алардын ишмердүүлүгүнө бе-
рилген мындай мүнөздөмөнү жакшы кабыл алышкан. Кылымдар 
тогошуусунда ашкерелөөчү, иликтөөчү журналистиканын өкүл- 
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дөрүнүн калыптанган кыймылы макрейкерлердин кыймылы деп 
атала баштаган. «Ыпластыкты чукугандар» кандайдыр бир идея-
лык программага байланышкан эмес, коррупцияга, мамлекеттик 
бюрократиянын жана ишкерлер чөйрөсүнүн адеп-ахлактык бу-
зукулугуна, экономикалык кыянаттыкка жана керектөөчүлөрдү 
алдагандарга каршы жалпы күрөшкө бириккен публицисттер ме-
нен жазуучулардан турган. 

Макрейкерлердин чыгармалары жарыяланган алдыңкы ба-
сылмалардын бири «McClure’s» журналы болгон. Журналдын ээси 
окурмандарды тартуу үчүн чоң бизнестеги терс көрүнүштөрдүн 
бетин ачкан ар түрдүү материалдарды жарыялаган. 1902-жылы 
«McClure’s» журналына иштөөгө Линкольн Стеффенс кирип, ал 
макрейкерлердин кыймылындагы негизги фигурага айланган. 
Анын ынанымдуу жазылган, документтерге негизделген корруп-
ция жана Сент-Луис жана башка АКШнын ири шаарларынын бий-
лигинин кыянаттыктары тууралуу, мамлекеттик башкаруу ор-
гандарын тазалоо зарылчылыгы жана демократизация тууралуу 
макалалары коомдо чоң резонанс жараткан. Алар «Шаарлардын 
маскаралыгы» (1904), «Өз алдынча башкаруу үчүн күрөш» (1906) 
аттуу ашкерелөөчү циклдерди түзүшкөн. 1903-жылдан тарта 
«McClure’s» башка авторлордун – «ыпластыкты чукугандардын» 
чыгармаларын да туруктуу жарыялай баштайт. Алсак, андай 
материалдарда Ида Тарбелл «Стандарт Ойл Компани» мунай 
монополиясынын мыйзамсыз ишмердүүлүгүн иликтеген, Рэя 
Стэннард Бейкер болсо, темир жол компанияларынын ээнбаш-
тыгынын бетин ачкан. Макрейкерлердин ашкерелөөчү макала-
ларын жарыялоо менен «McClure’s» журналынын нускасы жарым 
миллионго чейин жеткен. 

1905-жылдан кийин ашкерелөөчү журналистика тармагын-
дагы лидерлик «Collier’s» журналына өткөн. 1906-жылы мурда 
«McClure’s» журналы менен кызматташкан журналисттер тобу 
(Л. Стеффенс, И. Тарбелл, Р. С. Бейкер ж. б. ) «American Magazine» 
деген макрейкердик журналды негиздеген. Бирок журналды мас-
салык жайылтуу аракети ийгиликке жеткен эмес. 

Массалык журналдардын бетинде макрейкерлер АКШдагы 
алдамчылык, киши өлтүрүү, атаандаштарды коркутуп-үркүтүү, 
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пара берип бийликти сатып алуу, жумушчуларды тоноо менен 
табылган чоң байлыкка ээ болгон кылмыштуу жолдордун бетин 
ачып турушкан. Мындай публикациялардын натыйжалары эмгек 
мыйзамдарын жакшыртуу үчүн чыгышкан коомдук кыймылды 
активдештирген. 

Макрейкерлердин бир тобу кардарларды жана керектөөчү-
лөрдү алдаган – темир жол компанияларын, эт тресттеринин (ка-
питалисттик өлкөлөрдө бир нече ишканалардын монополиялык 
бирикмеси), камсыздандыруу мекемелеринин, «патенттелген» 
медициналык дары-дармектерди таркатуучулардын калпыс иш-
аракетинин бетин ашкерелөөгө көңүл бурушкан. Мисалы, Эптон 
Синкер эт азыктарын даярдап, таңгактоо менен алектенген ком-
паниянын махинациясын иликтеген. 

Ири масштабда бети ачылган макрейкерлердин материалда-
рынан кийин темир жол тартибин жөнгө салуу тууралуу мыйзам, 
«Азык-түлүктөрдүн жана суусундуктардын тазалыгы тууралуу» 
мыйзам актысы кабыл алынган. 

«Cosmopolitan» журналынын ж. б. басылмалардын публика-
цияларында балдар эмгегинин темасы көтөрүлгөн. Анда балдар 
иштөөгө мажбур болгон адам чыдагыс оор шарттардын ачыкка 
чыгарылышы балдар эмгегине тыюу салган мыйзамды кабыл 
алуу үчүн чыккан жарандык топтордун түзүлүшүнө түрткү бер-
ген. Алардын басымы менен конгресске тиешелүү мыйзам дол-
боору багытталган. 

«Ыпластыкты чукуган» мыкты чыгармаларга фактылардын 
үстүнөн тыкан иштөө мүнөздүү болгон. Фактыларды кылдат 
издөө, талдоо жана текшерүү, документтештирүү сөзсүз түрдө 
жүргүзүлгөн. Бул эгер сотто жалган жалаа катары айып тагы-
лып калган учурда фактылардын аныктыгын айтып чыгуу үчүн 
гана керек болгон эмес. Макрейкерлер өздөрүнүн чыгармачылы-
гы менен «сары басылманын» принципсиз практикасынан алыс 
тургандыгын белгилеп, журналистикадагы этикалык нормалар-
ды бекем сактоого умтулушкан. 

Макрейкерлердин салттык мүнөзгө ээ массалык журналдар- 
дын редакциялары менен кызматташуусу алардан жогорку че- 
берчиликти талап кылган. Көптөгөн публицист-ашкерелөөчүлөр 
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өз эмгектерин кылдат иштеп чыгышкан. Андыктан алардын жаз-
гандары коомдук мааниге ээ болуу менен бирге азыркы күндө 
да журналисттик иликтөөнүн жана айыбын ачуулардын класси-
касына айланган макрейкерлердин мыкты чыгармалары болуп 
саналат. Макрейкерлердин кыймылынын жетектөөчү фигурасы 
– Линкольн Стеффанс – XX кылымдагы эң ири америкалык жур-
налист деп таанылган. 

Макрейкерлик кыймыл 1911-жылы массалык журналдар-
га сокку урган финансылык кризистен кийин төмөндөгөн. 
Материалдык кыйынчылыктардын алдында журнал басып чы-
гарган Мак Клюр өзүнүн журналын жоготкон. Ал эми «American 
Magazine» жана «Everybody’s» сатылып кетип, профилдерин өз-
гөрткөн. Херстко тиешелүү «Cosmopolitan» журналы аялдар ба-
сылмасына айланган. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин илик-
төөчү айып ачуучу журналистика айрым чакан солчул жана 
радикалдуу журналдарга гана мүнөздүү болуп кала берген. АКШда 
макрейкерлердин кыймылы азыркы журналистикадагы илик-
төөчү жана айып ачуучу багыттын калыптанышын шарттаган 
(айрым чет элдик изилдөөчүлөр аны өзгөчө журналисттик жанр 
дешет). «Макрейкерлер» катары салт боюнча иликтөөгө жана 
бет ачууга артыкчылык берген журналисттерди, алсак, вьетнам 
согушу учурунда Майлай кыштагынын тургундарынын масса-
лык жок кылынышы тууралуу айтып чыккан С. Хершту, АКШда 
экологиялык кыймыл түзүүгө түрткөн ДДТ химикатынын кур-
чап турган чөйрөгө өтө зыяндуу таасири тууралуу иликтөөлөр-
дүн автору Р. Карсонду, «Washington Post» гезитинин кызматкер-
лери Б. Вудворд жана К. Бернстайнды аташкан, алар президент  
Р. Никсондун администрациясынын президенттик шайлоонун 
алдындагы мыйзамсыз кыймылын иликтешкен, ал окуя кезинде 
белгилүү Уотергейт жаңжалына жана анын айынан Никсондун 
бийликтен чегинүүсүнө алып келген. 

Азыркы европалык иликтөөчү жана айып ачуучу журналисти- 
касынын залкар өкүлү катары ФРГнын жарандарынын демокра- 
тиялык укугуна келтирилген зыянды жана германиялык коом- 
дун социалдык жарасын демонстрациялаган мыкты эмгектердин 
автору – немис публицисти Понтер Вальрафф эсептелет. 
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Сексенинчи-токсонунчу жылдары иликтөөчү жана айып 
ачуучу журналистика Латын Америка өлкөлөрүндө да өнүгүүгө 
жетишкен. Демократияга өтүү бул өлкөлөрдө мамлекеттик чи-
новниктердин болуп көрбөгөндөй коррупциясы, улуттук ре-
сурстарды талап-тоноо менен коштолгон. 1991-жылы «Jornal 
de Brasil» бразилия гезити мамлекеттин жогорку кызматчыла-
рынын кыянатчылыктарынын бетин ачуу боюнча компанияны 
баштаган. Гезиттин репортёру М. Роша Бразилиянын финансы 
министрлигинин маалыматтар базасына компьютердик желе ар-
кылуу кирип, кайрымдуулук үчүн бөлүнгөн ири суммадагы акча 
каражаттары президент Ф. Коллордун жубайынын көптөгөн туу-
гандарына жумшалганын таап чыккан. Гезит президенттин өзү-
нүн да ири финансылык кыянатчылыктарын ачыкка чыгарган. 
«Veja» («Кара») жумалык журналы президенттин тегерегиндеги-
лердин коррупциялашкан иштеринин бетин ачуу компаниясын 
улантып, акыры Ф. Коллор бийликтен кетүүгө аргасыз болгон. 

«La Prensa» панама гезитинин редактору Г. Горрити иликтөө 
жүргүзүү менен, өлкө президенти Э. Перестин колумбиялык баң-
ги зат соодагерлери менен болгон байланышын ачыкка чыгарган. 
Колумбиялык баңги зат соодасын жүргүзгөндөр мамлекеттик 
панама банкы аркылуу акчаны «адалдоого» мүмкүнчүлүк алуу 
үчүн президент менен соодалашып, анын шайлоо кампаниясын 
каржылоого кыйла чоң салым кошушкан. «Pagina/12» («Бет/12») 
аргентиналык гезиттин баяндамачысы Х. Вербицки өлкө прези-
денти К. Менеманын финансылык кыянатчылыктарынын бетин 
ачып, өлкөнүн башкаруу чөйрөсүндө чоң чатакка жем таштаган. 

Азыркы «макрейкерлер» мамлекеттик кызматкерлердин жана 
коммерциялык түзүмдөрдүн кылмыштарынын жана өлкөгө жа-
саган кыянатчылык иштеринин бетин ачуу үчүн, маалыматтар-
ды компьютердик анализдөө жана топтоо технологияларын жи-
гердүү өздөштүрүшүүдө. 

Журналистиканын профессионалдык ишмердүүлүктүн 
өзгөчө тармагы катары калыптанышы. Гезиттер ири басылма 
мекемелерине айланып, кызматкерлердин штаты кеңейтилген, 
штаттагылардын көбү туруктуу кызматка ээ боло башташкан 
(XIX к. биринчи жарымында журналисттердин штаттан тышкары 
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кызматы кеңири жайылып, алар жарыялаган материалдары үчүн 
гана акы алышып, туруктуу маянага ээ болушкан эмес). Жаңы ти-
пографиялык жана коммуникациялык технологиянын ишке кир-
гизилишине, редакциянын ичинде аткарган кызматтардын кө-
бөйүшүнө байланыштуу редакциялык-басма иши татаалданып, 
журналистиканын жанрларынын дифференциациясы менен 
редакциянын ишин коллективдүү уюштуруунун жаңы формасы 
талап кылына баштады, муну менен бирге гезитчилердин адис-
тешүү зарылдыгы күч алды. 

XIX к. этегинде – XX кылымдын башында ири гезиттердин 
редакциялары бир канча бөлүмдөрдөн жана кызматтардан ту-
руп, иш алып барган. Башкы редактордон жана гезитти чыгаруу 
жоопкерчилигиндеги редакторлордон башка, штатта ар түрдүү 
бөлүмдөрдүн өз-өзүнчө редакторлору да иш алып барышкан. 
Шаардык жаңылыктардын редактору өзүнүн карамагында күн-
дүр-түндүр окуя болгон жерге учур жаңылыктарын чагылды-
руу үчүн жетип бара алган репортёрлордун тобуна ээ болгон. 
Телеграф маалыматы бөлүмү кабар агенттиктеринен келип түш-
көн материалдарды иргеп-бөлүштүрүп, иштеп чыгып турушкан. 
Журналисттердин жана гезит жасалгалоочуларынын атайын бир 
тобу жекшембиде чыгуучу иллюстрациялуу гезиттерди даярдоо 
менен алектенишкен. «New York Times» гезитинин «жаңылыктар 
энциклопедиясынын» үлгүсүндө ири басылмалардын редакция-
лары XX кылымдын башында маалыматты топтоо жана текшерүү 
боюнча иштерди жөнгө салуу үчүн өздөрүнүн системалаштырыл-
ган архивдерин жана документтер бөлүмдөрүн түзө башташкан. 
Редакцияларда булардан тышкары текстти машинкада терген 
бюро, телефон кызматтары пайда болгон. 

XX кылымдын башында Форд жана Тейлор эмгекти уюштуруу 
 негиздерин иштеп чыгышкан. Ошонун негизинде редакциялык 
ишмердүүлүк жаңы пландык мүнөзгө өткөн. Уюмду пландашты-
руу жана ар түрдүү маалыматтык кампанияларды өткөрүү, алар-
ды каржылоо жана техникалык жактан жабдуу иши жолго коюла 
баштаган. 

Журналисттердин арасында бара-бара белгилүү бир тематика- 
ны чагылдырган же белгилүү бир иш түрүн аткарганга адистеш- 
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кен профессионалдардын тобу калыптанган. Тажрыйбалуу жана  
кесипкөй гезитчилер ар дайым редакциялык макалаларды жана  
комментарийлерди жазып турушкан. Себеби көптөгөн ири сен- 
сациялуу басылмалардын көңүлү кылмыштуулук, жаңжал хро- 
никасына жана профессионалдык спорт темасына багытталган. 
Андыктан редакцияларда криминалдык, сот репортёрлору, спорт 
журналисттери пайда болгон. «Сары» прессанын негиздөөчүсү 
Дж. Пулицер биринчилерден болуп «World» гезитинде өз алдын-
ча спорт бөлүгүн түзгөн. Анын жолун башкалар да кайталап, му-
нун негизинде окуялуу фотография өнүгүп, натыйжада профес-
сионал фоторепортёрлор пайда болгон. 

Редакция мурдагыдай эле аз акыга иштеген, бирок жаңылык-
тын артынан атаандаша түшкөн репортёрлорду ишке тартып 
турган. Коммерциялык рекламаны жарыялоодон түшкөн кире-
шенин өскөнү, атаандаштыктын күчөгөнүнөн улам гезиттин не-
гизги кызматкерлеринин – журналисттердин, графика боюнча 
адистердин эмгек акысы жогорулаган. Редакторлор менен таж-
рыйбалуу гезитчилер ошол мезгил үчүн жогорку айлык акы алып 
турушкан. 

Бара-бара журналисттердин «профессионал» катары коомдук 
макамы жогорулап, белгилүү жана популярдуу журналист, ре-
дакторлор чыга баштаган. Алтургай, журналисттик элита пайда 
болуп, анын өкүлдөрү көз карандысыз профессионалдык ишмер-
дүүлүк менен алектене башташкан. Курч мүнөздөгү атаандаш-
тыктын шартында басма сөз редакторлору жана ээлери шыктуу 
гезитчилерди жана гезит жасалгалоочуларды башка редакция-
лардан эмгек акыны көп төлөө менен кызыктырып, ишке тартып 
алып турушкан. 

Журналисттик ишмердүүлүктүн татаалданышы пресса кыз-
маткерлеринин атайын профессионалдык даярдыктан өтүү 
зарылчылыгын жараткан. XIX к. аягына чейин журналисттер 
кесипти практикада үйрөнүп, жаш репортёрлорду окутуу ре- 
дакцияларда түздөн-түз жүргүзүлүп келген. Журналистикадагы 
профессионалдык карьерага жаш кадрларды даярдаган окуу 
мекемелери такыр болгон эмес. Андан тышкары, бир катар ге- 
зит чыгаруучулар (мисалы, Э. У. Скриппс репортёрлорду арзан 
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жумушчу күч катары караган) гезитчилердин колледж, универ- 
ситет деңгээлинде окутуунун зарылчылыгын четке кагышчу. 

Анткен менен, 1890-жылы АКШнын университеттеринде 
журналисттерди даярдаган кыска мөөнөттүү репортёрдук тех-
никага үйрөткөн курстар уюштурулган. Журналистика боюнча 
алгачкы справочниктер жана окуу китептери басылып чыккан. 
Алгачкы жолу журналисттерди иштелип чыккан программанын 
негизинде окутуу Пенсильвания университетинде 1893-жыл-
дан 1901-жылдардагы мезгил аралыгында ишке ашкан. Иллион 
университетине 1904-жылы журналисттик жогорку билим бе-
рүүнүн төрт жылдык программасы киргизилген. 1908-жылы 
болсо Миссури штатынын университетинде биринчи журналис-
тика факультети (мектеби) ачылган. Ушул эле мезгилде пресса 
кызматкерлерине профессионалдык билим берүү Европа өлкө-
лөрүндө да жайылтылып, журналисттерди даярдоо репортёрлук 
мектептерде жана университеттердин астында да ишке аша баш-
таган. Франциядагы биринчи Журналистиканын жогорку мек-
теби 1899-жылы Парижде Коомдук изилдөөлөр институтунда 
ачылган. 1924-жылы Журналистиканын жогорку мектеби Лилль 
университетинде ишке кирип, анда журналисттерди профессио-
налдуу даярдоо толук кандуу колго алынган. Жыйырманчы жыл-
дардан баштап АКШда жана Батыш Европада прессаны изилдөө 
боюнча илимий-изилдөө ишмердүүлүгү жолго салына баштаган. 

Журналистика өзүнүн формалдуу эмес «цехтик» эрежелери 
менен профессионалдык ишмердүүлүк катары толугу менен ка- 
лыптангандан кийин кесиптин нормативдик негиздерин кодекс 
формасында бекемдөө үчүн пайдубал тургузула баштаган. Бас- 
ма сөздүн биринчи кесиптик кодекстери АКШда жана Европа өлкө- 
лөрүндө XIX к. этегинде – XX к. баш ченинде, б. а. биринчи мез- 
гилдүү басылмалардын жана коомдук институт катары журна- 
листиканын жаралганынан бери үч жүз жыл өткөн соң пайда 
болгон. Журналистиканы изилдеген чет элдик тарыхчылардын 
эмгектеринде биринчи журналисттик профессионалдык кодекс- 
тердин кабыл алынышына жана алардын иштелип чыгышы-
на таасир тийгизген себептер тууралуу айтылбайт. Ошентсе 
да алар XIX к. ортосунан, т. а., АКШда жана Европа өлкөлөрүндө 
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журналистикага коммерциялык мамиленин кеңири жайылышы- 
нан баштап прессага карата сын пикирлер көп айтыла баштага-
нын белгилеп кетишкен. 

Коомчулуктун бир катар көрүнүктүү өкүлдөрү прессанын 
коммерциялашкан ишмердүүлүгүн кескин сындап чыгышкан. 
Алар прессаны чоң бизнестен жана рекламадан көз каранды 
болгону үчүн, ири басылмалардын бирикмесин түзүү шартында 
эркин конкуренциянын эрежелеринен чегингени үчүн, адеп-ах-
лак принциптерин бузгандыгы жана адамдын жеке жашоосуна 
ыксыз киришкени үчүн, маалымат табууда таза эмес жолдорду 
пайдалангандыгы үчүн, окурмандарды туура эмес маалымат бе-
рип, башын айландырганы үчүн жана этикалык нормаларды ар 
дайым бузуп келгендиги үчүн катуу күнөөлөшкөн. 

Өсүп бараткан негативдүү тенденцияларды сындагандардын 
арасында массалык басма сөздүн коомго тийгизген терс таа-
сиринен кабатырланган америкалыктар да (Марк Твен, Эптон 
Синклер, Уилл Ирвинг ж. б. ), прессанын практикасы менен мү-
нөзүн өз тажрыйбасынан жакшы билген башка өлкөлөрдүн 
өкүлдөрү да болушкан. Алсак, коммерциялашкан басма сөздү 
сындап чыккандардын башында турган Л. Вилмер 1860-жылы 
чыккан «Биздин гезит шайкасы» аттуу китептин автору катары 
ошол кездеги Түндүк Америка журналистикасынын кемчилик-
терин баса көрсөткөн. Массалык басма сөздүн, айрыкча, «сары» 
журналистиканын өнүгүшү, биринчи ири басма компаниялары-
нын түзүлүшү коомдук сын пикирдин жаңы толкунун жараткан. 
«Collier’s» журналынын беттеринде 1911-жылы публицист Уилл 
Ирвингдин «Прессанын бийлиги» деген жалпы аталыштын ал-
дында айып ачкан 15 макала сериясы жарыяланат. Америкалык 
изилдөөчүлөр М. Марцолф жана X. Дикен-Гарсиа 1880-жылдан 
1950-жылдарга чейин басма сөз сынчыларынын көңүлүн эки не-
гизги проблемага: коомдук эркиндиктерди жана демократияны 
сактоодогу басманын ролуна, о. э. анын коомдук-маданий ролуна 
бурган. 

Замандаштардын бир бөлүгү журналистиканын кемчиликте-
ри менен жетишпестиктерин анын коммерциялык мүнөзүнөн 
көрүшөт. Рынокко багыт алган басма сөздү сындагандардын 
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бири – латынамерикалык белгилүү публицист Хосе Марти эле. Ал  
Нью-Йоркто иштеп жүргөн (1880-жылдан 1890-жылдарга че- 
йинки мезгил) учурунда АКШнын басма сөзүнүн коммерциа-
лизациясынын негативдүү таасирин түздөн-түз байкап, өзүнүн 
«Түндүк америкалык сценалар» публицистикалык циклинде 
АКШнын басмасынын кемчиликтерин агартуучулук гуманитар-
дык позициядан карап, сынга алган. 

1920-жылы белгилүү жазуучу жана журналист-макрейкер 
Эптон Синклер «The Brass Check»2[2] китебин чыгарат. Анда бас-
манын концентрация проблемасы жана бул процесстин жур-
налистиканын абалына тийгизген терс таасирин ачып берген, 
коммерциализациялашкан басылмалардын ишмердүүлүгүндө 
рекламанын жана реклама берүүчүлөрдүн ролун сынга алат. 
Дагы бир башка эмгегинде, 1921-жылы полемикалык брошюра-
сында, «Уяттын чеги» китебинин артынан эле Э. Синклер «New 
York Times» респектабелдүү гезитин жана анын «адвокатын» 
– Нью-Йорк университетинин журналистика мектебинин де-
каны Дж. М. Лини кесиптик этиканын базалык принциптерин 
одоно бузган деп айыптаган3[3]. 1920-жылдары белгилүү пуб-
лицист Джордж Сельдестин алгачкы сын макалалары жарыкка 
чыккан. Ал 1988-жылга өзүнүн өмүрүнүн аягына чейин корруп-
цияга жана прессадагы чындыкты бурмалоого каршы чыккан. 
(Бул мезгил аралыгында «сары» басылманын ээси У. Р. Херст: 
«Журналистиканын этикасы дүйнөдөгү башка бардык кесиптер-
ге салыштырмалуу эң жогорку деңгээлде турат» деп белгилеген). 
Өзгөчө эмгектер катары Уолтер Липпмандын 1920-жылдарда 
жазган сын макалалары эсептелген. Аларда коммерцияга оогон 
прессанын коомго кызмат кылуу миссиясынан алыстап кеткени 
сындалган. 

Прессадагы жагдай-шарттарга коомдун күчөгөн нааразычылы- 
гы, «сары журнализмге» журналисттик коомчулуктун бир бөлү- 
гүнүн сын мамилеси түрдүү кыймылдардын жаралышына өбөлгө 

2[2] Brass check (дословно – чек позора) – бирка, открывавшая посетителям доступ в 
публичный дом. Символ проституированности прессы в книге Синклера. 

3[3] Sinclair, U. The Crimes of the «Times». A Test of Newspaper Decency. Pasadena, Calif. 
1921. 
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түзгөн. Андай кыймылдар мезгилдүү басма сөз кызматкерлери- 
нин кесиптик ишмердүүлүгүндө этиканын принциптерин катуу 
сактоону башкы маселе катары кабыргасынан коюшкан. 

Ошентип, журналисттердин алгачкы кесиптик кодекстери 
коммерциализацияланган прессага карата коомдук сын пикир-
лердин негизинде пайда болгон. Алар журналисттик коомчулук-
тун аныкталган этикалык принциптерин камтуу менен бирге, 
коомчулук тарабынан катуу айтылган сындарга каршы жооп да 
болгон. 

Айрыкча, этикалык принциптерди аныктоо жана прессанын 
кызматкерлеринин кесиптик жүрүм-турумунун нормаларын 
формалдуу түрдө бекитүү процесси АКШ жана Батыш Европада 
жүргөн. Бул өлкөлөрдө аталган процесс журналисттик этиканын 
базалык принциптерин далай жылдарга чейин жөнгө салуучу 
документтер кабыл алынган онунчу-жыйырманчы жылдарда 
ишке ашкан. Алардын калыптанышына профсоюздар жана баш-
ка журналисттик бирикмелер менен катар, редакторлор жана 
гезит басып чыгаруучулардан турган уюмдар өз салымын кош-
кон. Мисалы, Франциянын Журналисттик профсоюзунун улуттук 
бирикмеси 1918-жылы «Француз журналисттеринин кесиптик 
жоопкерчилигинин кодексин» иштеп чыккан, анда жалган жалаа, 
негизсиз айып тагуу, документтерди жасоо, фактыларды бур-
малоо жана жалган айтуу эң олуттуу кесиптик кылмыш катары 
каралган. Кодекс журналисттерди кесиптик кадыр-баркты тү-
шүрбөгөн маселелерди гана кабыл алууга чакырып, журналист-
тин макамын пайда табуу үчүн колдонбоо керектигин эскерткен. 
Өзгөчө коммерциялык жана рекламалык мүнөздөгү материал-
дарга кол койбоо керектигине басым жасаган. Кодекстердин 
жоболоруна ылайык, журналисттин кадыр-баркы таза эмес жол 
менен алынган маалыматтан, айрым мүнөздөмөлөрдү ойдон чы-
гарып, чындыкты бурмалоодон өйдө турушу керек. 

Аталган документте айтылган бир катар жоболорду кесиптик 
кодекс түрүндө кабыл алуу – бул журналисттик коомчулукта ка-
лыптанып бүткөн белгилүү этикалык тартиптердин топтомун 
формалдуу түрдө бекитүү гана эмес, а коомчулук тарабынан кес-
кин сынга алынган иштин духунан жана ыкмасынан баш тартуу 
декларациясы эле. 
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Айрыкча, этикалык кодекстерде журналисттик жана рекла-
малык ишмердүүлүктү так ажырата билүү принциби айтылып, 
анда пресса кызматкерлеринин товар сатыгына жана кызмат 
көрсөтүүлөргө тикелей коммерциялык колдоо көрсөтпөшү баса 
белгиленген. Муну менен мурунку «массалык» пресса үчүн мү-
нөздүү жаңылык катары рекламалык материалдарды жарыялоо 
практикасы четке кагылган. ХХ кылымдын башында журналист-
тер рекламалык агент катары кошумча каражат тапкан учурлар 
көп эле кездешкен. Алар гезит беттеринде реклама берүүчүлөр-
дүн тапшырыгы менен жазылган материалдарды коммерциялык 
мүнөзүн ачык жазбай жарыялашчу. 

1923-жылы ири гезиттердин жетекчи кызматкерлеринин ба-
шын кошкон Америкалык гезит редакторлорунун коомчулугу 
(ASNE) «Журналистиканын канондорун» кабыл алган. Ал АКШнын 
мезгилдүү басылмаларынын жана журналисттеринин «оюн эре-
желеринин» алкагын ондогон жылдарга аныктаган биринчи 
кесиптик кодекстерден болгон. Анда алгачкы жолу прессанын  
жана журналисттердин коом алдында жоопкерчилик принцип-
тери, чынчылдык, тактык, бейтараптуулук, адилеттүүлүк, адам-
дардын жеке жашоосун сыйлоо принциптери жар салынган. 
Кодекстин бир катар жоболору гезит практикасында «сары жур-
налимзге» мүнөздүү ашкере сындаган ыкмаларды колдонууга 
каршы багытталган. Мисалы, материалдардын аталыштарынын 
мазмуну менен дал келиши талап кылынган. Мындай терс көрү-
нүш, массалык коммерциялашкан прессада аталышы менен текст-
тин мазмуну дал келбеген учурлар бүгүнкү күнгө чейин кадыресе 
көрүнүшкө айланганы белгилүү. «Сигма Дельта Кай» (1926-ж., 
АКШ) аттуу Кесипкөй журналисттердин коомунун кодексинде 
журналисттик практиканын этикалык критерийлери, кесиптик 
милдет тууралуу түшүнүктөр чагылдырылган. Кодексте журна- 
листтердин коомчулуктун өкүлдөрү катары макамы белгиленип, 
анда кызматкерлерди жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн кызмат 
кылууга чакырык ташталып, алардын чындыкты билүүгө укугу 
менен бирге коом алдындагы жоопкерчилиги жарыяланган. 

Журналисттердин кесиптик этикасынын алгачкы кодексте- 
ринин жоболорунда прессанын жана анын кызматкерлеринин 
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жоопкерчилиги жана коомдук агартуучулар катары ролу кам- 
тылган. Мисалы, «Журналистиканын канондорунда» (1923) гезит 
агартуучулук максатка кызмат кылат деп жар салынган. Ал эми 
Кесипкөй журналисттер коомунун кодексинде (1926) мындай-
ча жазылган: «Биз коомду агартуу – адилеттүүлүккө жетүүнүн 
бирден бир жолу экенине ишенебиз…». Бул жобо кодекстерди 
түзгөндөргө өтө таасир тийгизгендиктен, алар демократиялык 
өзүн-өзү башкарууга коомдун жөндөмдүүлүгүн арттыра турган  
басма сөздүн социалдык агартуу кызматына өзгөчө басым жасаш- 
кан. Радионун, андан соң телевидениенин пайда болушу менен 
бирге информациялык индустриянын ушул тармактарынын кыз-
маткерлеринин кесиптик жүрүм-турумун этикалык жөнгө салган 
кодекстер иштелип чыгып, кабыл алынган. 

Акырындык менен кесиптик жүрүм-турум кодекстерин иш-
теп чыгуу процесси өз алдынча массалык маалымат каражатта-
рынын деңгээлине чейин жайылтылып, редакциялар өздөрүнүн 
ички кодекстерине ээ боло башташкан. Азыркы учурда бир гана 
ири мезгилдүү басылмалар, телекомпаниялар жана радиоберүү 
кызматтары өздөрүнүн кодекстерине ээ болбой, а локалдык мас-
салык маалымат каражаттарынын редакциялары да өз ишмер-
дүүлүгүн жөнгө салуу үчүн тиешелүү документтерди пайдаланып 
келишет. 

Азыркы кодекстерде журналисттин жеке кызыкчылыгы ме-
нен иштин кызыкчылыгынын (профессионалдык милдет) ор-
тосундагы карама-каршылыктын алдын алуу маселесине өзгө- 
чө көңүл бурулуп келет. Мында иштин кызыкчылыгы катары 
аудиториянын, коомчулуктун кызыкчылыгын, ал эми корпора-
тивдик кызыкчылык, б. а. корпорациянын кызыкчылыгы катары 
массалык маалымат каражатынын ээсинин, анын аты менен жур-
налисттин жасаган иш-аракетин түшүнүү керек. 

Журналисттик билим берүүнүн киргизилиши, прессанын эти- 
калык кодекстеринин кабыл алынышы журналистиканын про- 
фессионалдык ишмердүүлүктүн өзгөчө тармагы катары толугу 
менен калыптанганынан кабар берет. Буга журналисттердин ал- 
гачкы профессионалдык бирикмелеринин пайда болушу да күбө. 
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Журналисттердин уюмдашкан биригүүсү гезит чыгаруучу-
лардын жана редакторлордун алардын кызыкчылыгын коргой 
турган ассоциациянын алкагында биригүү аракеттеринен кийин 
ишке ашкан. Алсак, 1887-жылы АКШнын жана Канаданын бас-
маканачылары өздөрүнүн экономикалык, технологиялык жана 
юридикалык маселелерин чечүү үчүн Америкалык басмаканачы-
лардын ассоциациясын (ANPA) түзүшкөн. 

XIX–XX кылымдардын тогошуусунда дүйнөнүн бир катар өл-
көлөрүндө журналисттердин профессионал уюмдары пайда бол-
гон. Алгачкы журналисттер пресс-клубу калыптанып, ал пресса  
кызматкерлер коомчулугунун ынтымагын, алардын эс алуусун 
уюштурууну милдет кылган. 

Азыркы пресс-клубдар профессионалдык маселелерди чечкен 
журналисттердин бирикме формасы гана эмес, о. э. мамлекеттик 
органдардын жана корпорациялардын журналисттик коомчулук- 
ка таасирин ишке ашыра турган канал. Алсак, Японияда 400дөн 
ашуун пресс-клуб бар, алардын ар бири 10дон 300гө чейинки 
журналистти өзүнө камтыйт. Япониянын көптөгөн өкмөттүк 
мекемелери жана жергиликтүү башкаруу органдары, саясий 
партиялары, коммерциялык компаниялары, соттору жана по-
лиция органдары өздөрүнүн пресс-клубдарына жана пресс-бор-
борлоруна ээ. Алар аркылуу мамлекеттик кызматкерлер жана 
бизнесмендер журналисттер менен үзгүлтүксүз жолугушуп, 
баарлашып, пресс-конференция жана башка маалыматтык иш-
чаралар уюштурулуп берилет. Пресс-клубдун мүчөсү болбой 
туруп, прессанын кызматкери олуттуу мааниге ээ маалыматка 
эч качан жете албайт. Пресс-клубдар прессага бийлик жана ком-
мерциялык түзүмдөрдүн чыпкасынан өткөрүлгөн гана маалы-
матты берип, массалык маалымат каражаттарынын мазмунун 
унификациялоого алган истеблишмент менен журналисттер-
дин ортосунда тыгыз мамиле түзгөндүгү үчүн сынга алынып ке-
лишет. Мындай практикада журналистика менен пиар айкалы-
шып, журналисттик материалдар буйрутма пиар суррогаттары 
менен алмаштырылгандыктан, этикалык жактан конфликттүү 
абал жаралат. 
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Бир катар учурларда журналисттер түзгөн бирикмелер 
пресса жумушчуларынын өз ара көмөктөшүү уюму катары иш 
алпарышкан. Мисалы, 1893-жылы Львовдо Польша журналист-
теринин өз ара көмөктөшүү шериктештиги, 1899-жылы ушундай 
эле уюм Варшавада пайда болгон4[4]. 

Ушул эле учурда пресса кызматкерлеринин жумуш берүүчү-
лөр жана бийлик органдары менен мамилелерин жөнгө салуу 
үчүн, алардын профессионалдык укуктары менен кызыкчылык-
тарын коргоо үчүн түзүлгөн журналисттик профсоюздар (синди-
каттар) жайылтылган. 1891-жылы Питтсбургда (АКШ) журна-
листтер менен полиграфисттер биргелешип уюштурган алгачкы 
профсоюздук уюм «Эл аралык типографиялык союз» интерна-
ционалдык трейд-юниондун курамында пайда болгон. 

МТС базасында профсоюздук структураларды калыптанды-
руу аракеттери андан ары туруктуу натыйжаларды берген жок:  
1891-жылдан 1919-жылга чейинки мезгилде түзүлгөн түндүк  
америкалык прессанын кызматкерлеринин локалдуу бирик- 
мелеринин ичинен болгону алты топ беш жылдан ашуун иш- 
теген. 1933-жылы АКШнын жалпы улуттук журналисттердин 
профсоюздук бирикмеси – Гезит Гильдиясы түзүлгөн. Ал гезит 
ээлери менен иш жамаатынын ортосунда контракт түзүлүп, эмгек 
укуктарынын сакталышына жана зарыл учурда гезитчилердин 
нааразычылык билдирип, иш таштоолоруна ж. б. колдоо көрсөтүп 
турган. Гильдия өзүнүн ишмердүүлүгүнүн баштапкы учурунда иш 
берүүчүлөргө жумалык эмгек акынын 20 доллардан кем болбо-
шун, жумасына 40 сааттык жумушту, негизги жумуштан тышкары 
аткарылган ишке акы төлөө, эмгек өргүүсүн берүү, жумуштан бо-
шотулганда бошоо жөлөк пулун төлөп берүү талаптарын койгон. 

ХХ кылымдын биринчи он жылдыгында профсоюздар (син-
дикаттар) бир катар Европа өлкөлөрүндө түзүлгөн. Францияда 
ВКТ Журналисттердин улуттук синдикаты түзүлгөн, жыйыр-
манчы жылдары Краков синдикатынын (1912-жылы түзүлгөн) 
үлгүсүндөгү Польшада журналисттер профсоюздары жайы-
ла баштаган, польшалык журналисттер синдикатынын союзу 

4[4] Magiera, W. Syndycaty Dzennikarskie w 20-leciu. // Zeszity Prasoznawcze. Krakow. 1990. 
№ 2–4 (124). S. 124–125. 
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– профборборунун (Варшава, 1924), ошондой эле бир катар тер-
риториалдык профсоюздук бирикмелердин пайда болушун 
шарттаган. Бул процесс 1932-жылы жалпы улуттук Польшалык 
журналисттер синдикатынын союзунун түзүлүшүнө алып келген. 
Синдикаттар журналисттердин укуктарын жана кызыкчылыкта-
рын коргошкон, эмгек шарттарын жакшыртуу, пенсияга чыгаруу 
кепилдигин түзүшкөн жана пресса кызматкерлерин профессио-
налдык жактан даярдоо үчүн өбөлгө болушкан. 

ХХ кылымдын башында дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө пайда 
болгон журналисттердин союздары менен коомдору журналист-
тик коомчулуктун кызыкчылыктарын коргоо милдетин аркалаш-
кан. 1909-жылы АКШда түзүлгөн Сигма Дельта Кай журналисттер-
дин профессионалдык коому өз ишмердүүлүгүн журналисттердин 
укуктары менен кызыкчылыктарын коргоого гана эмес, а этика-
лык профессионалдык нормаларды иштеп чыгуу, журналисттик 
изилдөөлөрдү жүргүзүү өңдүү багыттарга да жумшаган. 1912-
жылы аталган коом дүйнөдө биринчи жолу журналистика боюн-
ча профессионалдык басылма болгон «The Quill» («Калем») жур-
налын түзүшкөн. Ал ай сайын чыгарылып, маалыматтын расмий 
булагына журналисттердин жетүү мүмкүндүгү үчүн күрөшүшкөн. 
Алардын бул аракети тиешелүү мыйзамдын – Маалыматтын эр-
киндиги тууралуу актынын (1967) кабыл алынышын шарттаган. 

Эки дүйнөлүк согуштун аралыгындагы мезгилде журналисти-
канын белгилүү тармагында адистешкен басма сөз кызматкерле-
ринин ассоциациясы калыптанууга жетишкен. Мисалы, Польшада 
жыйырманчы-отузунчу жылдары польшалык спорт журналист- 
теринин, музыка сынчыларынын, журналисттердин, кинотаа- 
нуучулардын бирикмеси, фоторепортёрлордун синдикаты ж. б. 
пайда болгон. Азыркы күндө жүздөгөн адистешкен улуттук да, 
эл аралык да журналисттик ассоциациялар бар. Мисалга алсак, 
азыркы макрейкерлер тажрыйба алмашуу жана бири-бирин кол- 
доо максатында улуттук профессионалдык ассоциациялар менен 
Борборлордун (журналист-иликтөөчүлөрдүн британ ассоциация- 
сы, адистешкен журналын басып чыгарган иликтөөчү журналис- 
тиканын филиппин борбору ж. б. ) алкагында биригишүүдө. Бул 
профилдин «Investigative Reporters and Editors» (http://www.ire.
org) сыяктуу белгилүү болгон эл аралык уюмдары да пайда болду. 
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Ушул эле мезгилде эл аралык журналисттик уюмдар калыпта-
на баштаган. 1926-жылы түзүлгөн Журналисттердин Эл аралык 
Федерациясы (штаб-квартирасы Парижде жайгашкан) профес-
сионалдык жоопкерчилигин аткарып жаткан журналисттердин 
укук, эркиндигин, ар намысы менен кадыр-баркын коргоп, басма 
сөзгө чоң капиталдын, ири акчалардын таасир тийгизүүсүнө кар-
шы күрөшкөн. Федерация өз ишмердүүлүгүн экинчи дүйнөлүк со-
гуштун башталышы менен токтоткон. 

Согуш учурунда, 1941-жылы, шериктеш (эркин) мамлекеттер-
дин журналисттеринин Эл аралык Федерациясы түзүлүп, экинчи 
дүйнөлүк согушта антинацисттик күчтөрдүн эртерээк жеңишке 
жетиши үчүн, фашизмге каршы күрөш жүргүзгөн демократтар-
дын – басма сөз кызматкерлеринин башын бириктирген. Бул 
уюмдун негизинде согуштан кийин бүткүл дүйнөлүк журналист-
тердин уюмун түзүү тууралуу келишим түзүлгөн. 

Журналисттердин эл аралык уюму (ЖЭУ) 1946-жылы 3–8-июн-
да Копенгагенде өткөн (Дания) журналисттердин эл аралык конг-
рессинде түзүлгөн. Ал Журналисттердин Эл аралык Федерация- 
сы менен шериктеш (эркин) мамлекеттердин журналисттери-
нин Эл аралык федерациясынын салтын улантып, ишмердүүлү-
гүн жүргүзө баштаган. Прагада өткөн конференцияда (1947-жыл  
3–7-июнь) 28 өлкөнүн журналисттеринин өкүлдөрүнүн каты-
шуусу менен Журналисттердин Эл аралык Уюмунун Уставы  
кабыл алынган. 

ЖЭУ көпкө чейин көп сандаган журналисттердин башын би-
риктирген ири уюм болгон (1970-жылдары 150 миң мүчөсү 
болгон), себеби анын коллективдүү мүчөлүгүнө он миңдеген 
журналисти бар СССР журналисттеринин союзу, о. э. советтик  
блокко кирген өлкөлөрдүн журналисттик союздары кирген. Уюм  
БУУ – ЭКОСОС жана ЮНЕСКОнун адистешкен мекемелеринин 
астында консультативдик макамга ээ болгон. Ошондуктан, ал  
1983-жылы ЮНЕСКОнун жетегинде иштелип чыккан «Журна- 
листтердин кесиптик этикасынын эл аралык принциптерин» ка-
был алууда чечүүчү роль ойной алган. 

ЖЭУ өзүн саясий партиялар жана өкмөттөрдөн көз каран- 
дысыз демократиялык ынанымдарга ээ журналисттердин эл 
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аралык уюму деп жарыялаган. Бирок иш жүзүндө советтик блоктун 
мамлекеттери колдоого алган бул уюм социалисттик өлкөлөрдө 
журналисттердин укуктарынын бузулушуна, басма сөз эркиндиги- 
нин чектелишине каршы тиешелүү чараларды көрмөк турсун, 
аларды сынга да ала алган эмес. ЖЭУнун кадыр-баркына уюмдун 
түзүмү менен башкаруусунда чыныгы демократизмдин жоктугу 
доо кетирип, акыры ЖЭУнун Аткаруучу комитетинин чыгарган 
тыянагы боюнча (Париж, ноябрь, 1990-ж. ) «анын саясатында жана 
ишмердүүлүгүндө олуттуу деформацияларга, өзгөчө чечим кабыл 
алууда уюм мүчөлөрүнүн басымдуу көпчүлүгүнүн толук каты- 
шуусуна жол бербеген саналуу уюмдун жана адамдын үстөмдүк 
кылышына, бийлик монополизациясына алып келген»5[5]. 1980- 
жылдардын аягындагы СССРдеги кайра куруу саясаты жана  
Чыгыш Европа өлкөлөрүндөгү социализмдин кыйрашы ЖЭУнун 
эл аралык журналисттик кыймылдагы таасирин жойду. Жур-
налисттердин эл аралык уюму Азия, Африка жана Латын Америка 
өлкөлөрүндө журналистиканын өнүгүшүн шарттап, пресса кадр- 
ларын даярдоого түздөн-түз көмөк көрсөтүп келген. 

1950-жылдары Журналисттердин эл аралык федерациясы 
кайрадан түзүлүп, Брюсселде штаб-квартирасы орун алат. Учурда 
ал 90 өлкөнүн профессионалдык союздарын бириктирген дүй-
нөгө таанылган журналисттик уюм болуп саналат. Ал баарынан 
мурда прессанын эркиндиги, журналисттердин социалдык, про-
фессионалдык укуктары жана көз карандысыз макамы, ЖМК 
кызматкерлеринин күчтүү профсоюздук кыймылынын өнүгүшү 
үчүн күрөшүп келет. 

Эл аралык аймактык журналисттик бирикмелер. Экинчи 
дүйнөлүк согуш учурунда жана согуштан кийинки жылдарда дүй-
нөнүн ар түрдүү бөлүктөрүндө журналисттердин эл аралык аймак-
тык бирикмелери пайда боло баштаган. Алсак, 1942-жылы Басма 
сөздүн америка аралык коому түзүлгөн (БАК). Латын-америкалык 
журналисттердин уюму катары түзүлгөн уюм өз курамы менен 
ишмердүүлүк багытын Каракастагы (Венесуэла, 1945) III конг-
ресстен баштап, Басма сөздүн америка аралык коомуна АКШнын 
басылмаларынын редакторлору жана ээлери, муну менен катар 
ири басма топторунун өкүлдөрү кирген соң өзгөрткөн. 

5[5] Демократический журналист. 1991. № 1. С. 4. 
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Басма сөздүн америка аралык коому өзүнө багытталган сын- 
дарга континентте басма сөздүн эркиндиги үчүн күрөштөгү өт-
көн он жылдыкта аткарган кызматын айтуу менен жооп берген. 
Аталган коом жана анын түзүмүндөгү Маалымат эркиндиги ко-
митети Бразилияда цензуранын алынып ташталышына (1978), 
Перуда аскер өкмөтү улутташтырган күндөлүк гезиттерди өз 
ээлерине кайтарып берүүгө (1980) ж. б. таасир тийгизген. 

Эл аралык басма сөздүн бирикмелеринин курамынан чыккан 
журналисттик ассоциациялар Латын Американын массалык маа-
лымат каражаттарынын кызматкерлеринин жаңы уюмун түзүү 
тууралуу чечим кабыл алышкан. Бирок бул чечим 1975-жылы 
Мексикада латынамерикалык журналисттердин биринчи конг-
рессинде гана ишке ашат да, анда Латынамерикалык журналист-
тердин федерациясы (FELAP) түзүлгөнү жарыяланган. 

Дүйнөдө Африкалык журналисттеринин союзу, Араб журна-
листтеринин союзу өңдүү бир катар аймактык эл аралык журна-
листтик бирикмелер түзүлүп, иш жүргүзө башташкан. 

XX кылымда Европада басма сөздүн саясий-идеологиялык 
дифференциациясы. Өткөн кылым чоң коомдук жана саясий 
толкундоолордун кылымы болду. Ушул жүз жылдыкта эки дүй-
нөлүк согуш болуп өттү, колониалдык жана тоталитардык им-
периялардын кулашы дүйнө картасын толугу менен өзгөрттү. 
Айрыкча, кылымдын биринчи жарымында саясий жана идеоло-
гиялык кармаштардын күч алышы саясий багытта тенденция-
лык мүнөз күткөн журналистиканын өнүгүшүнө түрткү берди. 

Германияда Веймар Республикасынын тушунда күнүмдүк ге-
зиттердин дээрлик тең жарымы тигил же бул багытка же партия-
га жакындыгын ачык эле айтып чыгышкан. 1932-жылы чыккан 
4700 гезиттин ичинен 600дөн ашууну Католиктик борбордун 
партиясын жана Бавар элдик партиясын колдошкон. Ал эми ке-
ңири тараган партиялык прессага Германиянын социал-демок-
ратиялык партиясы ээ болгон. Ал өзүнүн жеке басма бирикмеси 
болгондуктан, 1931-жылы 174 гезит жана ондогон журнал чы-
гарууга жетишкен. Германиялык компартиянын басылмалары 
жоон топту түзгөн. Германия сыңары Францияда жана башка 
Европа өлкөлөрүндө да күчтүү партиялык пресса өз ишин алып 
бара баштаган. 
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Ошентип, Европанын мезгилдүү басма сөзү идеялык-саясий 
белгилери боюнча бир канча чоң топторду пайда кылган: 

– монархиялык пресса – биринчи дүйнөлүк согушка чейин гана 
күчтүү позициясын сактап, андан соң монархиялык режим рес-
публикалыкка алмаштырылган; 

– христиан-клерикалдык басылмалар. Буларга алсак, 
«Osservatore Romano» («Римский обозреватель») ватикан гезити 
кирген;

– христиан-демократиялык басма сөзү христиан демократия- 
сынын идеологиялык өзөгүнө таянган светтик партиялардын 
негизги кыймылдаткыч күчү болгон. Ага «General Anzeiger» 
(«Жалпыга жарчы»), «Bayernkurier» («Бавар курьери») немис ге-
зиттери, «Popolo» («Эл») италиялык ж. б. басылмалар кирген;

– либералдык пресса көпчүлүгү XIX кылымдагы либералдар- 
дын саясий кыймылынын апогейи мезгилинде түзүлгөн басыл- 
малар. Мисалы, 1881-жылы негизделген «La Vanguardia» («Аван- 
гард») барселон гезити. 

– социал-демократтык басма сөз Социалисттик Интернацио- 
нал мүчөлөрү – партиянын органдары тарабынан чыккан басыл- 
малар;

– коммунисттик пресса, 1917-жылдан соң социалисттик жана 
социал-демократиялык партиялардын солчул канатынын база-
сында компартиялар тарабынан чыккан басылмалар;

– оңчул улуттук басылмалар – шовинисттик же ошого жакын 
багыттагы басма сөз органы – мисалы, Францияда 1968-жылга 
чейин чыгып турган Де Голлдун талапташтарынын басма сөзү 
(«Le Parisien Libéré» гезити – «Куткарылган париждик» ж. б. );

– фашисттик жана неофашисттик мезгилдүү басма сөзү – гер-
маниялык рейхтин нацисттер бийликте турган мезгилде чыккан 
басылмалар; 

– «экологиялык» партиялар жана кыймылдар басма сөзү. Бул 
басма сөздүн катарын салыштырмалуу жаңы күчтөр түзгөн. Се- 
беби курчап турган чөйрөнү коргогон массалык уюмдар («жа- 
шылдар») негизинен 1970–1980-жылдары түзүлгөн. Батыш 
Европанын бир катар өлкөлөрүндө «экологиялык» партиялар 
парламенттин да, өкмөттүн да курамына киришкен. Мындай уюм-
дардын таасирдүүлөрүнүн бири германиялык «жашылдардын» 
партиясы эле. Немис экологчулары өздөрүнүн катарын толукташ 
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үчүн 1979-жылы «Die Grünen» («Зеленые») гезитин чыгарышкан. 
Бирок, Европа өлкөлөрүндөгү ошол учурдагы саясий периодика-
нын кризиси тушунда «жашылдар» басма сөзү массалык тиражга 
ээ боло алган эмес. 

ХХ кылымдагы басма сөздүн типологиялык эволюциясы.  
XVII–XIX к. к. гезит жана журналдардын негизги типтери ка-
лыптанган. ХХ к. биринчи жарымындагы прессанын типология-
лык эволюциясынын процесси азыркы күндөгү рынок шартына  
ылайыкташкан басылмалардын калыпка салынган типтеринин 
системасынын түзүлүшүнө алып келген. 

Таблоиддер. Чакан форматтагы (таблоиддик) гезиттер XIX 
кылымда да чыккан, бирок бул түрдөгү басылмалардан башка 
гезиттер айырмаланган эмес. Таблоид «массалык» сенсациялык 
пресса жана өзүнчө тип катары эки кылымдын тогошуусунда 
пайда болгон. 1900-жылдын декабрында Дж. Пулитцер британ 
басмакана ээси А. Хармсуорт менен чогуу Атлантикадагы бир 
саякатында «массалык» басма сөздү өнүктүрүү боюнча ар түр-
дүү идеяларды талкуулашат. 1896-жылы Түндүк Америкалык 
 «массалык» прессасынын таризинде «Daily Mail» («Күнүмдүк 
почта») деген «сары» гезитти чыгарган Хармсуорт ушул таж-
рыйбасына таянып, «төмөнкү класстар» үчүн гезитти өнүктүрүү 
боюнча бир катар ойлорун ортого салат. Анын бул оюн прак-
тикада сынап көрүү үчүн Пулитцер Хармсуортко өзүнүн «New 
York World» гезитинин бир санын чыгарып көрүүсүн сунуштайт. 
Ошентип, Хармсуорттун жетекчилигинин астында 1901-жылдын 
1-январында гезиттин эксперименталдык саны басылып чыгат. 
Гезиттин жаңы форматтагы бул санынын көлөмү адаттагыдан 
эки эсеге чакан болгону менен, иллюстрациялар менен жыш жа-
салгаланып чыгат. Гезиттин жаңы форматы аудитория тарабы-
нан жакшы кабыл алынат, бирок ага карабай кийинки сандар 
абалкы вариантта эле чыгуусун улантат. 

Анткен менен Хармсуорт Англияга келгенден кийин өзүнүн 
«London Daily Mirror» гезитин таблоид форматына көчүрөт. Аны 
менен бирге көп нускалуу «Evening Graphic» англис гезити да таб-
лоид форматында чыга баштайт. 

Ал эми АКШда сенсациялуу таблоид прессасынын өнүгүү 
этабы 1919-жылы Нью-Йоркто Паттерсон менен Маккормик 
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тарабынан чыгарылган биринчи «Illustrated Daily News» (кийин-
черээк «Illustrated» деген сөз гезиттин атынан алынып салынган) 
ири таблоид гезити чыккан учурга, тагыраак айтканда, жыйыр-
манчы жылдарга туура келет. Таблоид тез арада эле нускасын 
өстүрүүгө жетишкен, алсак, 1930-жылы экономикалык кризиске 
карабай, ал жарым миллион нуска менен чыгарылган. 

«Daily News» гезитинин рынокто жетишкен ийгилиги баш-
ка атаандаштарды да англиялык таблоидге көңүл бурдурду. 
Ушундан улам 1924-жылы Херст Нью-Йорктун гезит рыногунда 
өзүнүн «Daily Mirror» таблоидин чыгарып, өзүнүн англис прототи-
бинин моделин гана эмес, атын да оодарып алган. Бир нече айдан 
соң таблоиддер атаандаштыгына Макфадд аттуу гезит басып чы-
гаруучу да кошулат. Ал да аудиторияга өзүнүн «Daily Graphic» де-
ген ошондой эле типтеги жана аталыштагы таблоидин сунуштайт. 

Кылымдын башында таблоид прессаны шашпай окуганга 
убактысы жок кымгуут жашоо нугундагы шаар тургундарынын 
гезитине айланат. Алгач таблоидди басып чыгаргандар аны ге-
зитке жазылгандарга таркатуудан баш тартып, көчө-көчөлөрдө 
көтөрүп сатышкан. Көлөмү чакан гезитти трамвайда, метродо, 
барларда ж. б. коомдук жайларда окуу ыңгайлуу болгон. Бир канча 
беттен турган таблоидден окурмандар кадимки гезитке караган-
да көбүрөөк маалыматты окуганга болот деп ойлошкон. Чакан ге-
зит бетинде рекламалар, айрыкча, чакан жарыялар да байма-бай 
басылып, реклама берүүчүлөрдү өзүнө тарткан. Таблоиддер өзүн 
рекламаны массалык керектөөчүгө жеткире турган каражат ка-
тары көргөзө алган. Анткен менен чакан таблоиддерге реклама- 
лык агенттиктер көлөмдүү коммерциялык рекламаларды жарыя-
лай алышкан эмес. Дегеле таблоиддерди чыгарууда чакан полоса-
ларды көп санда версткалап жана форматка ыкчам салууда гезит  
дизайнерлеринин жана верстальщиктердин иши татаалдашкан. 

Таблоиддердин мазмуну интеллектиси жана маданияты жого-
ру болбогон окурмандардын деңгээлине жараша түзүлүп, айрыкча 
сенсациялуу жана жаңжалдуу мүнөзгө ээ болгон. Таблоидге иллюст-
рациялардын, көңүл ачууга багытталган материалдардын көптү-
гү (юмор тексттери жана сүрөттөр, комикстер), «стандарт эмес»  



2-бап

• 196 •

баш темалардын коюлушу, көзгө урунтуктуу ири «шапкалардын» 
биринчи полосада берилиши мүнөздүү эле. Алсак, 1930-жылы 
иллюстрациялар америкалык таблоиддердин аянтынын 40%ын 
түзсө, кадимки гезиттердин 25%ын гана түзгөн. «Классикалык» 
таблоиддин ар бир полосасы (же жанаша турган эки полосасы) 
тематикасы боюнча бөлүштүрүлгөн, ал эми дал ортоңку полоса-
ларда иллюстрациялар орун алган. 

Ойдон чыгаруу жана жоромолдор, имиштер жана жаңжалдар 
таблоид гезиттери үчүн кадыресе көрүнүш болуп, окурманды 
алаксытып, көңүлүн бурдуртуу үчүн пайдаланылган. Буга «Мен 
аларга эмнени талап кылышса, ошону берем», – деп Хармсуорттун 
жар салганы эле айгине (кийинчерээк ал Нортклиф лордунун 
титулуна ээ болгон). Окурмандардын көңүлүн алуу үчүн таб- 
лоиддер массалык аң сезимде жашаган социалдык стереотип-
терди (улуттук, расалык, жыныстык ж. б. ), о. э. аудиториянын 
сексуалдык инстинктерин эксплуатациялаган текст материал-
дары жана иллюстрациялар менен коштолгон. Дегеле «таблоид» 
түшүнүгү айрым окурмандар үчүн сенсациялуу жаңжалдуу прес-
санын синоними катары эле кабылданган. Кийинчерээк таб-
лоид басылмаларга окшош, этикалык жактан талаш жараткан 
журналисттик ишмердүүлүктүн түрлөрү менен бирдей кабыл- 
данган «таблоиддик журналистика», «таблоиддик телекөрсөтүү» 
деген түшүнүктөр орун алган. 

Европада, Азияда жана Латын Америкада да англоамерикалык 
таблоид прессасын туураган басылмалар чыгарыла баштаган. 
Алсак, жыйырманчы-отузунчу жылдарда таблоид басылмасы 
Мексикага, Бразилияга, Кубага киргизилген. Гаванада америка- 
лык таблоид үлгүсүндө «La Prensa» («Пресса») жана «La Voz» 
(«Үн») деген абдан арзан (1 сентаво турган), «кызыл хроника» 
деп аталган кылмыш окуяларын төкпөй-чачпай майда-баратына 
чейин туруктуу түрдө жазган гезиттер чыккан. 

Жаңылыктардын жумалык журналдары. ХХ кылымдын 
жыйырманчы-отузунчу жылдары журнал басылмасынын чоң 
типологиялык тобу – жаңылыктар журналы калыптанган. Мын- 
дай типтеги журналдардын негиздөөчүсү жана көрүнүктүү өкү-
лү 1923-жылы Йел университетинин жаш бүтүрүүчүлөрү X. Люс  
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жана Б. Хадден тарабынан негизделген «Time» («Убакыт») журна- 
лы эле. Индустриализациянын жана элиталык мүнөздөгү жогор-
ку билим берүүнүн натыйжасында саны өскөн жаңы орто класс-
тагы катмардын «сапаттык» прессадан айырмаланган, бизнести, 
саясатты жана эл аралык маселелерди, илимдеги, техникадагы, 
билим берүүдөгү жаңылыктарды экспрессивдүү боёктор ме-
нен чагылдырган басылмаларга болгон керектөөсүн өз учурун-
да туура баамдай алышкан. Жаңы журнал 1920-жылдары орто 
класстын катарын толуктаган америкалык университеттердин 
жана колледждердин көптөгөн бүтүрүүчүлөрүнө, б. а. атайын 
бир тармактын «эксперттерине» эмес, а өз бизнесине ээ, ар түр-
дүү гезит-журналдардан өздөрүн кызыктырган маалыматтарды 
издеп таап окуган билимдүү орто америкалыктарга арналган. 
Журналдын жаш түзүүчүлөрү көптөгөн гезит-журналдардын 
чыгып жатканына карабай, «АКШ элинин көп бөлүгү маалымат-
ка толук жетпейт» дешкен. Алар журнал материалын система-
луу тандоодо жана уюштурууда окурман үчүн ыңгайлуу болу-
шун көздөп, чогултулган жумалык жаңылыктардын мазмунун  
жыйырма тематикалык бөлүккө бөлүп чагылдырышкан. Жур- 
налдын мындай «жаңылыктарды толук уюштуруу» принциби 
менен түзүлгөн структурасы баяндоонун субъективдүүлүгү ме-
нен коштолгон. Мисалы, бир стилде даярдалган «Time» окур-
манга жумалык жаңылыктарды «бир адам – экинчи бир башка 
адамга» баяндап берип жаткандай элес калтырган. Журналдын 
башынан аягына чейин баяндоо стилинин бирдейлигин сактоо 
үчүн репортёрлор жазган материалдарды редактор кылдат иш-
теп чыгып, «Time» журналына ишенимдүү, ирониялуу, айрым 
учурда курч, өз алдынча стилди ыйгарышкан. Мунун өзү редак- 
ция кандайдыр бир «коллективдүү журнализмди» практикалага-
нынан кабар берет. 

Билимдүү орто класстын жаңы катмарына журналды жа- 
кындатуу үчүн, Льюс менен Хадден жаңылыктарды баяндоо 
экспрессивдүүлүгүн күчөтүп, жаштардын жана студенттердин 
слэнгдеринин элементтерин, көптөгөн неологизмдерди жана  
экзотизмдерди киргизишкен. Аудиториянын жаштар катего- 
риясын тартуу үчүн спорт, эс алуу жана көңүл ачуу, аял-эркек  
мамилеси, ден соолук, жашоо стили ж. б. темалардагы мате- 
риалдарга басым жасашкан. 



2-бап

• 198 •

«Time» журналына чыккан материалдарга экспрессивдүү нар-
ративдик (баяндоо) стиль мүнөздүү болгон. Журнал АКШнын 
прессасында жайылтылган фактологиялык репортаждан баш 
тартып, жаңылыктарды кызыктуу окуя катары комментарий 
элементтери менен баяндоого умтулган. Журналдын мазмуну 
жанры боюнча заметка, кыска корреспонденция же репортажга 
жакын, ондогон тематикалык чакан тексттик материалдарга бө-
лүштүрүлгөн. Алардын көпчүлүгү (70%га жакыны) дайджест ме-
тодунун негизинде даярдалып, «сапаттык» прессанын материал-
дарын кыскача берүүгө аракеттенишкен. Ошону менен катар 
редакциянын маалымдуу басма сөз органы катары кадыр-бар-
кын көтөргөн иликтөө жана документация кызматтары болгон. 
«Time» журналы массалык басылманын да, «сапаттык» пресса-
нын да мүнөздүү белгилерин айкалыштырган. 

Журнал өз миссиясын дүйнөнү «көрүү жана көрсөтүү» – деп 
жарыялап, окуялардын визуалдык имиджин – ачык, эмоционал-
дуу боёктор менен коштолгон мүнөздүү белгилерин берүүгө ара-
кеттенишкен. Иллюстрациялуу материалдар, айрыкча, окуялуу 
фотосүрөттөр «Time» журналынын бул мүнөзүн дагы бекемдеген. 

Алгач «Time» журналы калыс, объективдүү «сапаттык» гезит-
терден айырмаланып, субъективдүүлүктүн элементтерин көп 
пайдаланган. «Time» журналынын беттеринде жаңылыктар ко-
шумча интерпретацияланып берилгендиктен, ошол кездин жур-
налисттери анда фактылар менен пикирлер так ажырымы жок 
берилет деп сынга алышкан. Х. Люс объективдүүлүк жана бейта-
раптуулук талабынан мурда, журналистикада «чынчылдык» маа-
нилүү, журналист өзүнүн көз карашын билдирүү үчүн фактылар-
ды бурмалабаса, башка көз караштарды бекемдеген фактыларды 
четке какпаса болду деген. 

Ошентсе да «Time» журналын сынга алгандар, анын чынчыл-
дыгынан шек санашып, журнал жаңылыктарга жамынып про-
паганда жүргүзөт деп айып тагышкан. Басылманын беттеринде 
жарыяланган маалымат булагына конкреттүү шилтеме берил-
бегени да анын ынанымдуулугуна шек туудурган. Буга редакция 
тарабынан дайджест методунун колдонулушу да себеп болгон: 
маалыматтар башка басылмалардан шилтемеси жок алынган (эң 
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баалуу маалымат болуп «биринчи колдон», окуяга түздөн-түз ка-
тышкандардан же күбөлөрдөн алынган маалыматтар саналат). 

Журналдын мүнөздүү белгиси катары жаңылыктардын пер-
сонализациясы эсептелген. Башкача айтканда, көбүнесе саясат, 
бизнес «жылдыздары», атактуу адамдар катышкан окуяларга 
артыкчылык берилген. «Time» журналы «Ысымдар жаңылык жа-
ратат» деген девиздин астында иштешкен. Журнал жетекчиле-
ринин табылгасы – персонализациянын эффектисин күчөтүү эле. 
Бул үчүн «Time» жылдын адамы» аттуу жылда өткөрүлүүчү жа-
ңылыктардын каарманы адатта «жылдыздар» категориясынан 
тандалып турган. 

Коомдук-саясий иллюстрацияланган «Time» жумалык жаңы-
лыктар журналы отузунчу жылдары чоң коммерциялык ийги-
ликти багындырып, дүйнөдөгү эң көп нускалуу транс улуттук 
журналга айланган. Учурда анын «Time – Atlantic Edition» аттуу 
европалык версиясы баш болуп, 40тан ашуун чет элдик басыл-
малары бар. Жалпы тиражы 1960-жылы 2,5 млн нускадан ашып, 
1970-жылы 4 миллионго жеткен. Ал эми учурда анын нускасы  
5 млн ду чапчыйт. 

«Time» журналынын тибин жана концепциясын Кошмо 
Штаттарда да, чет жерлерде да туураган журналдар көбөйгөн. 
«Time»дын түздөн-түз типологиялык аналогу жана атаандашы 
катары 1933-жылы АКШда «Newsweek» («Жума жаңылыктары») 
журналы негизделген. Эки журналдын форматында да, жасал-
гасында да, ички түзүлүшүндө да, мазмундук мүнөзүндө да көп 
окшоштуктар, жалпылыктар болгон. «Newsweek» мурда «Time» 
журналынын редакциясында кызматкер катары иштеп келген 
англичан Т. Дж. С. Мартиндин жетекчилиги астында түзүлгөн. 
Люс менен Хадден көп жылдар илгери иштеп чыккан «Time» 
журналынын ички редакциялык ишмердүүлүгүн мыкты өздөш-
түргөн Мартин өзүнүн жаңы басылмасында «Time»дын көптөгөн 
идеяларын колдонгон. Анткен менен ал өз журналында «Time» 
журналына мүнөздүү жаңылыктарды берүүдөгү субъективдүү 
стилди басаңдаткан. 

Таасирдүү коомдук-саясий иллюстрацияланган жаңылыктар-
дын жумалык журналы «Newsweek» – бүгүнкү күндө да түндүк 
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америкалык, ошондой эле эл аралык рынокто «Time» журна-
лынын негизги атаандашы бойдон калууда. Анын 25 чет элдик 
басылмасы, алардын катарында европа өлкөлөрүнө жайылтыл-
ган эл аралык версиясы да болгон. Нускасы 3,1 млн нусканы  
чапчыган. 

«Time» журналынын таасири «United States Daily» күнүмдүк ге-
зит ээси Д. Лоуренс аттуу америкалыкка да тийген. Ал 1926-жыл-
дан бери чыгып келаткан гезитин 1933-жылы жаңылыктардын 
жумалык журналына айландырган. 1948-жылы Лоуренс өзүнүн 
дагы бир «World Report» аттуу журналын ага бириктирип, журнал 
рыногуна «Time» журналынын типологиялык аналогун «US News 
& World Report» деген ат менен чыгарган. 

Согуштан кийинки мезгилде иллюстрацияланган жаңылык-
тар жумалык журналынын концепциясы Батыш Европада, Латын 
Америкасында жана Азияда кеңири жайылган. Алсак, Германия 
Федеративдик Республикасында 1947-жылы «Time» формуласы 
боюнча «Der Spiegel» («Күзгү») журналы түзүлгөн. Кийинки эле 
жылы батыш германиялык журнал рыногунда америкалык жа-
ңылыктар журналдарынын тажрыйбасына таянган «Quick» жур-
налы пайда болгон. Италияда «Expresso» жана «Tempo» журнал-
дары түзүлгөн. 

Францияда «Time» менен «Newsweek» журналдарына окшош 
басылмалардын бүтүндөй бир тобу пайда болгон. Биринчилерден 
болуп, америкалык стилдеги жумалык жаңылыктар журналы-
нын концепциясын 1953-жылы Ж. Ж. Серван-Шрейбер тара-
бынан түзүлгөн «L’Express» журналы кабыл алган. Айрыкча, ал 
1964-жылы болгон реорганизациядан кийин америкалык журнал 
тибине өткөнү ачык байкалган. Мындай редакциялык формула  
1964-жылы Ж. Даниэлдин жетекчилигинин астында чыга башта-
ган «Le Nouvel Observateur» журналынын түзүүчү тобун, ошондой 
эле 1972-жылы негизделген «Le Point» журналын да шыктандыр-
ган. Алтургай, «Le Point» баштапкы учурларда америкалык прото-
тибин толугу менен туураган. 

Жетимишинчи жылдардын аягында – сексенинчи жылдар-
дын башында, диктатор Франконун өлүмүнөн кийин, Испанияда 
демократиялык өзгөрүүлөрдүн мезгилинде Люс менен анын 
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европалык кесиптештеринин корпорацияларында апробациядан 
өткөн басма концепциясынын негизинде «Cambio» аттуу испан 
жумалык жаңылыктар журналы чоң популярдуулукка ээ болгон. 

Ошентсе да европалык жумалык жаңылыктар журналдары 
менен түндүк америкалык журналдардын ортосунда улуттук 
журналистика мектептеринин өзгөчөлүктөрүнө жараша айыр-
мачылыктар болбой койгон жок. Европадагы бул типтеги бир ка-
тар басылмаларда көбүнесе түндүк америкалык басылмалардан 
айырмаланып, информациялык-рекламалык мүнөз менен бир-
ге публицистикалык, аналитикалык аспектке басым жасалган. 
Белгилүү публицисттердин кадыр-баркына, таасирине негиздел-
ген Европа журналистикасынын калыптанган тарыхый салты 
«Time» журналынын абалкы духундай жаңылык журналдарынын 
стилин четке каккан. 

АКШдагыдай эле Европа өлкөлөрүндө чыккан жаңылыктар-
дын жумалык журналдарынын мүнөздүү белгиси – ар бир санда 
саясий, экономикалык же коомдук көйгөйлөргө же күн тартибин-
де күйүп турган жаңылыктарга арналган өзөктүү темадагы ата-
йын репортажга (же макалага) орун берилиши эле. 

Бүгүнкү күндө жаңылыктардын коомдук-саясий журналы 
абалкыдай эле билим деңгээли жогорку – интеллигенция өкүл-
дөрүнө (анын ичинде – академиялык), студенттерге, билимдүү 
менеджерлерге жана көп түрдүү маалыматтарды кыскача түшүн-
дүрмөлөрү менен үзгүлтүксүз алып тургусу келген мамлекеттик 
кызматкерлерге даректелген. 

Азыркы иллюстрацияланган массалык журналдар. Поли- 
графиянын өнүгүшү, технологиянын жана фотография өнөрүнүн 
прогресси иллюстрацияланган массалык журналдардын гүлдөп-
өнүгүшүнө алып келген. Алардын эң эле ирдүүсү жана белги-
лүүсү «Time Inc. » корпорациясы тарабынан Х. Люстун жетекчи-
лиги астында 1936-жылы түзүлгөн «Life» («Турмуш») журналы  
болгон. 

Массалык аудиторияга арналган иллюстрацияланган жур- 
налдар мурда деле чыгып турган. Алсак, XIX кылымдын аягын-
да эле иллюстрацияланган материалдар менен, айрыкча, фо-
тографиялар менен жасалгаланган журнал басылмалары көп 
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нускада жайылтылган. Мындай популярдуу басылмалардын 
бири америкалык «Saturday Evening Post» журналы эле. Аталган  
журнал 1897-жылы баасы 25 цент турган массалык журналга 
айланып, негизинен орто класска багытталган. Бирок көпчүлүк  
учурларда бул басылмаларда иллюстрациялар текст материал- 
дарынын көркөмдүүлүгүн арттыруу үчүн гана роль ойношчу. 
Фотожурналистиканын жанрлары калыптанып, экспрессивдүү 
визуалдык документалистиканын тажрыйбасы күчтөнө башта- 
гандан тарта фотографиялык иллюстрация өз алдынча жанр ка-
тары биринчи планга чыккан. Алтургай, ал иллюстрацияланган 
журналдын мазмунунун басымдуу бөлүгүн түзүүгө жетишкен. 
Полиграфиялык өндүрүштүн прогресси иллюстрацияланган са-
паттуу гезит-журналдарды (толугу менен түстүү журналдарды 
да) ыкчам чыгаруу мүмкүнчүлүгүн жараткан. 

Миллиондогон тираж менен таркатылган азыркы типтеги көп 
түстүү иллюстрацияланган массалык журналдарды чыгарууга 
көп каражат талап кылынган. Журналдарды кымбат кагазга са-
паттуу ар түстө басып чыгаруу кымбатка турган. Бирок анткен 
менен иллюстрациялык массалык журналдар көп сандаган ау-
диторияны өзүнө камтыгандыктан, реклама берүүчүлөрдү өзү-
нө тартып, басылма ээлеринин жалпы кирешесинин 80−90%ын 
түзгөн. Рекламалык ишмердүүлүктөн түшкөн киреше тиражды 
басып чыгарууга жана таркатууга кеткен чыгашаны гана толугу 
менен жаап, андан тышкары массалык окурмандарга журналдар-
ды арзан баада жеткирүүгө мүмкүнчүлүк жаратып, басылма биз-
несин кирешелүү булакка айланткан. Алсак, өтө жасалгаланып 
чыгарылган иллюстрациялуу «Life» журналынын бир нускасы 
1938-жылы болгону 10 центтен сатылып, окурмандардын кеңи-
ри катмарына жетип турган. 

Дээрлик жетимишинчи жылдарга чейин журнал өз окурман-
дарынын аудиториясын кеңейтүү үчүн ар дайым күрөш жүргүзүп 
келгенин көрүүгө болот. Алтымышынчы жылдардын башында 
«Life» журналынын тиражы 6 млн нускадан ашкан. 1946-жыл-
дан баштап Парижде эки жумада бир чыккан европалыктар-
дын журналы, ал эми 1953-жылы «Life En Español» журналы 



Дүйнөлүк журналистиканын тарыхы

• 203 •

латынамерикалык аудиторияга багышталып, испан тилинде чы-
гарыла баштаган. 

«Life» журналы өзүнүн мазмуну жана жасалгасы боюнча мас-
салык прессага тиешелүү болгон. Х. Люстун дүйнөнү «көрүү жана 
көрсөтүү» принциби – «Life» журналынын ишмердүүлүгүндө то-
лугу менен ишке ашкан. Жума ичинде болуп өткөн окуяларды 
журнал ыкчам жана сапаттуу даярдалган фотоиллюстрациялар-
дын жардамы менен көзгө тартып көрсөтүүгө жетишкен. 

Телевидениенин пайда болушуна чейин, телевизиондук доор- 
дун алгачкы жылдарында, тележаңылыктардын кечки чыгары-
лышынын жалпы көлөмү 15 мүнөттөн ашпаган учурда, дегеле 
телевизорлор калкка кеңири таркатыла элек кезде, «Life» жана 
ага жакын турган басылмалардын бай визуалдык ресурстары за-
мандын агымындагы жаңылыктардын көркөмдөлүп, кооздолуп 
чагылдырылышын камсыз кылышкан. Х. Люс «Life» журналын 
чыгаруу – бул ар аптада Бродвейде жаңы шоуну көрсөтүүгө тете 
деген. «Life» журналынын бир санын чыгарууга кеткен чыгым 
анын атаандаштарыныкына караганда эки-үч эсеге көп болгон. 
Себеби өлкө ичинде да, чет өлкөлөрдө да жаңылыктарды топтоо 
иши жолго коюлуп, жер-жерлерден тартылып алынган сапаттуу 
фотографиялар кыйла кошумча каражатты талап кылып турган. 

«Life» иллюстрациялуу журналынын коммерциялык жана 
коомдук ийгилиги америкалык жана чет элдик басылма ээлерин 
анын типологиялык аналогдорун жаратууга түрттү. 1937-жылы 
америкалык басма ээси Г. Коулс эки жумада бир чыгуучу «Look» 
(«Көз караш») деген иллюстрациялуу массалык журналды түз- 
гөн. Бул журнал узак убакытка чейин «Life» журналынын негиз-
ги атаандашы болуп келген. «Life»тын дагы бир күчтүү атаан-
дашы жума сайын чыккан «салттык» «Saturday Evening Post» 
иллюстрациялуу журналы эле, анын тиражы 1950-жылдары  
6 млн нускага чейин өсүп жеткен. 1945-жылы АКШнын жур-
налдар рыногунда афроамерикалыктар үчүн иллюстрациялуу 
«Ebony» («Кара») массалык журналы чыгарылган. Анын түзүүчүсү  
Х. Люстун жакын досу – Дж. Х. Джонсон «Life» журналынын аф-
роамерикалык аудиторияга ылайыкташкан типологиялык ана- 
логун жарыкка чыгарган. Отузунчу-кыркынчы жылдары иллюс- 
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трациялуу массалык журнал чыгаруу боюнча топтолгон тажрый- 
ба 1954-жылы «Time Inc.» компаниясы тарабынан түзүлгөн спорт 
жаңылыктарын «сүрөттөрдө» чагылдырган тармактык көп ти- 
раждуу «Sports Illustrated» жумалык журналы чыгарылган. 

Француз текстиль фабриканты жана басмаканачы Ж. Пруво 
1938-жылы «Match» спорт жумалыгын сатып алып, концепция-
сын кайрадан түзүп, аны Х. Люстун «Life» журналынын үлгүсүндө-
гү иллюстрациялуу массалык журналга айланткан (1949-жылдан 
бүгүнкү күнгө чейин «Paris-Match» деген ат менен чыгып келет). 
«Paris-Match» журналына сапаттуу фотоиллюстрациялардын, ай-
рыкча, жуманын сенсациялуу кабары болгон окуялардын бирине 
арналган «сандын фоторепортажы» жана ага карата жазылган 
коштоо тексттери аудиторияга окуянын жеринде болуп, түздөн-
түз катышкандай таасир калтырып, жаңылыктарга кошумча эмо-
ционалдуулук ыйгарган. 

Согушка чейинки мезгилде эле журналдын тиражы 80 миңден 
140 миңге чейин өсүп жеткен. Ал эми согуштан кийин кайра калы- 
бына келтирилген басылманын тиражы бир жарым миллиондон 
ашып, 1960-жылы рекорд коюп, 180 миң нускага жеткен. 

 Кийинчерээк «Paris-Match» журналы америкалык журналдык 
прессага багыт ала баштаган. Муну менен анын кызматкерлери 
АКШ журналистикасына мүнөздүү иштөө стилин жана ыкмасын 
өздөштүрүүгө өтүшкөн. 

Иллюстрацияланган массалык журналдын өнүгүшү дүйнөнүн 
түркүн өлкөлөрүндө визуалдык документалистиканын чыгаан 
өкүлдөрүнүн бир нече муунунун калыптанышына алып келген. 
Алар окуялуу фотографиянын, фоторепортаждын, фотоочерктин, 
фотопортреттин чеберлери Р. Капа, М. Бурке-Уайт, А. Айзенштадт,  
Д. Д. Дункан (АКШ), Ж. Картье-Брессон (Франция) ж. б. болгон. 

1950-жылдардын аягында 1960-жылдардын башында иллюс- 
трацияланган ири журналдарга караганда алда канча экспрес- 
сивдүү, окуянын жандуу картинасын чагылдырган телевидение 
маалыматты жана рекламаны жеткирүүнүн ыкчам жана мас-
салык каналы катары алдыга озуп чыкты. Ушундан улам жур-
налдар рекламадан түшкөн киреше булагын жогото баштады.  
1959-жылы «Life» журналы рекорддук тиражга кайрадан 
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жетишкенине карабай, телевидение менен рекламалык ишмер- 
дүүлүктө атаандаштык журналга көйгөй жараткан. Ошентип, ки-
йинки жылдарда телевидение менен атаандаш иштөөгө өткөн 
журнал концепциясы кайрадан каралып, буга чейин баш ийдир-
ген позициясын сактап калып, андан ары кеңейтүү үчүн үзгүл-
түксүз иш жүргүзө баштаган. 1962-жылы АКШдагы эң популяр-
дуу «Saturday Evening Post» иллюстрацияланган журнал өзүнүн 
миллиондогон тиражы менен 1891-жылдан бери биринчи жолу 
зыянга учураган (4 млн $). Бул экономикалык кыйроодон соң, чы-
гуусу да кечеңдеп, массалык аудиториясын жоготкон. 

Массалык журналдар рекламалык бизнестин өнүгүшүндөгү 
айрым тенденциялардан улам да чоң кыйынчылыктарга кеп-
телген. Рекламаны даректүү аудиторияга жеткирүү максатын 
көздөп, реклама берүүчүлөр абалкыдай массалык журналдар-
га эмес, а белгилүү бир секторго же топко багытталган тармак-
тык журналдар менен кызматташууну эп көрүшкөн. Массалык 
журналдарды чыгарууга жана тиражды таркатууга кеткен кара- 
жаттын өскөнүнө кошумча, бул да 1960-жылдардын аягында 
жана 1970-жылдарда гигант журналдардын позициясын ого бе-
тер алсыраткан. 

Жетимишинчи жылдардын башында иллюстрациялуу мас-
салык журналдар катуу кризиске дуушар болушат. Мунун өзү 
көнүмүшкө айланган басма концепцияларын өзгөртүү зарыл- 
дыгын дагы бир жолу бышыктаган. 

1970-жылдан 1972-жылга чейин «Life» журналынын тира-
жы 8,5 млн нускадан 5,5 млн го чейин түшүп, анын кирешеси да 
кыйла кыскарган. Журнал жабылууга аргасыз болгон. Ушундай 
эле тагдырга бир аз мезгил мурдараак абалкы он жылдыктарда 
тынымсыз нускасын көбөйтүп отурган «Look» журналы да туш 
болгон: 1945-жылы 2 млн болгон болсо, 1955-жылы – 4 млн го 
жеткен эле. Көздөгөн тиражга жетебиз деген ойлору ишке ашпай  
(8 млн го жетебиз деп болжошкон), журнал 1971-жылы жабылган. 

Ушундай эле көйгөйгө «Life» менен «Look» европа журналдары 
менен катар «Paris-Match» француз журналы да туш болгон. Анын 
тиражы 1973-жылы 645304 нускага чейин түшүп кеткен. Үч  
жылдан соң өтө курч кризиске кептелген бул журнал Д. Филип- 
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пачиге сатылган. Жаңы ээси журналдын концепциясын кайра 
иштеп чыгып, көбүнесе саясий маалыматтарга басым коюп, аны  
жумалык жаңылыктар журналынын тибине жакындатып, сен-
сациялуу, чуулгандуу окуяларды жөнөкөйлөштүрүп, эмоционал- 
дуу чагылдырууга ыктоого өткөн. Муну менен катар «Paris-
Match»тын негизги элементтери да сакталып, ар бир сандын 
өзөктүү темасы болгон фоторепортаж да жарыяланып турган. 
Ошентип, журналдын тиражын миллионго чейин жеткирүүгө 
жетишишкен. 

1978-жылы октябрда «Life» журналы кайрадан чыгарыла 
баштаган. Ай сайын чыккан иллюстрацияланган журнал бойдон 
калганына карабай, «Life» америкалык изилдөөчүлөр М. Эмери 
жана Э. Эмерилердин ою боюнча өзүнүн мурунку «белгилүү фо-
тожурналистикасысыз» чыгарылган. «Life»тын мурдагы көрү- 
нүктүү фоторепортёрлору башка журналдарга иштеп кетишкен. 
Тиражынын 1990-жылдарда жеткен деңгээли (1,7 млн) журнал- 
дын мурдагыдай ири басылма бойдон калганынан кабар берет, 
бирок албетте, абалкыдай популярдуулугу менен олуттуулугун 
жоготкон. 2000-жылы «AOL-Time Warner» мегакорпорациясы 
түзүлгөндөн кийин, ага тиешелүү болгон «Life» журналы эконо-
микалык эффективдүүлүгү азайганына байланыштуу жабылып 
калган. Жабылардын алдында журналдын тиражы бир жарым 
миллион эле. Атактуу журнал 2001-жылдын 11-сентябрынан ки-
йин кайрадан чыгарылып, сентябрь окуясына атайын эки санын 
арнап, ошол трагедияны чагылдырган фоторепортаждары менен 
жарык көрөт. Бул ирет журнал алты жумалык интервал менен 
чыгарылган (бир жылда сегиз саны). «Life» журналында чыккан 
эң мыкты фотоиллюстрацияларга окурмандар күбө болушу үчүн 
журнал өзүнүн Интернет сайтын да түзүп, анда тандалган «клас-
сикалык» фотографиялар жайгаштырылат. 

1979-жылы Д. Филиппачи тарабынан калыбына келтирилген 
«Look» журналы бул ирет ай сайын чыгарылып турса да, АКШдагы 
ири журналдардын ичинен «экинчи катардагы» өкүл катары ал-
дыңкы сапта турган журналдардан нускасы боюнча артта калган. 

Ишкерлерге арналган журналдар. 1920–1930-жылдары ай- 
рым басма кызматын аркалагандар ишкер чөйрөнүн өкүл- 
дөрү экономикалык жана саясий элитага арналган «сапаттуу» 
басылмалардын мазмуну жана стилине канааттанбагандыкта- 
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рын байкашкан. Ошол кездеги «сапаттуу» прессадагы түшүндү-
рүлбөй берилген фактылардын ордуна айрым бизнесмен жана 
өндүрүшчүлөр ишкерлик дүйнөсүндөгү жана саясатта болуп жат-
кан жаңылыктарды кыскача, толук, системага салып, коммен-
тарийлер менен коштоп берилген маалыматтарды каалашкан. 
Алардын мындай талаптарына АКШда 1929-жылдан бери чыгып 
келаткан «Business Week» («Деловая неделя») жумалык журнал-
дын түзүү-чүлөрү жооп беришкен. 

Х. Люс «Time» журналында иштеген учурундагы иштеп чык-
кан айрым ыкмаларды 1930-жылы ишкерлерге арналган дагы 
бир «Fortune» («Ийгилик») аттуу журналды түзүүдө пайдаланган. 
Жаңы журнал экономикалык кризис учуруна карабай, рынокто 
бат эле ордун таап, финансы жана биржа маалыматтарын, индуст-
рия жана соода жаңылыктарын, о. э. АКШнын саясий жана коом-
дук турмушундагы жаңылыктар тууралуу жалпы маалыматтар-
ды, дүйнөдө болуп жаткан окуяларды кыска жана жеткиликтүү 
формада камтып берип турган. Журналдын баяндоо стили, кабар 
жана аналитикалык материалдарды айкалыштырып берүүсү 
ишкер окурманга түрдүү маалыматтар менен таанышууга, өлкө- 
дө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу толук  
кабардар болуп турууга өбөлгө жараткан. Ушул өңдүү басыл- 
малар Европада да пайда боло баштаган. Дюссельдорфто (Гер- 
мания) 1926-жылдан баштап ишкерлер үчүн жума сайын чык- 
кан «WirtschaftsWoche» («Экономикалык апта») журналы кеңи-
ри баяндалган заметкаларда жана комментарийлер киргизилген 
кыска макалаларда экономикалык жана коомдук-саясий темада-
гы жаңылыктарды баяндап турган. 

Дайджест-журналдар. XIX кылымдын аягында XX кылымдын 
башында башка басылмалардан алынып, иштелип чыккан ма-
териалдардын негизинде түзүлгөн журналдар жайылтыла баш-
тайт. Алар «дайджесттер» (англисчеден digest – кыскача баян-
доо, резюме) деген жалпы наамга ээ болушат. Дайджесттерди 
түзүүчүлөр алардын басылмалары массалык аудиторияны 
түрдүү тармак боюнча ар тараптуу жаңы билимге ээ кылат 
деп, агартуучулук максатты аркалай тургандарын жарыялаш-
кан. Дайджесттердин редакторлору, адатта, окурмандарга 
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жарыяланган маалыматтардын эң мыктыларын сунуштоого, 
прессадагы эң кызыктуу, эң маанилүү материалдарды тандап, 
кайра басып чыгарууга умтулушарын билдиришкен. Ошентип, 
дайджестирлөө (кайра басып чыгаруу менен мазмунду түзүү) 
басма бизнесинде басылмалардын мазмунун даяр булактардан 
алышкандыктан, маалымат издөөгө, аны иштеп чыгууга кеткен 
чыгымды үнөмдөп калып, жетишерлик эле эффективдүү коммер-
циялык стратегияга ээ болушкан. Адатта, даяр материалдарды 
кайра басып чыгарууда массалык окурманга жеткиликтүү тилде 
жана өңүттө иштеп чыгууга туура келген. 

1980-жылы АКШда аудиторияны «дүйнөлүк мезгилдүү басма 
сөздө чыгып жаткан ойлор, изилдөөлөр» менен тааныштырган 
массалык жумалык «Literary Digest» («Адабий дайджест») түзүл-
гөн. Бир нускасы 10 цент турган бул журналдын мазмунунда, 
негизинен, АКШ, Канада, Англия, Франция, Италиянын журнал 
прессасында жарыяланган материалдар кайра иштелип кыскача 
баяндалып турган. Эл аралык деңгээлде автордук укукту коргоо 
киргизилгенге чейин чет элдик прессаны акысыз дайджестирле-
ген журналдар кыйла утушка жетишкен. Алардын бири «Literary 
Digest» эң попу-лярдуу басылмага айланган. 1920-жылы анын 
тиражы 1,5 млн нус-каны түзгөн. Башкаруу системасындагы кал-
пыстыктардан улам «Literary Digest» отузунчу жылдары чыкпай 
калган. 

Массалык дайджест-журналынын тибинин экономикалык 
жактан эффективдүүлүгү жана популярдуулукка ээ болушу бас-
ма ээлеринин көңүлүн бурган. Ушундан улам Уоллестер аттуу 
жубайлар 1922-жылы кеңири аудиторияга багытталган ай са-
йын чыгуучу «Rider’s Digest» журналын басып чыгарышкан. Бул 
журналдын редакциясынын декларативдик эреже-тартиби агар-
туучулукка негизделген. «Rider’s Digest»тин редактору инсан- 
дык өнүгүү билим, маданият аркылуу ишке ашарын белгилеп: 
«адам өзүн өзү өркүндөтө алат, а биз ага мүмкүндүк беребиз» 
деп жарыялаган. Журнал агартуучулук жана катардагы кара-
пайым адамдын кеңешчиси катары абройго ээ болууга умтул-
ган. Чөнтөккө баткыдай форматта чыккан бул журналды окур-
ман дайыма жанында алып жүрүп окуганга ыңгайлуу болгон. 
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Журналдын кийинки саны чыккыча жаңысы толугу менен оку-
луп чыгышы чоттолгон. Ар бир санына 31 макала «ар бир күнү – 
кызыгууну өчүрбөгөн бирден макала» деген девиз менен жарыя-
ланып турган. 

Алгач журналдын түзүүчүлөрү редакция ай сайын америкалык 
прессасын көздөн өткөрүп гана тим калбай, андан көп мезгил-
ге чейин «баалуу жана кызыктуу» деген талапка жооп бере тур-
ган материалдарды тандап чыгарып турабыз деп билдиришкен. 
Ошондой «туруктуу кызыктуу» темалардын алкагы да аныктал-
ган, алар: укмуштуу окуялар жана ачылыштар, бизнес, саясат, 
«жашоо искусствосу», бала тарбиясы, пайдалуу кеңештер ж. б. эле. 
Аудиториянын кеңири чөйрөсү кайдыгер карабаган темалар жана 
проблемаларга кайрылуу менен журнал түрдүү турмуштук шарт-
жагдайларда жардамы тие турган жалпыга жеткиликтүү чөнтөк 
справочнигине айланган. «Rider’s Digest» журналына массалык 
окурмандын ишенимине ээ болуп, ийгиликке жетишкендиктен, 
алгачкы жылдары көпкө чейин коммерциялык рекламаны жа-
рыя-лаган эмес. Бардык каражат тиражды жайылтуудан түшкөн. 

Журналдын мазмуну менен анын редакциялык саясатына 
карай турган болсок, ал билим деңгээли бийик эмес (орто мек-
тептен жогору эмес) массалык окурманга эсептелген. «Rider’s 
Digest» журналы окурманына оптимизм, өзүнө болгон ишенимди 
калыптандырууга багытталган. Ал курч мүнөздөгү, көпчүлүккө 
тиешелүү болгон чечилбеген көйгөйлөрдү көтөргөн эмес. Басыл-
манын концептуалдык модели журналга АКШда, андан соң чет  
жерлерде да коммерциялык ийгилик алып келген. «Rider’s 
Digest»тин тиражы (ички жана түрдүү тилде басылган 36 чет эл-
дик версиянын тиражы) 1980-жылдары 18 млн нускадан ашкан. 

Бүгүнкү күндө дүйнөлүк мезгилдүү басма сөздө белгилүү бир 
тематикада, так аныкталган даректүү аудиториялык багыты бар 
тармактык дайджесттин тиби кеңири тараган. 

Илимий-популярдуу, таанып-билүүгө багытталган жур-
нал тибинин эволюциясы. Журналистиканын коммерцияла-
шуу процессинин таасири менен илимий-популярдуу журнал 
тибинин транцформациясы байкала баштаган. Коммерциялык 
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транцформациянын белгилери 1888-жылы Улуттук география- 
лык коомдун (АКШ) органы катары түзүлгөн «National Geographic» 
илимий-популярдуу журналынын жүзүнөн ачык көрүнө башта- 
ган. Бул рекламалык материалдарга басымдуу орун берген ба- 
сылма 1980-жылы 10 миллион тиражга жеткен (кылым башында 
ал 8,5 млн нускага чейин кыскарган). Журналдын коммерциялык 
бренди рынокко ага байланышкан видеожазууларды, китептер-
ди ж. б. чыгаруу үчүн пайдаланылган. 

Ачык коммерциялык өңүт бир катар чет өлкөлүк версияларга 
(орус тилдүү да) ээ «Geo» германиялык журналдын концепция-
сы менен ишмердүүлүгүнөн да көрүнгөн. 1976-жылы «Грунер 
унд Яр» концерни тарабынан түзүлгөн ай сайын чыгуучу ил-
люстрациялуу «Geo» журналы география темасында очерктерди, 
репортаждарды жана макалаларды, жаныбарлар дүйнөсүн ча-
гылдырган, о. э. жер бетинин ар кайсы бурчундагы табийгатты 
чагылдырган жогорку сапаттагы фотосүрөттөрдү ж. б. жарыялап 
турган. 

Анткен менен, ал илимий-популярдуу функцияны аткаруу 
менен гана чектелген эмес. Анын мазмунунда түрдүү сенсация-
га ыктаган маанай-шат мүнөздөгү материалдардын үлүшү чоң 
болгон. Дегинкиси, журнал өз окурмандарын «миң сырдуу жер 
планетасы» менен тааныштырууну максат кылган. Бирок «Geo» 
журналындагы географиялык очерктер негизинен эл аралык 
туризмдин объекттери болгон жерлер (мисалы, Франциядагы 
Луара сарайы, Римдин ж. б. кызыктуу тарыхый жерлери) туура-
луу айтып берүүгө умтулушканы байкалат. Азыр да, эл аралык 
туризм көптөгөн өлкөлөрдө негизги киреше булактарынын би-
рине айланган кезде дүйнөдөгү атактуу жерлерди тандап чагыл-
дыруунун өзү туризмдин белгилүү бир түрлөрүн коммер-циялык 
промоушн жасаганга көбүрөөк жакын келет. 

ХХ кылымда коммерциалашкан прессанын типтери өнүгөт. 
Алар атаандаштарынан озуп, экономикалык жактан ийгиликке 
жетишкен прессанын типологиялык моделдерине окшошууга 
умтулушкан. Кошмо Штаттарда коммерциялык багыттагы жур- 
налистика алда канча алдыга кеткендиктен, ал башка өлкөлөр- 
гө үлгү катары багыт берип турган. Ушундан улам эл аралык  
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масштабда бир типтүү басылмалардын варианттары жайылты- 
лып, дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүндө бир типтеги басылмалардын 
ички түзүлүшү, жасалгасы жана мазмуну бир калыпка салынга-
нын көрүүгө болот. 

Пресса жана реклама берүүчүлөр. Акысыз гезиттер. ХХ кы- 
лымда прессага коммерциялык факторлор катуу таасир тийгизе 
баштаган. Ушундан улам басылмалардын кирешеси окурмандардан 
эмес, реклама берүүчүлөрдөн келип түшкөн. 1990-жылдары АКШ 
гезиттеринин бюджетинин орточо эсеп менен 80%ы реклама бе-
рүү-чүлөрдөн келип түшкөн финансы каражатынан турган, ал эми  
20 %ын гана жазылуу же чекене сатуудан табылган каражат түзгөн 
(бюджеттин бул бөлүгү гезитти окурмандарга таркатууга кеткен 
чыгашаны гана түзгөн). Ошентип, аудитория менен реклама берүү- 
чүлөрдүн ортосундагы гезиттин каржылоо булагы катары катышы 
1/4тү түзгөн. Германияда 1990-жылдардын экинчи жарымында 
басылмага жазылуу боюнча таркатуудан, рекламадан түшкөн кара- 
жаттын ортосундагы кирешенин катышы 1/3кө жеткен. Мындай 
шартта басма ээлери менен журналисттер «окурман-гезит» бай-
ла-нышынын күчтүүлүгүн далилдеш үчүн кошумча аракеттерди 
жүр-гүзүүгө милдеттүү болушкан. 

1990-жылдардын экинчи жарымында Түндүк Америка менен  
Европанын ири мегаполис-шаарларында ишмердүүлүгү окурман-
дардан түшкөн каражатка көз каранды болбогон гезиттер жайы-
ла баштаган. Мында кеп эл көп болгон жерлерде – метролордо, 
вокзалдарда, поезддерде ж. б. таркатылган маалымат-реклама-
лык гезиттер туурасында болууда. Аталган гезиттердин мазму- 
ну журналисттик жана рекламалык компоненттерди (рекла-
ма басымдуулук кылган) бириктирүү менен салттуу гезиттерге 
олуттуу атаандаштыкты түзгөн. Гезиттердин бул тиби рекла-
ма-лык жарыяларды кеңири алкакка таркатканы үчүн реклама 
берүүчүлөрдүн көңүлүн өзүнө бурган. Муну менен катар гезит-
ти чыгарууга жана таркатууга кеткен чыгымды үнөмдөөгө, жө- 
нөкөй гезиттердин сатылышына таасир тийгизген катаал атаан- 
даштыкка көз карандылыктан качууга мүмкүнчүлүк түзгөн. 
Акысыз гезит ээлери алардын гезиттери акыга сатылган гезит-
терге атаандаштык жаратпайт дешкени менен иш жүзүндө андай 
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болгон эмес. Ийгиликке жетишкен акысыз гезиттердин натый-
жасында басма сөз рыногундагы башка басылмалардын абалы 
начарлаган. Ушундан улам салттуу басылмалардын ре-дакторло-
ру жана ээлеринин арасында бул гезит типтеринин таркатылы-
шына каршылык көрсөткөндөрү да чыккан. 

Акысыз гезиттин концепциясы Швецияда иштелип чыгып, 
жүзөгө ашкан. 1995-жылы Стокгольмдо кыска кабарлар рекла-
малык жарыялар менен айкалыштырыла берилген «Metro» деген 
шаардык транспорт жүргүнчүлөргө багытталган гезит таркаты-
ла баштаган. Басылма тез аранын ичинде популярдуулукка ээ  
болуп, күнүмдүк акысыз гезиттердин концепциясынын экономи- 
калык эффективдүүлүгүн далилдеген. Көп өтпөй «Metro» гези- 
тинин типологиялык аналогдору Швеция менен ага кошуна 
өлкөлөрдүн ири шаарларында жана дүйнөнүн башка аймакта- 
рында да таркатыла баштаган. Андай гезиттердин айрымдары-
нын аттары «20 мүнөт» деп аталып (Париждеги акысыз гезит), 
ушул убакыттын ичинде эле окулуп бүтөт дегенди билдирип 
турган. Нью-Йорктун метро станцияларында жана аялдамаларда 
«Express» акысыз гезити, Филадельфияда – 125 миң тираж менен 
«Metro» акысыз гезити таркатыла баштаган. Улуу Британияда 
коммерциялык ийгиликке көбүнесе «Metro» жана «Evening 
Standard» акысыз рекламалык гезиттери жетишкен. Лондондук 
«Metro» гезитин түзүүдө башка британиялык ири шаарларда 
гезиттердин аймактык версияларынын жолун жолдошкон. Ал 
эми Германияда күндө чыгуучу акысыз гезиттер 1998-жылы 
Берлинде чыга баштаган. Бирок бул өлкөдө мындай гезиттер эко-
номикалык кыйынчылыктарга дуушар болушкан. 

Мезгилдүү басма сөздөгү кризис жана прессанын мам-
лекеттик колдоого алынышы. Согуштан кийинки мезгилде 
электрондук ЖМКлар менен атаандашуу, о. э. журналистиканын 
коммерциалашуусунун күчөшү, массалык аудиториянын белги-
лүү тибинин калыптанышы менен (саясатка жана идеологияга 
кайдыгер караган, көңүл ачуучу жана «жеңил-желпи» визуалдык  
маалыматка багыт алган) АКШ жана Батыш Европа өлкөлөрүн-
дө басма сөздүн өнүгүшүнүн кризиси ачык байкала баштаган. 
Айрыкча, күндө чыккан гезиттерде бул көрүнүш даана сезилген. 
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Алсак, 1960-жылдары АКШда рекламадан түшкөн кирешенин 
көбү гезиттердин үлүшүнө тийиштүү болсо да, күнүмдүк гезит-
тердин тиражы кескин кыскарууга дуушар болгон. Алтургай, кү-
нүмдүк прессанын туруктуу окурмандарынын саны көп Европа 
өлкөлөрүндө да (Германияда – калктын 2/3) басылмага жазыл-
гандары солгун тартып калган. Гезит окуунун орто узактыгы да 
кыскара түшкөн. 

Гезит ишинин салты менен атагы чыккан Улуу Британияда да 
соңку жылдарда гезиттин нускалары төмөндөгөн. Британиялык 
жаштардын арасында гезит окууга талап жок болгондугу, ал-
тургай, орто мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн төрттөн бир бөлүгү 
жазылган текстти кыйынчылык менен окугандыгы байкалган. 
Түштүк Европанын айрым өлкөлөрүнүн калкынын тең жарымы 
дээрлик гезит окубай калган. 

Гезит прессасынын кризисинде атаандаштык күрөш аёосуз 
жүрүп, басма сөз рыногунда атаандаштарын рыноктон биротоло 
сүрүп таштаган басылмалар пайда болгон. Алсак, окурман үчүн 
күнүмдүк гезиттер көп чыккан Нью-Йорктогу басма сөз жана 
рекламанын чоң рыногунда (дүйнөдөгү эң бай жана кирешелүү 
рынок болуп эсептелет) 1990-жылдары болгону төрт гана гезит 
аман калган. А чындыгында нью-йорктук рынокту коммерция-
лык рекаламанын жана рекламалык кирешенин негизги бөлүгү-
нө ээлик кылган жалгыз гана «New York Times» күнүмдүк гезити 
басып алган. Чет элдик журналисттер үчүн Америкалык Борбор 
Нью-Йорктогу мындай абалды дүйнөнүн башка ири шаарла-
рындагы абал менен салыштырып чыккан: ушул эле мезгил-
де Манилада (Филиппин) 28 күнүмдүк гезит, Варшавада – 14, 
Лагосто (Нигерия) – 12 гезит жарык көрүп турган6[6]. Бир топ мез-
гилге чейин АКШда күнүмдүк гезиттердин жалпы саны өспөйт. 
Жаңы гезит ишканаларын ачып, алардын катаал атаандаштык 
шартында бутка тургузуу чындыгында болуп көрбөгөндөй кара-
жатты талап кылган. 

1930-жылы Англияда 500дөн ашуун шаарда атаандаш гезит- 
тер чыгып турган. Чейрек кылымдан кийин эле гезит чыгарган 

6[6] A Brief Profile of the American Press. U. S. Journalism and the Print Media. Reston. VA. 
1992. P. 4. 
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отуздай гана шаар калган. А калгандарында жергиликтүү гезит 
рыногунда бирден гана гезит окурмандардын колуна тийген. 
Европанын бир катар өлкөлөрүндө жергиликтүү гезиттердин 
көбү борбор калаалардагы күчтүү каржы булагы жана материал-
дык-техникалык ресурстары бар ири басылмалардын аймактык 
версияларынын басымында калган. Жаңы кымбат компьютер-
лердин жана полиграфиялык технологиянын жайылышы кире-
шеси ансыз да төмөн, рекламалык рыногу чектелүү жергиликтүү 
гезиттерди кризиске учураткан. 

Журнал басылмаларынын рыногунун сегментациясы өсүп, 
анын натыйжасында тармактык басылмалардын саны жана түрү 
көбөйгөн. Бирок анткен менен нускасынын саны түшүп, нускасы 
жогору болгон ири журналдар жабыла баштаган (АКШда жана 
башка өлкөлөрдө акыркы жылдары). 

Айрыкча, саясий партиялардын басма сөзү өтө оор кризиске 
туш болгон. Саясий атаандаштыкта иш алып барган басылмалар 
коммерциялык маалымат каражаттарына уттура башташкан. 
Европа өлкөлөрүндөгү партиялык прессада да кризис байкал-
ган. Согуштан кийинки мезгилде телевидение жана башка ком-
мерциялашкан ЖМКлардын жанында мурдагы таасирдүү саясий 
партиялардын органы болгон европалык басылмалардын тира-
жы азайып, алтургай жоюлуп да кетишкен. Жүздөгөн партия-
лык гезиттер чыккан Германияда 1990-жылдары жалгыз гана 
Демократиялык социализм партиясы өзүнүн «Neues Deutschland» 
деген күндөлүк гезитин сактап калган. Бирок ал деле мурдагы-
дай чоң нуска менен чыга алган эмес. Ал эми башка партиялар 
басма сөз рыногунда өз прессасын сактап кала алган эмес. Мурда 
ондогон күнүмдүк гезиттерин жана жумалыктарын чыгарып 
турган Германиянын Социал-демократиялык партиясы алтымы-
шынчы-сексенинчи жылдары алардын көбүн жабууга аргасыз 
болгон. Алтургай, башкаруучу макамды көп жылдар кармап тур-
ган бул партия өзүнүн негизги басма органы болгон жумалыгын 
– «Vorwärts» («Алга») гезитин сактап кала алган эмес. Аталган 
гезит 1989-жылы ГСДПнын мүчөлөрү үчүн акысыз таркатылган 
ай сайын чыгуучу бюллетень болуп калган. Кубаттуу германия-
лык христиан-демократиялык партиялар – ХДС (Христиандык 
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демократиялык союз) жана ХСС (Христиандык социалдык союз) 
– негизинен аз тиражда таркатылган партиялык бюллетендерди 
чыгаруу менен эле чектелишкен. 

ФРГ өкмөтүнүн буйрутмасы менен жүргүзүлгөн изилдөө 
боюнча сурамжылангандардын дээрлик 60%ы саясатка кызы-
гышпасын билдирген (демек, саясий прессага). Айрыкча, 40 жаш- 
ка чейинки курактагы жаш немистердин арасында саясий прес-
сага кызыгуу басаңдаганы аныкталган. Ал эми 40 жаштан жогор-
ку курактагылардын тобунун 50%ы саясатка кызыга турганын  
билдиришкен7[7]. Деполитизация индивидуализм өскөн түндүк 
америкалык жана батыш европалыктардын арасында да бай-
калган: адамдар коомдук, саясий иштерге караганда өздөрүнүн 
жеке кызыкчылыктары, көйгөйлөрү менен көбүрөөк алек бо- 
лушкан. 

Ушундай эле абал Европанын бир катар өлкөлөрүндө орун ал-
ган. Саясий партиялар өз көз караштары менен позицияларын 
партиялар менен байланышкан басма сөз органдарында эмес, а 
саясатка формалдуу түрдө көз карандысыз басылмаларда жарыя-
лашкан. Мындан азыркы окурман аудиториясы ачык саясий тен-
денциялуулуктан алыс «партияга кирбеген» басылмаларга көбү-
рөөк ишеним артышарын көрсө болот. 

ХХ кылымдын акыркы чейрегинде, телевидение (андан соң 
Интернет) менен атаандаштык шартында саясий басылмалар 
тургай, көптөгөн гезит-журналдардын жок болуу реалдуулугу 
күч алган чакта, басма сөздүн плюралисттик мүнөзүн сактап ка-
луу проблемасы өзгөчө курч маселеге айланды. Коммерциялык 
эмес же кирешелүү эмес басма сөз каражаттарынын жок болушу 
көптөгөн жарандарды маанилүү ички жана тышкы саясат, бор- 
бордук жана жергиликтүү бийлик органдарынын иштери, коом-
дук жана руханий турмуш тууралуу кабарлардан куру калтырган. 
Мындай жагдай маалымат чөйрөсүндө плюрализмди басаңдат- 
кан, жарандардын көп түрдүү, ошону менен бирге альтернатив- 
дүү маалымат булактарына жетүү укугун чектеген. Саясий жана 
башка кирешелүү болбогон басылмалардын жоголушу басма 

7[7] Т. Рагер. Как новая техника меняет облик ежедневной газеты//«Neue Technologien 
und die Entwicklung der Medien in Russland und Deutschland» – «Новые технологии и 
развитие СМИ в России и Германии». Франкфурт-на-Майне. 1998. С. 139. 
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сөздүн «төртүнчү бийлик» жана «идеялардын рыногу» сыяктуу 
пресса тууралуу түшүнүккө шек келтирип, коомдун демократия-
лык өзөгүнө доо кетирген. 

1978-жылы Европанын Парламент Ассамблеясынын Совети 
гезиттерди колдоо үчүн мамлекеттик субсидиялардын зарыл-
дыгын таанышкан. ЕБ өлкөлөрүнүн басма сөзүн камсыздоо ма-
селесин чечүү үчүн басма сөз органдарына тикелей финансылык 
дотацияларды, почта-телеграфтык, салык, бажы ж. б. боюнча 
жеңилдиктерди караган мамлекеттик протекционисттик саясат- 
ты ишке ашырышкан. Мындай саясат өзүнүн жакшы натыйжа-
ларын берген. Мисалы, бул саясат 1960-жылдары ишке ашкан 
Финляндияда мамлекет колдоо көрсөтпөсө, басылмалардын жа-
рымын да чыгара алмак эмес. 

Бир катар европалык өлкөлөрдө өкмөт күндө чыгуучу гезит-
терди субсидиялап, басма сөздөгү ой-пикирлердин кеңири айты-
лышына колдоо көрсөтүп, болушунча көп сандагы гезит басылып 
турушуна кам көргөн. Мамлекеттик колдоонун жардамы менен 
Швецияда эки ири саясий гезит сакталып калганын көрүүгө бо-
лот. Алардын бири – «Arbetet» («Эмгек») аттуу 1887-жылдан 
бери чыгып жаткан социал-демократиялык гезит, экинчиси –  
1884-жылы негизделген «Svenska Dagbladet» («Швед күнүмдүк 
гезити») консервативдик гезити. 

Европанын айрым өлкөлөрүндө финансылык жагы кыйын-
даган, бирок түрдүү саясий пикирлерди калыптандырууда роль  
ойногон жергиликтүү прессаны колдоо боюнча атайын максаттуу 
программалар иштей баштаган. Алсак, Швецияда олуттуу финан-
сылык жардам «Экинчи» деп атка конгон, б. а. аймакта же шаарда 
тиражынын саны боюнча экинчи сапта турган жергиликтүү жана 
аймактык гезиттерге берилген (ушундан улам рекламадан түш-
көн каражаты чектелүү). Голландияда 1974-жылы оор финан-
сылык жагдайда турган гезиттерге, о. э. жаңы гана ачылып, иш 
баштап жаткан гезиттерге жардам көрсөтүү үчүн Пресса Фонду 
түзүлгөн. Бир катар Европа өлкөлөрүндөгү күнүмдүк гезиттерге 
почта кызматы үчүн баалар жеңилдетилиши субсидиялык систе-
мага караганда көбүрөөк пайда алып келген. 

Субсидиялар менен жеңилдиктер басма сөздөгү идеялык-сая- 
сий плюрализмди, редакциялардын көз карандысыздыгын гана 
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көздөбөй, ЖМКнын рыногунда негативдүү натыйжаларга да чек 
коюуга көмөк көрсөтүшкөн. Бирок өкмөттүн басма сөзгө мындай 
чоң колдоо көрсөтүшүн коммерциялык багытта иш алып бар-
ган массалык маалымат каражаттары рынок атаандаштыгынын 
эрежелерин бузуп жатат деп айыптап чыгышкан. Анткен менен 
акыркы жылдары басма сөзгө мамлекеттик колдоо тенденциясы 
басаңдаганы да байкалат. 

РОССИЯНЫН ЖУРНАЛИСТИКАСЫ
1900–1917-жылдардын басма сөзү. Россиянын журналис- 

тикасы ХХ кылымдын башында өлкөнүн «капитализмдин кө-
төрүлүп келаткан» баскычында өнүгө баштаган. Россия илим, 
адабият, искусство тармагында чоң ийгиликтерге жетип, дүй- 
нөдөгү эң бийик өндүрүштүн өсүү темпине ээ болгон. Ошол эле 
учурда капиталисттик мамилелердин күрдөөлдүү өнүгүшү фео-
дализмдин (айрыкча, Орто Азияда, Кавказда) жана крепост-
нойлуктун калдыктары менен айкалышып турган. Россия кал- 
кынын саны боюнча Европанын эң майда буржуазиялык мам- 
лекеттеринин катарында турган. Өлкө жашоочуларынын 60%ын 
майда менчик ээлери, ал эми пролетариат болсо жетинчи бөлү-
гүн түзгөн. Сабаттуулук деңгээли боюнча Россия өнүккөн өлкө-
лөрдөн алда канча артта калган. «Нива» журналынын бетиндеги 
статистикалык маалыматтарга караганда, 1908-жылга карата өл-
көнүн европалык бөлүгүнүн 1 миң жашоочусуна – 229, Сибирде 
– 123, Орто Азияда – болгону 53 сабаттуу адам туура келген. 

Жаңы жүз жылдыктын башында өлкөдө аймактык, губерния- 
лык басма жана тармактык басылмалардын отрядынан тур-ган 
расмий, өкмөттүк жана өкмөтчүл басма сөздүн бутактанган тү-
зүмү болгон. Аны менен бирге каржылык жана өндүрүштүк ка-
питал тарабынан көзөмөлдөнгөн жеке менчик журналистикасы 
активдүү өнүккөн. Ал бара-бара саны өсүп, доминанттуу боло  
баштаган. Олуттуу прогресске карабай, өлкөдө чыккан басыл-
малардын саны өтө аз болгон. Мисалы, Кошмо Штаттарында 1 
тургунга жылына ар түрдүү гезиттердин 100 саны туура келсе, 
Германияда болсо 40, ал эми Россияда 3 гана гезит туура келген. 

Замандаштардын эсеби боюнча Россияда кылымдардын то- 
гошуусунда 1002 басылма чыгып турган. Алардын басымдуу 
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бөлүгүн 508 аталыштагы тармактык жана илимий басма сөз ор-
гандары түзгөн. Экинчи орунда 282и расмий жана справочник 
басылмалары турса, ал эми коомдук-саясий жана адабий-көркөм 
гезит-журналдардын саны 212ге жеткен. Басылмалардын дээр- 
лик жарымы Москвада жана Петербургда болуп, ошол шаар- 
ларда журналдардын негизги бөлүгү чыгарылган. Ал эми про- 
винцияларда айрыкча гезиттер өнүгүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. 

Негизинен Россиянын журналистика системасында ХХ кылым-
дын башында – өткөн жүз жылдыкта доминанттуу болгон тен-
денциялар иш жүргүзгөн. Жаңы көрүнүштөр катары өз алдынча-
лыкка ээ болгон кечки гезиттерди атоого болот. Буга 1903-жылы 
чыккан В. Абазанын «Вечерняя газета» гезити күбө боло алат. 
Гезиттер бара-бара коомдо маанилүү роль ойной баштап, акы-
рындык менен коомдук-саясий гезит басма сөздүн негизги тиби-
не айланып, салттуу «калың» журналды сүрүп чыгууга жетишкен. 

Россиянын басма сөзүнүн ишмердүүлүгү тээ 1865-жылы беки-
тилген «Цензура жана басма тууралуу Уставдын» жана бир катар 
кошумча чектөөлөрдүн негизинде аныкталып, цензуранын ка-
таал кысымында жүргүзүлгөн. Өлкөдө бийликтин чектелбегени, 
кандайдыр бир саясий эркиндиктердин жоктугу падыша бийли-
гинин таянычы болгон мамлекеттик басма сөздүн жана менчик 
монархиялык басылмалардын өнүгүшүнө ыңгайлуу шарттарды 
түзгөн. 

Расмий, өкмөттүк басма сөз XIX кылымдагыдай эле «Прави- 
тельственный вестник», «Сенатские ведомости» ж. б. ар түрдүү 
министрликтердин гезит-журналдарынан, губерниялык жана  
облустук «Ведомость» басылмаларынан, шаар башкармалыгы-
нын, шаардык думалардын басылмаларынан, ошондой эле чир- 
көө прессасынан турган. Ачык монархиялык позицияны айрым 
менчик басылмалар гана – «Московские ведомости», «Санкт-Петер- 
бургские ведомости», «Гражданин», «Свет», «Русский вестник»  
ж. б. карманышкан. Алардын көпчүлүгү жашыруун фонддон өтө 
көп субсидияларды алып турушкан. А. С. Суворин «Мещерский 
Ички иштер министрлигинин казынасынан ай сайын «Гражданин» 
үчүн тил катсыз колдон колго 3000 рублден алып турат...» 8[8] –  

8[8] Суворин А. С. Дневник. М., 1992. С. 203. 
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деп жазган. Монархиялык багыттагы басылмалардын баары өз-
дөрүнүн пропагандасын жүргүзүп, падышанын чектелбеген жеке 
бийлигин жактап, дворяндар менен помещиктердин укуктарын 
жана артыкчылыктарын коргогон. 

Мамлекеттик гезит-журналдар көбүнесе ортодон радикал-
дуулукка чейинки либерал багытты карманышкан. Либералдык 
басма сөз консервативдүү басылмалар менен ачык эле талаш-
тартыш жүргүзүп, өлкөдө олуттуу реформанын зарылдыгын 
билдиришкен, падыша өкмөтүндөгү жана мамлекеттик кызмат-
керлердин арасындагы өтө жагымсыз фигураларды сынга алыш-
кан, катаал деспотизмдин, улутчулдуктун, коррупциянын өзүнчө 
учурларын көрсөтүүгө аракеттенишкен. Бирок либералдык бас-
ма сөз үчүн катаал репрессия коркунучу болгондуктан, өз идеяла-
ры менен бааларын жабык формада гана айта алышкан. 

Буга 1899-жылы чыгып, дароо эле окурмандардын арасында 
популярдуулукка жетишкен «Россия» гезитинин тагдыры күбө. 
Гезит өзгөчө курч сын материалдары менен белгилүү болгон. 
1902-жылдын январында «Господа Обмановы» («Обманов мырза-
лар») аттуу А. В. Амфитеатровдун фельетонунун жарыяланышы 
бир эле убакта гезиттин жылдызын жандырып, ошол эле учур-
да анын кыйроосунун да себеби болгон. А. В. Амфитеатровдун 
«Неслыханная дерзость» («Кулак укпаган оройлук») өлкөдө чоң 
резонанс туудуруп, Николай IIнин да каарына тийген. Ошондон 
кийин токтоосуз репрессиялар жүргүзүлүп, фельетондун авто-
ру жана гезиттин редактору сүргүнгө айдалган, басылма болсо 
жабылган. 

ХХ кылымдын башында, 1903-жылдын ноябрында, россиялык 
журналистиканын 200 жылдыгы салтанаттуу белгиленет. Бул  
чоң окуяны белгилөөгө көрүлгөн даярдык учурунда эле салта- 
натка карата эки башка мамиленин болгону байкалат: оңчул 
басылмалар («Свет» аттуу гезит, «Московский листок» бульвар- 
дык гезит) бул окуяны кубанып кабыл алышса, ал эми алдыңкы 
басылмалардын (мисалы, «Русская мысль, «Мир божий») айрым- 
дары орус журналистикасынын тарыхы боюнча материалдарды 
басышса, кээ бири бул окуяга таптакыр көңүл бурган да эмес. 
Мындай мамилелердин жаралышы биринчи кезекте, либерал 
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публицисттер эсептегендей, «чынында майрамдай турган эч нер-
се жок» экендиги менен түшүндүрүлгөн. Бирок бүтүндөй орус 
коомунун өнүгүшүндө басма сөздүн мааниси менен ролун, анын 
«карапайым» адамдарды агартууга кошкон салымын баалоо ме-
нен бирге басма сөздүн прогрессивдүү ишмерлери өлкөдөгү сөз 
эркиндигинин өтө кейиштүү абалына нааразы болушкан. 

Расмий юбилейлик мактоо сөздөргө каршы көз караш, пикир-
лерин айтуу үчүн либералдык багыттагы прессанын өкүлдөрү чо-
гулууга аракет жасашкан (мисалга, алардын катарына борбордон 
алыс жерлердеги басылмалардан В. В. Вересаев, А. М. Горький,  
В. Г. Короленко кирген). Жик-жикке бөлүнгөн бул иш-чарада сөз 
ийгиликтер туурасында эмес, орус басма сөзүнүн маселелери, 
цензуралык кысымдагы оор абалы туурасында болмок. Бирок 
ички иштер министри В. К. Плеве «Русское богатство» журналы-
нын редактору Н. К. Михайловскийди жана башка көрүнүктүү ада- 
биятчыларды чакырып, кооптуу жазуучулар чогулуп уюшушса, реп- 
рессияланат деп коркуткан. Бул цензурага чек коё турган алгы- 
лыктуу өзгөртүүлөр болбой турганын билдирген. Ошентип, бас-
ма сөздүн юбилейи көптөгөн журналисттердин баасы боюнча ке-
йиштүү өткөн. 

Орус коомунда падышанын чектелбеген бийлигине наара-
зычылык, каршылык көрсөткөн маанайлар, өндүрүш кризиси, 
1901-жылкы ачарчылык, жумушчулардын, дыйкандардын кый- 
мылы менен улуттук кыймылдардын, студенттик толкундоолор-
дун өсүшү – булардын баары өлкө турмушунун саясатташуусуна, 
бийликке оппозицияда болгон уюмдардын санынын өсүшүнө 
алып келген. Россияда легалдуу шарттарда партиялардын болу-
шу мүмкүн болбогондуктан, алгачкы партиялык басма сөз орган-
дары чет өлкөлөрдө пайда болгон. Алардын көпчүлүгү радикал-
дуу, революциялык мүнөздө эле. 

1898-жылы I съездде Россиянын социал-демократиялык жу- 
мушчулар партиясы түзүлдү жарыяланганы менен, чындыгын-
да ал кийинчерээк түзүлгөн. Партиянын расмий органы болгон 
«Рабочая газета» талкаланып, I съезддин дээрлик бардык каты- 
шуучулары камакка алынган. Ар түрдүү россиялык жана чет  
өлкөлүк марксисттик кружоктор 1900-жылы түзүлгөн «Искра»  
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(1905-жылга чейин чыккан) гезитинин тегерегине биригиш- 
кен. Бул В. И. Ленин, Г. В. Плеханов, Ю. О. Мартов, В. И. Засулич, 
П. Б. Аксельрод жана А. Н. Потресов чыгарган биринчи жалпы 
россиялык легалдуу эмес марксисттик гезит болгон. В. И. Ленин 
бул гезитти баарынын башын коштурган борбор деп, анын өз-
гөчө ролун белгилеген. «Гезит – коллективдүү пропагандист 
жана коллективдүү агитатор гана эмес, коллективдүү уюш-
туруучу»9[9] деген белгилүү формуласын ушуга карата айткан. 
1903-жылы, РСДРП II съездинде ыдыраган биримдиктен кийин, 
«Искра» азчылык фракциясынын позициясын гана билдирген 
гезит эмес, формалдуу түрдө партиянын борбордук органына ай-
ланган. Большевиктер жаңы легалдуу эмес органдарды чыгара 
башташты. Алсак, 1904-жылдын декабрынан баштап «Вперед», 
1905-жылдын жазынан баштап «Пролетарий» деген гезиттерди 
чыгарууга белсенип киришишкен. 

Ушул эле жылдары эмиграцияда эсерлердин, кадеттердин, 
анархисттердин басма органдары пайда боло баштайт. Россиядан 
башат алып, бирок 1901-жылы Женевада чыга баштаган «Рево- 
люционная Россия» («Революциялык Россия») (1905-жылга че-
йин чыккан) гезити эсерлик уюмдардын башын бириктирип, 
бирдиктүү партиянын калыптанышында негизги идеялык жана 
уюштуруучулук ролун ойногон. В. М. Чернов жетектеген гезит са-
модержавиеге каршы эркиндиктин идеалдарын коргоп, кеңири 
коомдук-саясий реформалардын жүргүзүлүшү үчүн күрөшкөн. 
1903-жылы Кропоткиндин идеяларын жайылткан Женевада 
түзүлгөн «Земля и воля» («Жер жана эрк») анархисттик гезити 
сыяктуу эле «Революционная Россия» да самодержавие менен кү-
рөштө жеке террорго жол берүүгө болот деп эсептеген. 

Чет өлкөдө мурунку «легалдуу марксист» П. Б. Струве жарыкка  
чыгарган «Освобождение» (1902–1905-жж) журналынын айла-
насында «Земцев-конституционалисттердин бирикмеси» менен 
«Боштондук бирикмесинин» өкүлдөрү биригип, конституциялык 
демократтардын келечектеги партиясынын өзөгүн түзүшкөн. 
Ошентип, легалдуу эмес партиялык басылмалардын бүтүндөй 
бир катмары калыптанып, оппозициянын уюштуруучу борбору-
нун ролун аткарышкан. 

9[9] Искра. 1901. № 4. 
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Россияда кылым башында бардык административдик жана 
укуктук чектөөлөргө карабай, катаал «коргоочу тенденциялар» 
жүргөн. Бул тууралуу кезинде «Вестник Европы» жаңы жүз жыл-
дыктын биринчи санында ачык жазып чыккан. Ушул мезгил 
аралыгында басма сөз тармагында жеке ишкерликке багыт алуу 
да байкалат. Россиялык капиталисттер менен банкирлер жур-
налисттик ишканаларга каражат бөлө башташкан. Муну менен 
катар басма ээлери менен редактор-журналисттердин аткарган 
кызматтары да так ажыратыла баштайт. 

Өлкөдөгү революциялык окуялардын курчушу менен россия- 
лык самодержавиенин ички саясатында олуттуу өзгөрүүлөр бол-
мок. Сөз эркиндигинин зарылдыгын россиялык коомчулуктун 
бардык катмарлары жакшы түшүнө баштаган. Алтургай, бий-
лик чөйрөсүнүн өкүлдөрү басма сөздү катуу цензурадан бошотуу 
керек деген ойлорун да айта башташкан. Ошентсе да «Русское 
богатство» журналы жазгандай, бийликке басма сөз ага берген 
эркиндик үчүн ыраазы болуп, анын сөзүн сүйлөй тургандай се-
зилген. Утурумдук басылмалар жөнүндө мыйзамдарга жол бе-
рүүгө кайсы бир деңгээлде падыша да көңүл буруп, өзүнүн атайын 
указында 1904-жылы басма сөз жөнүндө мыйзамдарда «ашык- 
ча чектөөлөрдү жоюу» тууралуу маселени койгон. Мындай кө- 
рүнүштөргө карабай, абал 1905-жылдын октябрында гана толугу 
менен өзгөртүлгөн. 

1905-жылдын 17-октябрындагы падышалык Манифестте «ба- 
шатында инсандын жеке кол тийбестиги, абийир, сөз, жыйна-
лыш жана бирикме эркиндиги турган калкка жарандык эркин-
диктин туруктуу негиздерин» тартуулаган падышанын эрки туу-
ралуу жарыяланган. Андан көп өтпөй жаңы «Басма сөз тууралуу 
убактылуу эрежелер» киргизилген. Басма сөздүн укуктук абалы 
ошентип, жаңы өңүт алган. Мунун өзү басма сөздүн бүтүндөй сис- 
темасында олуттуу өзгөрүүлөрдү шарттап, орус басма сөзүнүн 
өнүгүүсүндө сапаттуу жаңы этаптын жаралышына жол ачкан. 
Цензуранын токтотулушу, басма сөзгө административдик жак-
тан таасир кылууга тыюу салуу, басма сөздүн жоопкерчилигин 
бир гана сот чечиминин негизинде кароо, басма ишмердүүлүгүн-
дө күрөөнү алып салуу – мунун баары өлкөдө өтө көп сандаган 
гезит-журналдардын жарыкка чыгарылышына алып келген. 
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1905-жылдын 24-ноябрындагы атайын жарлык менен басма 
сөздүн ишине административдик кийлигишүү алынып салын-
ган, басма сөздү колдонуу жолу менен жасалган кылмыштар үчүн  
жоопкерчиликтин соттук эрежеси калыбына келтириле башта-
ган. Айып пул, басылмаларды токтотуу же жаап салуу, гезит сан-
дарын конфискациялоо өңдүү журналисттер үчүн жазалардын 
комплекси бекемделген. Башында революция толкунунда көп-
төгөн радикалдуу басылмалар бул жарлыкты көңүл сыртында 
калтырышкан, бирок 1906-жылдан баштап жарлык жетишээр-
лик деңгээлде эле катуу колдонула баштаган. Белгилеп кете тур-
ган нерсе, кийинчерээк большевиктер «Басма сөздүн револю-
циялык трибуналы жөнүндө» Декретте (1918-ж. январь) ушул 
1905-жылдын 24-ноябрындагы жарлыктын бир катар жоболорун 
пайдаланышкан. 

1905–1907-жылдары гезит-журналдардын саны кылым ба- 
шындагыга караганда 3 эсеге өсүп, аталыштары да 3300дөн 
ашкан. Мезгилдүү басма сөздүн күрдөөлдүү өсүүсү бир гана 
Петербургда, Москвада эле эмес, бир катар региондордо да орун 
алган. Мисалы, мурдагы жылдары болгону 11 гана басылма чы-
гарылган Дондо ушул мезгил аралыгында 22 гезит жана 12 
журнал чыгып турган. Айрыкча, коомдук-саясий басылмалар-
дын саны артып, 1,5 миңдей органдын өз басылмалары жарык 
көргөн. Бүтүндөй орус коомчулугунда гезиттерге кызыкчылык 
кескин түрдө өскөн. Борбордо да, чет жакаларда да калктын ар 
түрдүү социалдык катмарына – жумушчуларга, дыйкандарга, 
солдаттарга, өндүрүшчүлөргө, интеллигенцияга, алтургай аял- 
дарга, балдарга, жаштарга ж. б. у. с. багытталган бир катар жаңы 
гезит-журналдар пайда болгон. Ошол эле учурда легалдуу пар-
тиялык басма сөз орус журналистикасы үчүн принципиалдуу 
жаңы көрүнүш боло баштаган. 

Революциялык кыймылдын жалпы көтөрүлүшүнүн толкуну 
менен жашырынып жүргөн социал-демократтар (большевиктер 
менен меньшевиктер), анархисттер, эсерлер да ачыкка чыгышкан. 
В. И. Ленин жана анын тилектештери өздөрүнүн басылмаларын 
ишке катуу киргизе башташкан. Алардын большевиктик багыт-
тагы массалык биринчи легалдуу гезити «Новая жизнь» («Жаңы 
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жашоо») (нускасы 80 миң экз. чейин) болгон. «Новая жизнь» ге-
зитин даярдап чыгарууга М. Горький, Н. Теффи, А. Серафимович,  
А. Луначарский, К. Бальмонттор катышкан. Ал эми тогузунчу 
санынан баштап гезитти редакциялоого В. И. Ленин өзү каты-
ша баштаган. Анын «Партиялык уюм жана партиялык адабият» 
деген макаласы ушул гезитке жарыяланып, кеңири талкууга 
жем таштаган. Гезиттин 28 саны чыгып, 15и бийлик тарабынан 
конфискацияланган. 1905-жылы большевиктер баары болуп 
58 мезгилдүү органын (12 легалдуу, 10 жарым легалдуу жана 
36 легалдуу эмес) чыгарышкан. 1906-жылы большевиктердин 
гезит-журналдарынын жалпы саны 83кө жеткен, 1907-жылы 
кайрадан 56га түшүп калган. Ал эми меньшевиктер «Начало», 
«Невская газета» гезитин, «Наше дело» журналын жана бир ка-
тар жергиликтүү басылмаларды чыгарышкан. 1905–1907-жыл-
дары өлкө боюнча меньшевиктердин 20дай легалдуу басылмасы 
болгон. Эсерлер өздөрүнүн пропагандасы «Сын Отечества» гези- 
ти, «Народный вестник» партиялык жумалыгы, «Голос» массалык 
саясий гезити ж. б. аркылуу жүргүзүшкөн. 1905-жылдын декаб- 
рында Женевада анархист-коммунисттер «Черное Знамя» гези-
тинин жалгыз санын чыгарышкан. Бул аталышты кийинчерээк 
анархизмдин эң таасирдүү багыттарынын бири өзүнө ыйгарган. 

Буржуазиянын легалдуу саясий партияларынын негизги ка-
лыптануу процесси I Мамлекеттик Думага шайлоого даярдануу 
учурунда башталган. Коомдук-саясий басылмаларда алгачкы 
жолу ошол мезгилдеги партиялык позициялардын дээрлик бар-
дык спектри ачык көрсөтүлгөн. 

Кадеттердин учредителдик съезди 1905-жылы октябрда болуп 
өтөт, бирок башка көптөгөн партиялар сыяктуу эле кадеттер деле 
бир биримдикке келе алышкан эмес. Радикалдуу реформаларды 
колдогон сол канаты өздөрүнүн «Жизнь» деген гезитин чыгара 
баштаган. Ал көп өтпөй цензура тарабынан жабылып, атын өзгөр-
түп «Жизнь и свобода», «Свободная жизнь» ж. б. – деп чыгарылып 
отурган. Кадеттердин борбордук бөлүгү «Свободный народ» ат-
туу саясий күнүмдүк гезитин чыгарууга өткөн. Партиянын алгач-
кы расмий борбордук органы 1906-жылы февралда жарыкка чык-
кан «Элдик эркиндик партиясынын жарчысы» («Вестник партии 
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народной свободы») жумалыгы болгон. Бирок кадеттердин не-
гизги массалык пропаганда каражаты П. Милюков башында тур-
ган «Речь» (1906–1907) ири күнүмдүк гезити болгон. Гезиттин  
И. Гессен, П. Струве, П. Долгоруков, В. Набоков ж. б. саясий ишмер-
лер жана жазуучулар менен кызматташуусу анын популярдуулу-
гун арттырган. Көп сандаган жергиликтүү кадеттерди колдогон 
басма сөздү публицистикалык материалдар менен камсыз кылуу 
үчүн партиянын III съездинин чечими менен «Бюро прогрессив-
ной печати» («Прогрессивдүү басма сөз бюросу») уюштурулган. 

Кадеттердин партиясы бардык башка саясий уюмдардын бас-
ма сөзүнөн саны жана нускасы менен бир нече эсе ашып түшкөн 
мезгилдүү басма сөз уюлдарын түзүүгө жетишкен. Кадеттик по-
зицияны көптөгөн ири либерал гезит-журналдар, алсак, «Русские 
ведомости», «Вестник Европы», «Биржевые ведомости» өңдүү- 
лөр карманышкан. В. И. Ленин 1906-жылы кадеттер тууралуу: 
«Алар бардык социал-демократтар жана социал-революционер-
лер биригип чыгарган басма сөздөн ондоп көп басылмаларга ээ», 
– деген10[10]. 

Россиядагы консервативдик либералдар 1905-жылы бир ка-
тар партияларды түзүшкөн. Алардын арасында эң таасирдүүсү 
«Союз 17 Октября» («17-Октябрь союзу») партиясы болгон. 
Октябристтердин борбордук органы «Москва үнү» («Голос Мос- 
квы») гезити болгон. Санкт-Петербургда «Слово» гезити чыгып 
турган. Октябристтер чеке жааттарда да басылмаларынын ую-
луна ээ болушкан. Черносотендик (көбүнчөсү кыйратуучу) уюм- 
дардын саясий көз караштарын «Русское знамя», «Глас народа», 
«Черносотенец» ж. б. гезиттер чагылдырышкан. 

Революция учурунда гигант массалардын, биринчи кезек-
те пролетариаттын аң сезими ойгоно баштаган. Өлкөдө ар түр-
дүү профсоюздар, аны менен бирге профсоюздук басма сөз да 
калып-тана баштаган. Россиянын биринчи профсоюздук басма 
сөз органы 1905-жылы жайында Петербургда «Печатный вест-
ник» («Басма жарчысы») деген ат менен чыккан. Анын артынан 
«Строительный рабочий», «Ткач», «Листок для рабочих-портных 
и скорняков», «Голос приказчика» ж. б. пайда боло баштаган. 

10[10] Пролетарий. 1906. № 8. 
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Толук эмес маалыматтарга караганда өлкөдө 100дөн ашуун 
профсоюздук гезит-журналдар чыгарылган: алардын ичинен 
Петербургда 60тай орган, Москвада 20га жакын, Одессада – 5, 
Нижний Новгороддо – 2. 

Биринчи орус революциясынын учурунда Россияда профес-
сионал журналисттердин уюму, алардын катарында басма сөздүн 
эркиндигин коргоо союзу, журналисттердин, басмаканалардын 
уюмдары пайда боло баштаган. 1905-жылы жазуучулардын жана 
журналисттердин I съезди болуп өткөн. 

1905-жыл Россия журналистикасында дагы бир багытка – 
сатиралык басма сөзгө жаңы импульс берген. Түрдүү саясий 
ориентацияга ээ болуу менен сатиралык журнал-гезиттер са-
мо-державиеге жана анын догматтарына, падышага жана анын 
министрлерине курч мүнөздө каршы чыгышкан. Борбордо жана 
ири шаарларда жарык көргөн «Пулемет», «Жало», «Бич», «Жупел» 
ж. б. басылмаларда М. Горький, А. Куприн, Н. Теффи, И. Бунин,  
К. Чуковский ж. б. автор катары чыгып турушкан. Мындай таж-
рыйбалардын улантуучусу катары А. Аверченконун «Сатири-
конун» (1910) атоого болот. 

Мындан сырткары биринчи орус революциясы искусство тар- 
магындагы, анын ичинде театр басылмасына, Орусиянын чет жа- 
каларында отурукташкан элдердин тилинде жазылган басма сөз- 
гө, эротикага жана башка басмалардын өнүгүшүнө түрткү берген. 

Падышанын революциялык тенденцияларга жана идеяларга 
жасаган соккусу, 1906-жылы П. Столыпиндин бийликке келиши 
орус журналистикасынын өнүгүү багыттарын ыкчам өзгөртүп, 
радикал жана реформачыл багыттагы басылмаларды чет өлкө- 
лөргө сүрүп чыгарган. Буга ошол кездеги революциялык идея- 
лардан диний-ахлак жолун тандап кеткен «Вехи» макалалар жый-
нагынын авторлорун мисал кылып айтса болот. 

1907-жылдын жазында революциялык кыймыл басаңдай баш-
таганда өкмөт көзөмөлдөөнү бекемдеген токтом кабыл алган. Ал 
«өзгөчө кароол» деп аталып, репрессияны жана тыюуларды кү-
чөтмөк. Ушундан улам партиянын сол канатындагы көптөгөн ге-
зиттер жабылып, калгандары легалсыз чыгарылып турган. 

1907-жылы «Русское богатство» гезити минтип жазат: «Бир  
жарым жылдан бери сиздер «Басма иши боюнча башкы комитети 
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тарабынан төмөнкү басылмаларга арест салынат…» деп баштал- 
ган кабарларды окуп келе жатасыздар. Эгер басылма «тагдырдын 
тарткылыгын» көрбөсө деле, «байкоосуздук» эпидемиясына ка- 
былбаса деле, конфискациялоо же башка кесепеттен алыс болот 
деген кепилдик жок. Басма жетекчисиби же редакторбу, аны кан-
дай күнөөгө жыгаарын алдын ала билип болбойт». 

Бирок буга карабастан басылмалардын жаңы түрлөрү пайда  
болуп, орус журналистикасынын жол-жоболоштурулган жыйнак-
туу системасы түптөлө баштаган. Алгачкы жолу коомчулук ре-во-
люциялык кыймыл, партиялык күрөш, Мамлекеттик Думага шай-
лоолор, бул органдын ишмердиги жана башка көптөгөн коомдук 
уюмдар, профессионалдык кошуундар ж. б. жөнүндө биле баш-
таган. Бул Орусиянын саясий жашоосуна жана коомчулуктун  
аң-сезиминин ойгонушуна бир топ түрткү берген. 

Революциядан кийин «көз карандысыз», «партиянын карама-
гындагы» массалык мезгилдүү басылмалары кеңири таркаган. 
Басма ишинин коммерцияланышы күч алып, өлкө боюнча же-
ңил-желпи (бульварное издание) басылмалар басымдуулук кыла 
баштаган. «Газета-копейка» бульвардык гезитинин нускасы баа- 
рынан көп болуп турган. Ал Петербург, Москва, Саратов, Харьков, 
Иркутск жана өлкөнүн башка ири шаарларында таркатылган. 
1907-жылдын аяк ченинде негизделген П. П. Сойкиндин «Копейка» 
басмасы «Журнал-копейка», «Листок-копейка» сыяктуу тирке- 
мелерди чыгарган өлкөдөгү эң ири басмаканалардын бири эле. 

Ошол мезгилдеги күнү тууп турган басмаканалардын бири  
И. Д. Сытинге тиешелүү болгон. 1914-жылы анын ишканасында 
бүткүл Орусиянын китеп басмасынын төрттөн бир бөлүгү басы-
лып чыгып турган. Сытиндин Москвада жарык көргөн «Русское 
слово» гезити да популярдуу болуп, 1914-жылкы нускасы  
500 миң даанага жеткен. 

«Русское слово» гезити жакшы уюштурулган маалыматтык 
бөлүмү аркылуу окурмандардын арасында чоң аброй топтогон. 
Редакцияда жергиликтүү жана чет элдик кабарчылар иштеген. 
Европалык гезиттер менен маалымат алмашуу боюнча макул-
дашуулары болгон. Аталган гезиттин жылдызы орус жазуучусу, 
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«фельетонисттердин падышасы» аталган В. Дорошевич редак- 
тор болуп келгенде өзгөчө жанган. Сытин жарнамадан түшкөн 
чоң каражатты (1908-жылы – 1 млн рубль болгон) чыгымды 
көп талап кылганына карабай китеп басып чыгарууга жумша-
ган. Алар «Вестник школы», «Для народного учителя», «Нужды 
деревни» жана башкалар болчу. Андан сырткары басмакана 
миллиондогон нускада алиппе, окуу китептерин, «Библиотека 
самообразования» серияларын, жасалгаланган балдар китеп- 
терин, элдин оозундагы аңгеме, жомок, жөө жомокторду чыга-
рып турган. Бул басмаканадан алгачкы жолу көп томдук «Элдик», 
«Балдар», «Аскердик» энциклопедиялар басылып чыккан.  
А. Пушкин, Н. Гоголь, Л. Толстой, А. Чехов ж. б. орус адабиятынын 
классиктеринин китептерин массалык нуска менен чыгарганы 
Сытиндин эң чоң эрдиги болгон. 

А. Суворин да өзүнүн басмакана ишин ушундай принципте 
жүргүзгөн. Анын концернинин өзөгүн «Новое время» гезити түз-
гөн. Бул гезитти Суворин өзү сыймыктануу менен ой-пикир-лер-
ди ортого салган «парламент» деп атачу. Гезит өкмөткө жакын 
мамиледе болгондуктан, өз учурунда керектүү маалыматтар-
ды биринчилерден болуп алып турган. Күнүмдүк гезит болгон 
«Новое время» Санкт-Петербургда жарыкка чыкчу. Өлкөдөгү өтө 
көп нускалуу гезиттердин бири болгон бул гезиттин кирешеси 
чоң болгон (1908–13-жж. 1,5 млн рубль). Андан түшкөн каражат-
тын бир бөлүгү каржы жагынан аксап турган мекемелерге да 
жум-шалып турган. Кыскасы, басмакана иши өлкөдөгү капитал 
топ-тоого мүмкүнчүлүк бере турган кирешелүү ишке айланган. 
XX кылымдын башында гезит-журналдардын көбү жеке адамдар 
тарабынан эмес, ири акционердик-үлүштүк ишканаларга тиеше-
лүү боло баштаган. Санкт-Петербург шаарында эле мындай меке-
мелердин саны 20 миңден ашкан. 

1910–12-жылдарда коомдук-саясий күрөш күчөй баштаган. 
П. Столыпиндин жер реформасына каршы чыккан дыйкандарга 
бийлик жазаны күчөткөн. Дарга асуулар, полициянын ээнбашты-
гы, зордук-зомбулук, адамдарга кордук көргөзгөндөрдүн жазасыз 
калуусу сыяктуу көрүнүштөр арбыган. Буга саясий партиялар, 
акын-жазуучулар жана журналисттер катуу каршы чыгышкан. 
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Ошол мезгилде Л. Толстойдун («Унчукпай коё албайм») («Не 
могу молчать»), В. Короленконун («Турмуштук көрүнүштөр») 
(«Бытовое явление»), («Аскер сотунун мүнөздөрү») («Черты воен-
ного правосудия») жана башкалардын макалалары коомчулукка 
өтө таасир берген. 

Жумушчулар кыймылын эмигранттык «Социал-демократ» 
гезити жана 1910-жылдын аягында чыккан В. Ленин, В. Бонч- 
Бруевич, М. Горький жана башкалардын макалалары жарыя-
ланып турган пролетардык «Звезда» гезити башкарган. Боль- 
шевиктер 1912-жылдын майында «Звезда» гезитинин тажрый-
басына таянып, «Правда» массалык жумушчулар гезитин чыгара 
башташкан. Анда Думадагы шайлоо алдындагы саясий күрөш-
төргө орун берилген, класстык күчтөр талданган, революциялык 
кыймылдын теориялык маселелери каралган. М. Ольминскийдин, 
В. Лениндин, В. Воровскийдин, Ю. Стекловдун, К. Еремеев жана 
башкалардын курч макалаларынан кийин 1914-жылдын жайын-
да Биринчи дүйнөлүк согуш алдында «Правда» гезитинин редак-
циясы талкаланып, гезит жабылган. 

Орус басмасынын өнүгүшүнө 1914–17-жылдардагы Биринчи 
дүйнөлүк согуш чоң түрткү берген. Буржуазиялык басылмалар-
дын нускасы 2–3 эсеге көбөйүп, өлкөнүн ири шаарларында ондо-
гон жаңы мезгилдүү басылмалар пайда болгон. Адистердин эсеби 
боюнча 1914-жылы Орусияда 431 гезит, 411 журнал жарык кө-
рүп турган. Аскерий басма иши активдүү өнүгө баштаган. Алсак, 
«Вестник войны», «Военная летопись», «Последние армейские 
известия», «Вести с театра великой войны», «Армия и флот» 
жана башка басылмалары чыгарылган. Алар ар бир фронттун 
өз-өзүнчө басмаканаларына тиешелүү болгон. Коомдук-саясий 
басылмалардын баарында согушту, согуш окуяларын чагыл-
дырган атайын рубрикалар ачылган. Согуштун учурунда өлкөнү 
патриотизмдин толкуну каптап, шовинисттик маанайдагы оңчул 
жана ага тектеш агымдагы органдар популярдуу боло баштаган. 
Өлкөгө кеңири тараган басылмалар «элдик» деп аталып, жары-
баган акчага сатылып же бекер таратылган. 

Басма сөзгө согушка чейин эле цензура күчөгөн. 1914-жылкы 
жайда «Аскердик цензура жөнүндө убактылуу Жобонун» чыгы- 
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шы менен жазууга болбойт деп тыюу салынган темалардын тиз-
меси узарган. Ички иштер министрлиги жана анын бөлүмдөрү, 
фронттун жана аскер командирлери басма сөздү көзөмөлгө алуу- 
га толук укук алышкан. Расмий түрдө армияга киргенге урук- 
саты бар аскер кабарчылары регламентке кабылып, башкы кө-
зөмөлдөөчүнүн штабы менен чектелип, алардын бардык мате-
риалдары аскердик цензурадан жана текшерүүлөрдөн өтүп тур- 
ган. Либералдык көз караштагы көптөгөн басылмалар болор-
болбос нерсе үчүн айып төлөөгө, ишин токтотууга, номерлерин 
конфискациялоого мажбур болушкан. 

Согуштун башталышындагы орус жоокерлеринин ийгилик-
тери, патриотизмдин шары басма сөздү басмырлоону басаңда-
тып, өлкөдөгү өз ара ички конфликт бир аз «унутула» түшкөн. 
Германия, Австро-Венгрия сыяктуу «дүйнөгө баш аламан салган-
дарды» Орусия тез аранын ичинде жеңет деген идеялар таңуула-
нып, жеңишке шыктандыруу күч алган. Мисалы, 1914-жылы ок-
тябрь айындагы «Журнал-копейканын» номеринде кайраттуу 
орус жоокерлерине багынып берип жаткан немис жоокеринин 
сүрөтү чыккан. Басма сөз жалаң орустар жана анын тарапташта-
рынын фронттогу жана тылдагы баатырдыгы, эрдиги, жетиш-
кендиги жөнүндө жазган. 

Бирок бара-бара абал өзгөрө баштайт. Аскерди да, өлкөнү да 
акылга салбай башкаруу, согуштагы утулуулар, тылдагы кыйын- 
чылыктар орус коомчулугунун бардык катмарында төңкөрүштүк 
маанайдын өсүшүнө алып келген. 1916–17-жылдары падыша-
лыкты кулатуу боюнча ачык эле чакырык жасаган уруксатсыз 
мезгилдүү басылмалардын жана баракчалардын саны көбөйгөн.  
1917-жылдын февраль айында массалык саясий көтөрүлүштөр 
куралдуу көтөрүлүшкө айланган. Натыйжада падыша тагынан  
кулап, бийликке бир нече буржуазиялык партиялардын өкүл- 
дөрүнөн турган убактылуу өкмөт келген. Бийликтин расмий 
жаңы органы катары «Жаңы Өкмөттүн кабарлары» гезити 
чыга баштап, монархиялык маанайдагы басылмалардын баары 
жабылган. 

Февраль буржуазиялык-демократиялык революциясы Орусия- 
нын өнүгүүсүндөгү жаңы этап болуп, өлкө кыска убакытка бол-
со да дүйнөдөгү эң эркин мамлекетке айланган. 5-мартта Өкмөт 
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сөз, басма сөз, кошуун, жыйындардын жана көтөрүлүштөрдүн 
эркиндигин жарыялоого жетишкен. 26-апрелде басма сөз туу- 
ралуу мыйзам бекитилип, анда «басма сөзгө болгон цензура жана 
кайсы бир административдик тыюулар «бүгүнтөн баштап жана 
эч качан болбошу керек» – деп жазылган. Бардык саясий партия-
лар өзүнө тиешелүү мезгилдүү басылмаларды чыгаруу укугуна ээ 
болушкан. 

Большевиктер кайрадан Петроградда жумушчулардын «Прав- 
да» гезитин чыгара башташкан. Москвада «Социал-демократ» 
гезити чыга баштаган. Меньшевиктердин партиясы өздөрүнүн 
борбордук органы болгон «Рабочая газета» гезитин, Москвадагы 
«Вперед» гезитин чыгарышкан. Эки социал-демократиялык пар- 
тияга тең тиешелүү болгон жергиликтүү басылмалардын түйүн- 
дөрү пайда болгон. Андан сырткары өлкөнүн бардык ири шаар- 
ларында эсердик гезиттер жарык көрүп, анархисттер агитация- 
лык иштерин баштаган. Солчул партиялар Орусиянын бардык 
органдарына тараган «Жумушчулар кеңешинин, аскер жана дый- 
кан депутаттарынын кабарлары» басылмасын жарыялап туруш- 
кан. Булардын саясий агымы редакциялык кеңештин курамынан 
көз каранды болуп, бирок жалпысынан социалисттик идеяларга 
ыктап турушкан. 

Февраль революциясынан кийин башкаруучу партия болуп 
калган кадеттер кайрадан «Вестник партии народной свободы» 
журналын жана «Власть народа», «Война и мир» гезиттерин чы-
гара башташкан. Бул сапар кадеттерге партияга тиешеси жок 
көпчүлүк орус басылмалары кошулган. Мурда актуалдуу бол-
гон коомдук-саясий гезиттердин нускалары кайрадан өскөн. 
Мисал үчүн, «Русское слово» гезитиники 1200 нускага жеткен.  
1917-жылы мезгилдүү басылмалардын жалпы саны 4 миңден 
ашкан. 

 Орус гезит, журналдарынын көпчүлүгү Февраль революция-
сын кубанып тосуп алышкан. Бир гана большевиктик басылмалар 
жаңы өкмөткө карата катуу, каршы оппозициялык маанайда бо- 
лушкан. Алар убактылуу өкмөт менен күрөшүү үчүн аскерлерге, 
жумушчуларга жана дыйкандарга чакырык таштап, бийликти то- 
лугу менен Кеңешке өткөрүп берүүнү талап кылышкан. Армияда 
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большевиктердин анти аскердик агитациясынын аброю чоң бол- 
гон. Жоокерлер офицерлерге баш ийбей, аларга каршы салгы- 
лашууга каршы болушкан. 

Июль окуяларынын тушунда, саясий демонстрацияны токто- 
туу үчүн Петрограддын көчөлөрүндө 700дөн ашык адамды ат-
кылап өлтүрүп жана жарадар кылган окуядан кийин өлкөнүн 
тынчтыгы биротоло бузулат. Кадет басмасы тез аранын ичин- 
де В. Ленинди жана анын тарапташтарын камоону жана Февраль  
революциясынан кийин алынып салынган армиядагы өлүм  
жазасын кайтарууну талап кылышат. Буга карата убактылуу өк-
мөт оппозициялык басма сөзгө карата жазаны да катаалдашты-
рат. 12-июлдан баштап большевиктердин «Правда», «Солдатская 
правда», «Окопная правда» жана башка гезиттери жабыла баш-
тайт. Большевиктердин лидерлери камакка алынат. Аларды 
камоону кубаттаган басма сөздөр да көп болгон. Алардын бири 
«Речь» гезити «Большевизм капыстан ажал таап өлдү» деп 
жазган11[11]. 

Өлкөдөгү аскердик диктатураны орнотуу коркунучу, фронт 
менен тылдагы абалдын курчушу менен Убактылуу өкмөттүн 
аброю күндөн күнгө түшкөн. Ошол тапта радикалдык рево- 
люциялык идеялар көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурдура баштайт. 
1917-жылдын күзүндө РСДРП(б)нын курамына 24 миңден ашуун 
адам кирген. Октябрь революциясынын астында 75 аталыштагы 
большевик басылмалары жумушчулардын массалык тобун ку-
ралдуу көтөрүлүшкө даярдап отурган. 

XX кылымдын башындагы орус журналистикасынын өнүгүшү 
Орусиянын коомдук-саясий жашоосундагы жаңы тарыхый буру-
луштар менен шартталган. 17 жылдын ичинде өлкө эки согушту 
жана эки революцияны баштан кечирген. Орусиянын басып өт-
көн кыйын жана карама-каршылыктуу тарыхый жолу анын басма 
сөзүндө да чагылган: басма сөздүн толук эркиндиги жоюлуп, бир 
нече жыл демократиялык жетишкендиктер артка сүрүлүп, анын 
ордун катаал саясий цензура ээлеп, абал-жагдай улам алмашып 
турган. Өлкө да, анын журналистикасы да революциядан соңку 
өзгөрүүлөрдү, козголоңдуу жана кооптуу мезгилдерди баштан 
кечиришкен. 

11[11] Речь. 1917. 7 июля. 
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Октябрь социалисттик революциясы жана жарандык 
согуш мезгилиндеги журналистика (1917–1920-жылдар). 
Дүйнө тарыхына олуттуу таасир тийгизген Октябрь револю-
циясы Орусиянын жана анын журналистикасынын өнүгүүсүнүн 
жаңы этабын шарттаган. Өлкөнүн демократиялык өнүгүү жолу-
нан пролетардык диктатура жана бир партиялуу түзүмгө өтүшү 
Орусиянын басма сөзүн түп тамырынан бери өзгөрткөн. 

1917-жылдын 25–26-октябрындагы куралдуу көтөрүлүштөн 
кийин, Убактылуу өкмөт кулатылган соң, өлкөнүн басма сөзү 
большевиктик жана оппозициялык болуп экиге бөлүнүп калган. 
В. Ленин башында турган большевиктер, бийликтин партиясын 
түзүп, кереги жок басылмаларды сүрүп салуунун жолдорун жана 
партиялык-советтик басма сөздү куруу жөнүндө ойлоно башта-
ган. Бийликти колго алгандын эртеси күнү Убактылуу револю-
циялык комитеттин буйругу менен «Русское слово», «Новое вре-
мя», «Речь», «Копейка», «Биржевые ведомости», «Русская воля» 
жана башка ондогон гезиттер жабылып, алардын полиграфия-
лык базасы конфискацияланган. Бул актыга ылайык «Правда», 
«Солдатская правда», «Известия», «Деревенская беднота» жана 
башка алдыңкы партиялык-советтик басылмалар өлкөнүн  
мыкты басылмалары аталып, эбегейсиз чоң өлчөмдөгү кагазга 
эгедер болушкан. Жаңы совет журналистикасынын материал-
дык-техникалык базасы ушундай жол менен түптөлүп, андан ары 
ушундай жолдор менен бөлүштүрүлгөн. ВЦИКтин буйругу ме-
нен «Жеке менчик басмаканалар жана кагаз запастары конфис-
кацияланып, Совет бийлигинин борбордук жана жергиликтүү 
менчигине которулсун» деген буйруктары кадимки көрүнүшкө 
айланган. 1918-жылдын 30-июнуна чейин 150 полиграфиялык 
мекеменин өндүрүш мүлкү кыскартылып, конфискацияланган 
жана улутташтырылган. 

Советтик өкмөттүн биринчи мыйзамында, басма сөз жөнүн-
дөгү декретинде (27-октябрда Эл комиссарларынын кеңешинде 
кабыл алынып, «Правда», «Известия», «Газета Временного рабо-
чего и крестьянского правительства» гезиттерине жарыяланган) 
контрреволюциялык гезиттерге каршы көрүлө турган чаралар 
бекитилген. Ошол эле маалда «жаңы эрежелер бекитилери менен 
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басма сөзгө болгон административдик үстөмдүк токтотулат, 
мыйзамдын айкын жана прогрессивдүү жолдоруна таянган сот 
жоопкерчилигинен сырткары толук эркиндик берилет» деп жа-
зылат. Бирок 1991-жылга чейин өлкөнүн журналистикасы ком-
мунисттик партиянын катаал көзөмөлүндө болуп, башкача ой 
айтуу катуу жазаланып турган. 

Буржуазиялык жана оппозициялык басылмалар басма сөз  
жөнүндөгү аталган декретке катуу каршылык көрсөтүп чыгыш- 
кан. Басма сөз эркиндигинин айланасында күрөш катуу жүр- 
гөн. Большевиктердин мындай иш-аракетине Орусиянын прог- 
рессивдүү интеллигенциясынын басымдуу бөлүгү нааразы бол- 
гон. Өлкөдө сөз эркиндигин коргоого багытталган митингдер 
менен демонстрациялар башталган. Баракчалар таратылып, орус  
жазуучуларынын кошууну бир күндүк атайын «Газета-протест. 
В защиту свободы печати» деген гезит чыгарышкан. Ал эми 
1917-жылдын ноябрь айынын аяк ченинде эмгекчил элдик-со-
циалисттик партиясы «Слово в цепях» гезитинин биринчи санын 
чыгарган. 

Замандаштарынын арасында өтө бийик абройго ээ, улут на- 
мысы деп саналган жазуучу жана публицист В. Короленко 
«Русские ведомости» гезитине сөз эркиндигин жактаган макала-
сын жарыялайт. Ал большевиктердин эзүүсү падышанын үстөм- 
дүгүнөн да катуу, коркунучтуу болуп жатканын, ал эч кандай 
укуктарга негизделбегенин, бир жактуу, жалгыз партиянын кы- 
зыкчылыгын көздөгөндүгүн жазып, аны актоого эч болбойт деп 
кесе сындаган. В. Короленко «Сөз эркиндиги» деген лениндик 
долбоорду «падышалык ретрограддардын ишке ашкыс кыя-
лы», «кыжыр кайнаткан орундалбай турган фанаттык кыял» деп 
атаган. 

Революцияга чейин большевиктер менен тыгыз байланыш-
та иштеп келген М. Горький да «Новая жизнь» гезитине Совет 
өкмөтүнө нааразычылыгын билдирген. «Демократияга каршы 
деп «Речь» жана башка буржуазиялык гезиттердин оозун жабуу  
демократия үчүн уят. Басма сөздү азыркы бийлик да мурунку 
бийликтей эле муунтушу көпкө узабайт. Басма сөздүн эркин- 
дигине чек коюу физикалык зордук болуп эсептелинет. Бул де-
мократия дегенге жатпайт», – деп жазган, ал. 
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Басма сөз жөнүндөгү кабыл алынган декретте төмөнкү басма 
органдары жабылууга тийиш болгон: 1. Жумушчу жана дыйкан 
өкмөтүнө баш ийүүнү каалабаган жана ачык каршылык көрсө-
түүгө чакырган. 2. Фактыларды чагымчылдык менен бурмалоо.  
3. Кылмышка чакыруучу, кылмыш менен жазага түртүүчү фак-
тыларды жазган. Бирок Убактылуу Өкмөттүн Уюмдаштыруу чо-
гулушун чакырылышын талаптары коюлган «Россиянын бар-
дык жарандарына» Кайрылуусу жарыялангандан кийин, ошол 
Кайрылууну жарыялаган бардык басылмалар жабылган же иши 
токтотулган. Ар кыл саясий багыттардагы басылмалар репрес-
сияга тушугушкан. Алардын арасында кадеттик «Наша речь», 
меньшевиктик «Рабочая газета», «Воля народа» деген оңчул эсер-
лердин басылмасы да болгон. 

Лениндик концепцияда оппозициялык басылмалар менен 
болгон күрөш түрдүү методдор менен ишке ашышы керек деп 
эсептелген. Ири буржуазиялык басылмаларга административдик 
жаза берилип, майда буржуазиялык партияларга каршы саясий-
идеялык күрөш керек деген. Революциядан кийинки алгачкы ай-
ларда оппозициялык басылмаларга радикалдуу болбогон жаза- 
лар гана берилген. Алсак, басылмалардын иши убактылуу токто-
тулуп, айрым сандары чыгарылбай токтотулуп же айып пул са-
лынып турган. 

Бирок мындай жазаларды, тыюуларды большевиктер жетиш- 
түү эмес деп таап, 1917-жылы Совнарком «Жарыяларга болгон 
мамлекеттик монополия» жөнүндөгү декрет кабыл алат. Ал ба-
сылмаларды экономикалык булактарынан ажыраткан декрет  
болгон. Башкача айтканда, бул мыйзам басылмаларды жарнама 
жана жарыялардан түшкөн каражаттардан куру жалак калтыр- 
ган. Жаңы мыйзам боюнча акча каражаты төлөнө турган мате-
риалдарды жалгыз өкмөттүк жана советтик басылмалар гана 
чыгарууга укуктуу болуп калган. «Укукка ээ болбой туруп, акыга 
жарыялана турган жарыяларды басып чыгарган басылмалардын 
иши токтотулат» деп көрсөтүлөт декретте. Аталган мыйзам ак-
тысынын натыйжасын баалоодо В. Ленин аны «баёо жана туура 
эмес» деп сындаган. Аталган мыйзамдан айрыкча, провинцияда 
эч кандай оң жыйынтык чыкпаганын белгилеген. 
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1918-жылдын январь айына карата буржуазиялык басылмага 
тиешелүү 120 оппозициялык гезит жабылган. Алардын басымдуу 
бөлүгүн буржуазиялык басылмалар түзгөн. Ошентсе да солчул 
партияларга тиешелүүлөрү да жабыркаган. Куугунтуктан куту-
луу үчүн көптөгөн басылмалар атын өзгөртүп чыга баштаган. Бул 
большевиктердин кыжырына тийген. 

1918-жылдын январь айынын аяк ченинде Совнарком «Басма 
сөздүн Революциялык трибуналы жөнүндөгү» декрет кабыл 
алат. Мунун өзү оппозициялык басылмаларга каршы күрөштүн 
жаңы этабынын башталышы болчу. Коомчулукка анын кабыл 
алынышына «басма сөздү колдонуп, элге каршы жасалып жаткан 
кылмыштар менен аракеттер» түрткү болду деп түшүндүрүлгөн. 
Андай кылмыштар менен аракеттерге коомдук турмуш тууралуу 
жалган билдирүүлөрдү же үрөй учурган маалыматтарды тара- 
туулар, совет бийлигинин басма сөз жөнүндөгү кабыл алган 
мыйзамын бузуулар кирген. Октябрь революциясынан кийин 
биринчи жолу айыптоочу жана актоочу катышкан гезит менен 
журналдардын ачык соту өткөрүлүп турган. Отурумдар жөнүндө 
жарыялар, отчёттор берилген, кабыл алынган токтомдор, сөгүш 
жарыялоолор ж. б. орун алып турган. 

Процессти жумушчулар кеңеши менен дыйкан депутаттар 
бекиткен 3 судья ишке ашырган. Бирок соттук чечимди кайра 
кароого уруксат берилген эмес. Сот процессинин өзү басма сөз 
менен бийликтин ортосундагы демократиялык жол менен че-
чилген тартышты элестеткен. Муну менен бийлик биринчи жолу 
оппозициялык басылмалар менен күрөшүүдө коомчулукту өзүнө 
тартууга аракет жасаган. Басма сөздүн революциялык трибуналы 
Орусиянын ири шаарларында түзүлүп, 1918-жылдын майына че-
йин ишке ашып турган. 

Советтин жергиликтүү органдары менен аскерий-револю- 
циялык комитет контрреволюциялык басылмаларга админист- 
ративдик жактан жана экономикалык жактан чектөөгө актив- 
дүү катыша алган. Жаңы гезитти ачыш үчүн басма иши боюн- 
ча комиссардын уруксаты керек болгон. Провинциалдык бий- 
ликтегилер гезит, журналдардын ишин чектеген өзүнчө мыйзам 
актыларын иштеп чыгышкан. Мисалы, Дон Республикасынын 
Совнаркому 1918-жылдын апрелинде «Революция ишине контр- 
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революциялык басманын зыяндуу таасиринин алдын алуу» деп  
аталган «Басылмалар жөнүндөгү декретин» кабыл алган. Басыл- 
малардагы кагаздардын запасы эсеп-каттоого алынган. Басылма 
чыгарууга жалаң гана советтик, партиялык жана профсоюздук 
мекемелер гана укук алышкан12[12]. 

Солчул эсерлердин козголоңунан кийин, большевиктик эмес  
партиялардын өкүлдөрүн бардык кеңештерден чыгаргандан  
кийин оппозициялык басылмалар жапырт жок кылынган. Июнь  
айында меньшевиктик борбордук комитет мындай деген: «Биз- 
дин бардык жердеги гезиттерибиз жабылды. Петроград менен 
Москвадагы биздин борбордук органдарыбыз («Новый луч» жана  
«Время») да жабылды. Провинциядан алыс жердеги 5–6 ге-
зит гана сакталып калды. Гезиттердин жабылышы саясий иш  
таштоолорго алып келген (Тула, Екатеринодар, Луганск). Гезит- 
терди сотко берүү Батыш Сибирдеги Новониколаевкада, Харь- 
ковдо, Одессада манифестацияларды жараткан. Миңдей жумуш-
чунун сүрүнөн коркуп качып кеткен соттордун айынан «Социал-
демократтардын» Харьковдо өтө турган соту да болбой калган. 
Ушундан кийин бизди соттоону токтотушту. Гезиттерди адми-
нистративдик жолдор менен жабууга өтүштү... Биз бул террорду 
акыркы чекке чейин жетишин күтөбүз». 

1918-жылдын жайында большевиктик саясий партиялар кал-
ган эмес. Эгерде жыл башында меньшевиктердин, анархисттер-
дин, эсерлердин ж. б. партиялардын көз карашын чагылдырган 
154 басылма болгон болсо, сентябрдын башында элүүдөй, ал  
эми жылдын аягында алардын бирин-серини гана калган. 
1917-жылдын сентябрынан 1918-жылдын июнуна чейин бийлик 
тарабынан 470 оппозициялык басылма жабылып жок кылынган. 

Оппозициялык басылмалардын жок кылынган соң, больше- 
виктердин партиясынын алдында советтик партиялык журналис- 
тиканын жаңы системасын түзүү милдети турган. Революциянын 
эртеси эле мурун убактылуу өкмөт тарабынан жабылып калган 
большевиктик басылмаларды кайра жандандыруу иштери баш-
талган. Совет бийлигинин алгачкы айларында мурдатан бе- 
ри жарык көрүп келаткан «Правда» гезити (1918-жылдын мар- 

12[12] Донские известия. 1918. 13 апреля. 
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тынан баштап Москвага көчүп кеткендигине байланыштуу 
РКП(б)нын Москвадагы жана борбордук комитетинин органы 
болуп калган), «Известия», «Деревенская беднота», «Солдатская 
правда», «Деревенская правда» (акыркы үч басылма 1918-жыл-
дын мартынан баштап бириктирилип, алардын негизинде РКП(б)
нын органын түзгөн «Беднота» гезити) ж. б. гезиттери чыгары-
лып турган. Биринчи өкмөттүк гезит катары 1918-жылдын мар-
тына чейин «Убактылуу жумушчулар жана дыйкандар өкмөтүнүн 
гезити» чыгып турган. Ал аткарган кызматы «Известия» гезити-
не (бир эле учурда ВЦИКтин жана Совнаркомдун органы бол-
гон) өткөндөн кийин жабылып калган. 1917-жылдын 21-нояб-
рынан баштап «Рабочая и крестьянская Красная армия и флот» 
жумалык гезити, 1918-жылдын 25-январынан баштап «Красная 
газета» гезити чыгарылып, ошол эле жылдын февраль айынын 
аягынан баштап кечки басылышын да чыгара баштаган. Андан 
башка дагы «Известия Народного комиссариата по военным де-
лам», «Известия Народного комиссариата здравоохранения», 
«Известия Народного комиссариата по продовольствию» ж. б.  
гезиттер пайда болгон. 

1917-жылдын аягынан баштап жергиликтүү жана улуттук со-
веттик-партиялык басылма өнүгө баштайт. Советтик бийликтин 
орношу менен региондордогу Октябрь революциясына чейин-
ки бардык басылмалар жаңылана баштаган. Алар чыгуу убак-
тысын, форматын, таралуу географиясын өзгөртүп, нускасы тез 
арада көбөйгөн. Көптөгөн губерния жана уезддерде башкаруу 
жана массалык функцияны айкалыштырган партиялык жана со-
веттик жаңы гезит-журналдар пайда болгон. Басылмалардын 
жергиликтүү органдарынан «Петроградская правда», «Наше зна-
мя», «Рабочая правда» (Ростов-на-Дону), «Прикубанская правда» 
(Екатеринодар), «Борьба» (Царицын), «Воронежская беднота», 
«Сочинский пролетарий» ж. б. гезиттерин бөлүп көрсөтүүгө болот. 

1918-жылдан баштап эле Советтик Орусиянын территория- 
сында жергиликтүү Советтерге жана партияга мүчө болгон 
884 гезит жана 753 журнал чыгып турган. Улуттук басылма-
лар, анын ичинде республикалык, губерниялык жана шаардык 
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«Вестник Украинской Народной Республики», «Борьба рабочего» 
(Армения), «Борьба» (Грузия), «Звезда» (Белоруссия), «Донецкий 
пролетарий» (Украина), «Горская беднота» (Грозный) ж. б. ге-
зиттери өнүгө башташкан. 1918-жылдын жарымына карата орус 
тилинде жана Орусияда жашаган башка улуттардын тилинде  
40 улуттук басылма жарык көрүп турган. Улуттук гезиттердин 
иши өндүрүшү өнүккөн аймактарда (Баку, Тифлис, Рига, Киев) 
жана фронттон сырткаркы жерлерде (Прибалтика, Поволжье) 
жакшы жүрүшкөн. Журнал басылмасы да ар кыл типте, аскердик, 
жаштар, аялдар, адабий-көркөм, илимий, илимий-популярдык, 
өндүрүштүк-экономикалык, профсоюздук, сатиралык жана баш-
ка түрлөрдө чыгып турган. 

Октябрь революциясынан кийин, Совет бийлиги орногон учур- 
да Орусиянын аймагында радионун ролу чоңойгон. 1917-жылдын 
25-октябрында радио аркылуу Лениндин «Орусиянын жаранда- 
рына» деген Петрограддагы көтөрүлүш жана социалисттик ре-
волюциянын ишке ашуусу тууралуу кайрылуусу жаңырган. 
Радио телеграф өлкөнүн аймактарын байланыштырып турган 
эң оперативдүү куралга айланган. Радио аркылуу кайрылуулар, 
декреттер, токтомдор, буйруктар жаңырып, өлкөдөгү жана чет 
өлкөдөгү абал жөнүндө билдирүүлөр, агитациялык жана контр- 
пропагандалык кайрылуулар жасалып турган. Бул жаңылык- 
тардын баары кагаз бетинде таратылып, атайын текчелерде ра-
дио жайгаштырылган такталарда, большевиктик негизги бас-
ма сөздүн баарында чыгып турган. Радионун (аралыксыз жана 
кагазсыз гезит) агитациялык-пропагандалык иштеги ролуна 
жакшы түшүнгөн В. И. Ленин радиотелеграфтын өнүгүшүнө кө-
ңүл бура баштаган. 1918-жылдын февралынан июнуна чейин  
103 жаңы станция пайда болуп, маалымат таратуунун көлөмү 
кеңейтилген. 1918-жылдын июль айында «Совет Республикасы- 
нын радиотехникалык ишин борборлоштуруу жөнүндөгү» дек-
рет кабыл алынып, ошондон кийин ал аскер ишинин көзөмөлү-
нөн алынып, мамлекеттин кызматына өткөрүлгөн. 

Советтик-партиялык үгүттөө жана пропагандалоонун таасир- 
дүү аппараты катары журналистиканын жаңы түзүмү уюшул- 
гандан кийин, совет бийлигинин биринчи айларынан баштап 
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жаңы басма сөз кандай болушу керек, анын социалисттик коом-
догу ролу жана функциясы кандай болот, формасы жана иштөө 
методдору эмнеси менен өзгөчөлөнөт деген суроолор туулган.  
В. Ленин жаңы журналистиканын өнүгүүсүнүн программалык, 
концептуалдык аспектилерин өзүнүн бир катар эмгектерин-
де, эл алдында чыгып сүйлөгөндө жана каттарында баяндаган. 
Алардын арасынан «Совет бийлигинин кезектеги милдеттери» 
(биринчи жана толук варианттарында), «Биздин гезиттердин 
мүнөзү тууралуу», «Великий почин», «Өндүрүш пропагандасы 
тууралуу тезистер», «Г. Мясниковго кат» макалаларын бөлүп ка-
роого болот. Ал жаңы журналистиканы «саясий жаңылыктарды 
таратуунун аппараты» катары эмес, а ириде, «социалисттик куру-
луштун куралы», «калкты экономикалык жактан тарбиялоонун 
органы» катары көргөн. 

1918-жылы «Правда» жана башка басылмаларда жаңы социа-
листтик пресса кандай болушу керек деген суроонун айланасын-
да талаш-тартыштар жүргөн. Ар ким басма сөздүн кызматын ар 
түрдүүчө көргөн. Мисалы, Л. Троцкий басма сөздүн негизги мил-
дети кайда, качан эмне болгондугу туурасында маалымдап туруу 
деп эсептеген. Ал ошондой эле пропаганданы саясий жолдон эко-
номикага которууга да каршы болчу. Анын көз карашында басма 
сөз сынчыл позициядан тайбашы керек, өзгөчө борбордук бийлик 
органдарынын ишин сындан өткөрүп турушу абзел деген көз ка-
рашты карманган. К. Радек да гезиттердин негизги иши ар дайым 
мамлекеттик мекемелерди жана алардын кызматкерлерин сынга 
алып туруу деп эсептеген. 1918-жылдын ноябрында өткөн совет-
тик журналисттердин бүткүл Орусиялык I съездинде Лениндин 
социалисттик басылма боюнча концепциясы жактырылган. Аны 
менен бирге саясий цензурага жол берилбеши керектиги жана 
бийликтин борбордук жана жергиликтүү органдарынын ишин 
эркин сынга алуу укугу да баса белгиленген. 

Өлкөнүн саясий түзүмүнүн бир бөлүгүнө айланган партия-
лык-советтик басма сөз коммунисттик идеяларды активдүү түр-
дө пропагандалап, өкмөт кабыл алган жаңы декреттерди жана 
токтомдорду колдоого өткөн. Жаңы бийлик коомчулукта чоң 
резонанс жараткан биринчи мыйзамдуу актысын – Тынчтык 
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жөнүндөгү Декретти кабыл алат. Ошол учурда партиянын өзүн-
дө да, гезит беттеринде да дүйнөлүк согуштан бир тараптуу чы-
гып кетүү, тынчтык келишиминин шарттары, Германия менен 
болгон сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү сыяктуу бир катар маселелер 
түрдүү дискуссияларга жем таштап турган. В. Ленин тынчтык 
келишимин кандай жол менен болбосун түзүү керек деген. Ал 
эми Л. Троцкий, Н. Бухарин, К. Радек ж. б. Брест-Литовскто өткөн 
сүйлөшүүлөрдү басынуу болду деп эсептешкен. Лениндин оюн 
жарыялаган «Правда» гезити менен ага каршы пикирлери ме-
нен Троцкийлерге да трибуна болуп берген «Коммунист» гези-
тинин ортосунда курч полемика жүргөн. Жер жөнүндөгү декрет, 
Орусия элдеринин укуктарынын декларациясы, «Орусия менен 
Чыгыштын бардык жумушчу мусулмандарына» болгон кайрылуу 
сыяктуу совет өкмөтүнүн мыйзам актылары чоң резонанс жара-
тып, басма сөздө аларга ар түрдүүчө баа берилип турган. Кыскасы, 
бул мезгилдеги басма сөзгө дискуссиялык талаш-тартыштар, көз 
караштардын плюрализми, активдүү класстык позициялар мү-
нөздүү болгон. 

1918-жылдын жарымында өлкөдөгү саясий идеялык күрөш  
курчуган. Антанта өлкөлөрүнүн колдоосу менен контрреволю- 
циялык күчтөр жарандык согушту баштап жиберишкен. Азыркы 
изилдөөчүлөрдүн эсеби боюнча ал согуш 12–15 миллион адам- 
дын өмүрүн жалмаган. Орусиянын журналистикасы өлкөдө тү-
зүлгөн абалга жараша партиялык-советтик басма сөз жана ак 
гвардиячылардын журналистикасы болуп эки лагерге бөлүнгөн. 
1918-жылдын аягында Советтик Орусиянын аймагында оппо- 
зициялык гезит-журналдар калган эмес. Ал эми актар ээлеген ра-
йондордо болсо, большевиктик басылмалар легалдуу жол менен 
чыгарылган эмес. 

 Согуштун оор мезгилине карабастан, журналистика түзүмүн 
өнүктүрүү үчүн совет өкмөтү бардык аракетин жумшаган. Кагаз  
өндүрүшү, полиграфиялык өндүрүш, айтор материалдык-техни- 
калык база өтө кыйын абалга кептелген. Бирок буга карабай, 
1918–20-жылдары жаңы 28 борбордук басылма пайда бол-
гон. Алардын ичинен Эл чарбасынын жогорку кеңеши жана эл-
дик комиссариаттын органы болгон күнүмдүк «Экономическая  
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жизнь» тармактык гезитин атап кетсек болот. Бул гезит биринчи 
кезекте экономикалык маселелерди чагылдырып, техникалык 
интеллигенцияга жана башкаруучулукка багытталган. 1918-жыл- 
дын ноябрында улут аралык мамиледеги маселелерди чагыл- 
дырган, лениндик улуттук саясатты пропагандалаган жана 
советтик республикалардын союзун түзүүгө даярдай турган 
«Жизнь национальностей» деп аталган жумалык гезити түзүлгөн  
(1922-жылы СССР түзүлгөндөн кийин жабылган). Ал Эл комис-
сариатынын улуттук маселелер боюнча органы катары иш алып 
барган. 1918-жылдын август айынан баштап ВЦИКтин алдын-
дагы Казак комитетинин органы болгон «Трудовое казачество» 
коомдук-саясий гезити да чыга баштаган. 

Алдыңкы сапта турган коомдук-саясий басылмалар нускала-
рын көбөйткөн. 1918-жылдын мартынан баштап жарыкка чык-
кан «Беднота» гезитинин нускасы бир нече айдан кийин 350 миң 
нускага жетип, 1919-жылы 500 миң нусканы чапчыган. «Правда» 
гезитинин 1918-жылдагы 80 миң нускасы 1919-жылы 200 миңге 
жеткен. «Известия ВЦИК» гезитинин нускасы Октябрь револю-
циясынан кийин 450 миң нускадан ашкан. 

 Кызыл аскерлерди, командирлерди жана саясий ишкерлерди 
саясий жана аскерий жактан тарбиялоодо аскер басылмасынын 
ролу өтө чоң болгон. 1918–19-жылдары эле 90дон ашуун фронт-
тук, аскердик жана флоттук гезиттер чыгып турган. 1918-жылдын 
апрелине чейин чыгып турган «Армия и флот рабочей и крестьян- 
ской России» гезитинин ордуна ВЦИК басмасынын аскерий бөлү-
мүнүн органы болгон күндө чыгуучу, салмактуу «Красная армия» 
гезити чыга баштаган. Бирок анын мазмуну (негизги рубрикала-
ры – «Красная Армия», «Распоряжения правительства», «Борьба с 
контрреволюцией», «К оружию!», «Там, где нет Советов», – деген 
өңдүү директивалык-пропагандалык мүнөздө болуп, популярдуу 
басылмалардын катарына кире алган эмес. 1918-жылдын нояб-
рынан тарта кагаздын жетишсиздигинен улам гезит өз ишин ток-
тотууга мажбур болгон. 

Граждандык согуш жылдарында Революциялык аскерий  
кеңештин фронттук, аскердик, жана дивизиялардын саясий бө-
лүмү катары чыккан басылмалар пайда болгон. 1919-жылдын 
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башында өзүнүн гезити жок бир дагы армия болгон эмес. Мисалы, 
Чыгыш фронтто «Восточный фронт», «Красный стрелок» ге-
зиттери, түштүгүндө «Солдат революции», «Красный солдат» 
(«Красный воин») гезиттери чыгып турган. Типологиялык жагы-
нан бул басылмалар жергиликтүү советтик басылмаларга жакын 
эле. Кызыл аскерлерге эле эмес, фронтко жакын аймактардын 
жашоочуларына да таркатылып, тылга чейин барып турган. 

Граждандык согуш учурундагы аскер гезиттеринин өзүнүн 
типологиялык спецификасы болгон. Бул «Красный кавалерист» 
гезитинде ачык байкалат (Биринчи атчан аскердин саясий бө-
лүмүнүн органы). 1919-жылдын ноябрында Воронежди каратуу 
учурунда С. Буденныйдын атчан корпусу «американка» басма ма-
шинасын, шрифти менен бир нече кассаны олжого түшүрүп алы-
шып, көчмө басмакананы уюштурушат. «Красный кавалерист-
тин» биринчи саны 1919-жылдын 25-ноябрында чыгат. Гезит 
аскер иштери менен кошо кызыл аскерлердин ырлары менен 
аңгемелерин жарыялап турган. Анда «Штаттык», «Гезитке эмне 
тууралуу жазуу керек», «Маданий-агартуучулук иштер», «Үйдөн 
кат» деген рубрикалар чыгып турган. 1920-жылы Польша менен 
согуш жүрүп жаткан мезгилде «Красный кавалерист» орус, ук-
раин жана поляк тилинде чыккан. Муну менен гезит жалаң аскер-
дегилерге эле эмес, жергиликтүү калкка багытталган эле. 

Актар ээлеген райондордо жашыруун түрүндө большевик- 
тердин гезиттери чыгып турган. РКП(б)нын Дон бюросу Воро- 
неждеги өз гезитин жолго койгон. 1919-жылдын февраль айында 
ошол жерде «Донская правда» гезитинин биринчи саны жарык 
көрүп, фронттогу абал, кызыл аскердин ийгиликтери жөнүндө, 
контрреволюцияга каршы күрөшүү ишин уюштуруу тууралуу 
кеңештер жазылган. Гезит фронт аркылуу тарап Дон-дун жер-
гиликтүү элинен аскер бөлүктөрүнө чейин кеткен. Аны менен 
катар региондордо ак гвардиячылдарга тиешелүү басмаларды 
уюштуруу иштери жүрүп турган. Ал үчүн калктын калың кат-
мары жашаган жерлер менен партизандар жайгашкан жерлерге 
шрифттер менен элементардык басма жабдуулары жөнөтүлгөн. 
Мисалы, 1918-жылдын аягында Ростовдо нускасы 6 миңден аш-
кан «Донская беднота» аталышындагы ар жумалык жашыруун 
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гезит чыгып баштаган. Ал талкалангандан кийин «Красная зна-
мя» аталышындагысы, андан кийин «Пролетарий» гезити чык-
кан. Мыйзамсыз басылмалар Орусиянын европа тарап бөлү-
гүндөгү ири шаарлардын дээрлик баарында (жашыруун жана 
партизандык) Одессада («Коммунист»), Минскиде («Звез-да», 
«Подпольная правда»), Екатеринославда («Молот»), андан сырт-
кары Ыраакы Чыгышта («Набат», «Партизанский клич»), Сибирде 
(«Соха и молот») гезиттер жарык көргөн. Аталган гезиттердин 
кээ бири Орусиянын айрым бөлүктөрүн ээлеген чет элдик аскер 
бөлүктөрүнө арналып орус, француз жана поляк тилдеринде чы-
гып турган. 

Маалыматтык материалдар, чакырык таштаган материалдар 
жана репортаждык жана портреттик-очерктик өңдүү түрдүү ма-
калалар басылган прокламациялар менен баракчалар жашы-руун 
даярдалып басылып турган. Булардын ичинен чакырык ташта-
ган немис, француз, англис, венгер, румын жана поляк тилдерин-
деги баракчалар басымдуулук кылган. Адистердин эсеби боюн-
ча Республиканын Саясат башкармалыгы алдындагы эл аралык 
пропаганда тобу эле чет тилде 16 млн го жакын баракчаларды 
тараткан. РКП(б)нын чет элдик топторунун Федерациясы бор-
бордук гезиттерди, жергиликтүү мезгилдүү басылмаларды бай-
ма-бай чыгарып турган. 

1919-жылы жарыкка чыккан Коминтерндин Аткаруу коми-
тетинин органы болгон «Коммунистический интернационал» 
журналы эл аралык жумушчу классын бириктире турган негиз- 
ги курал катары эсептелинген. Ал бир нече тилде жарык көр-
гөн. Сапаттуу кагазда, мыкты полиграфиялык иши менен  
айырмаланып турган. Журналга эл аралык жумушчу кыймылы-
нын өкүлдөрү К. Цеткин, Г. Димитров, Б. Кун, андан сырткары 
РКП(б)нын башкаруучулары В. Ленин, Л. Троцкий, Н. Бухарин 
жана башкалар жазып турушкан. 

Граждандык согуш учурунда экономикалык кыйын кырдаал- 
га, кагаздын жетишсиздигине карабастан, улам жаңы журналдар 
жарыкка чыгып турган. Алардын саны кыскарганы менен пар-
тиялык «Известия ЦК РКП(б)», «Вестник агитации и пропаган- 
ды», «Политработник» деген сыяктуу басылмалар жарык көрүп 
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турган. Түрдүү эстетикалык багыттагы «Пламя» (советтик ал-
гачкы «жука» журнал), «Творчество», «Пролетарская культура», 
«Художественное слово», «Грядущее», «Записки мечтателей» өң-
дүү профсоюздук адабий-көркөм журналдардын саны өскөн. 

Журнал басылмалары менен катар жаштардын басма сөзү 
да активдеше баштаган. Орусиялык коммунисттик жаштар ке-
ңеши түзүлүп, анын органы катары жаштар басма сөзү өнүккөн 
(1918-жылдын октябры). 1918-жылы жаштар кеңешине тиеше-
лүү 23 мезгилдүү басылма болгон болсо, 1919-жылы 115, ал эми 
1920-жылы 346га чейин өскөн. 1918-жылдын декабрында жа-
рык көргөн Борбордук жана Москва комитетинин органы бол-
гон «Юный коммунист» журналы 10 миң нускага чейин жеткен. 
1920-жылдын мартынан баштап расмий материалдарды жарыя-
лаган «Известия ЦК РКСМ» аттуу журнал чыга баштаган. 

Граждандык согуш учурунда «Смена» гезитинен башка жаштар 
гезиттери аз гана санда чыгып, көпкө узаган эмес. Көбүнчө жаш-
тар басылмаларынын ордун борбордук жана РКП (б)нын жерги-
ликтүү басылмаларындагы («Правда», «Беднота») ЦК РКСМдын 
баракчалары басып турган. 

Совет бийлигинин алгачкы жылдарында басма сөз калк-
тын социалдык тобуна карап, жумушчулар жана дыйкандар 
басма сөзү деп бөлүштүрүлгөн. Ошондой эле аймактык жак-
тан борбордук жана жергиликтүү басылмалар губерниялык 
жана уезддик болуп да өзүнчө бөлүштүрүлгөн. Жергиликтүү 
жана улуттук басылмалардын саны дээрлик өскөн. Айрым 
маалыматтар боюнча 1920-жылы 246 губерниялык жана 334 
уезддик гезит болгон. Бирок алар жергиликтүү жашоону тие-
шелүү деңгээлде ар тараптуу чагылдырышкан эмес. Башкача 
айтканда, жергиликтүү гезиттер толук түрдө калыпка салы-
на элек болчу. Буга «Провинциялык партиялык жана советтик 
басма сөз жергиликтүү жашоону чагылдырууну жана маселе- 
лер боюнча материалдарды тандап алууну билбейт», – деп РКП(б)
нын съездинде катуу сын да айтылган. 

1918-жылдын сентябрь айында советтик басма сөздү маа- 
лымат менен камсыз кыла турган «РОСТА» Орусиялык телег-
раф агентствосу түзүлгөн. 1920-жылдын май айында кыска 
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убакыттын ичинде 68 губерниялык жана облустук, 50 уезддик 
бөлүмдөрдөн жана 500 корпункттардан турган бутактанган тү-
зүмдөр курулган. РОСТА радио менен басма сөздү маалымат 
менен ыкчам камсыз кылуудан тышкары гезит-журнал, бюлле- 
тень да чыгарып турган. Граждандык согуш маалында «Окна 
РОСТА» массалык агитациянын бир формасы катары иштеген. Ал 
алгач борбордо, андан соң өлкөнүн бир катар ири шаарларында 
пайда болгон. Анын чыгуу мезгили жана нускасы барган сайын 
көбөйө берген. 1920-жылдын октябрында 200 саны жарык көр-
гөн болсо, 1919–20-жылдары 1 миңден ашуун саны жарыкка чык-
кан. Жаркыраган плакаттык сүрөтүнүн жардамы менен өлкөдөгү 
болуп жаткан өтө маанилүү жаңылыктар чыгып, активдүү үгүт-
төө иши, пропаганда жана контрпропаганда жүргүзүлгөн. 

«Окна РОСТА» басылмасында фольклордук жанрдагы ырлар, 
частушкалар, макал-лакаптар жана лозунгдар менен чакырыктар 
жарыяланып турган. Басылма калктын калың катмары сабатсыз 
болгону үчүн ушундай ыкмага ыктаган. Ушул ыкма менен редак-
циялар атайын партиялык жума, коргоо жумалыгы, дыйкандар 
жумалыгы деп аталган массалык кампанияларды уюштурушкан. 
Кампания учурунда 1920-жылдын апрелинде «Коммунистический 
субботник», 1920-жылдын майында «Первомайской субботник», 
1920-жылдын сентябрында «Международный юношеский день», 
1920-жылдын ноябрында «Неделя ребенка» деген бир күндүк 
гезиттерди чыгарышкан. Большевиктердин таасирдүү үгүттөө-
чү пропагандалык ыкмаларына агитпоезд, агитпороход, кызыл 
аскердин көчмө гезити, дубал гезиттери сыяктуу басмалар да 
кирген. Үгүт ишинде В. Лениндин жана башка большевик лидер-
леринин сөзү, чакырыктары жазылган граммофон пластинкалар 
да кеңири колдонулган. 1919–21-жылдары 40ка жакын агитация-
лык пластинка жаздырылган. 

«Правда», «Беднота», «Известия» жана башка борбордук ба- 
сылмалар, большевик уюмдардын басма сөз органдары, аскер-
дик саясат бөлүмдөрү, жашыруун басылмалар, агитациялык мез- 
гилдүү эмес адабияттардын баары Совет бийлиги үчүн күрөшкө  
багытталган. Большевиктик пропаганданын таасири жетишээр-
лик деңгээлде жогору болгон. Кыскасы, «Правдада» деникиндик 
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бир офицер белгилегендей, «большевиктер агитациядан ар- 
тиллерия, авиация жана танктан кем калбаган өтө күчтүү курал 
жасап алган»13[13]. 

Агитация менен пропаганданы жүргүзгөндөрдүн ичинде та-
ланттуу адабиятчылар менен журналисттер көп болгон. В. Ленин- 
дин талапташтары мыкты калемгер публицисттер эле. 

Революциянын алгачкы күндөрүндө А. Серафимович да жи-
гердүү жазган. Ал алгач «Известияда» иштеп, кийинчерээк «Прав- 
дада» аскер корреспонденти болгон, ошол эле маалда «Твор- 
чество» журналынын тең редакторлук кызматын да аркалаган.  
Д. Фурманов да жергиликтүү гезиттерде да, аскер гезиттеринде да 
(«Красное знамя», «Красный воин») бирдей иштеп, Чапаев диви-
зиясынын «Красный бюллетень» гезитинин редакциялоо ишин 
жүргүзүп турган. Айрыкча, ал «Известиядагы» өзүнүн аскерлер 
темасындагы публицистикасы менен кеңири таанылган. Ушул 
эле мезгилде атактуу акын Д. Бедный да өзүнүн ырларын, частуш-
каларын, тамсилдерин жана фельетондорун байма-бай жарыялап 
турган. «Окна РОСТАны» чыгарууда өзгөчө В. Маяковскийдин 
аракети чоң болгон. Ал ырларында бир эле маалда патетика ме-
нен лириканы айкалыштырып, саясий курчтук менен образдар-
ды жаңы формада жарата алганы менен өзгөчөлөнгөн. 

Граждандык согуш мезгилиндеги орус публицистикасынын  
тарыхында Л. Рейснердин чыгармачылыгы да өзгөчө орун 
ээлейт. Ал өзү Волга-каспийлик флотилия жүрүшүнө катыш-
кан, көптөгөн салгылашууларга күбө болгон. Ушундан улам ал 
«Известияга» «Письма с Восточного фронта» деген рубрика ме-
нен ошол окуяларды чагылдырган очерктерин жарыялап турган. 
Анын эмгектери «Красная газета», «Красный балтийский фронт» 
гезиттеринде да жарык көрүп, 1924-жылы «Фронт» деген ат ме-
нен өзүнчө китеп болуп чыккан. Замандаштары бул чыгарманы 
чоң калемгердин согуш жөнүндөгү мыкты эмгеги деп баалашкан. 
«Казань», «Маркин», «Свияжск», «Лето 1919 года» очерктеринде 
Л. Рейснер катардагы матростордун, командирлердин психоло-
гиялык портретин тартуу менен аскердик күндөрдүн картина-
сын таасын чагылдыра алган. 

13[13] Правда. 1919. 3 декабря. 
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Ак гвардия багытындагы басылмалардын түзүмү кайсы бир 
аспекттен алганда, советтик-партиялык басылмаларга окшош 
эле болгон. Ак кыймылдын үгүттөө идеялары «Вольная Кубань», 
«Ставропольские губернские ведомости», «Донской вестник», 
«Вестник Верховного управления Северной области», «Свободная 
Россия», «Вестник Верховного круга» сыяктуу расмий өкмөттүк 
басылмалар аркылуу пропагандаланып турган. Ак армияда ар 
кыл аскердик, дивизиялык, гарнизондук аскер басылмасы чыгып 
турган. Мындай басылмалардын арасында «Вестник Донской 
Армии», «Голос Сибирской Армии» ири гезиттери болгон. Гезит- 
терден тышкары, ак гвардиячылар жаңы радиостанцияларды ор-
нотушуп, баракча, брошюра жана плакаттарды да активдүү түрдө 
колдонушкан. 

Советтик Орусия ээлеген аймактардагыдай эле ак гвардиянын 
басма сөзү да негизинен борборлоштурулган эле. Ыктыярдуу ар-
мияда түзүлгөн Освага (Осведомительное агентство) Орусиянын 
бүтүндөй түштүк аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн. Сибирде 
А. Колчактын өкмөтүнүн убагында атайын басма бөлүмү ачыл-
ган. Ал бөлүм жарандык жана аскерий гезиттерди маалымат ме-
нен камсыз кылуу менен катар, басма сөздүн ишмердигин да тек-
шерип турган. 

Ак гвардиячылар большевиктерден айырмаланып, басма сөз-
дө менчиктин ар кандай формаларына, алтургай, жеке менчикке 
да уруксат беришкен. Алардын партиялык прессасынын саясий 
спектри да кеңири алкакты камтыган. Алсак, алардын катарынан 
черносотенчилерден анархисттерге чейин жана демократтар-
дан социалисттерге чейин жолуктурууга мүмкүн эле. Орусиянын 
актар жайгашкан аймагында 1917–18-жылдары большевиктер 
жаап салган басылмалар акырындык менен жаңыланып иштей 
баштаган. Көп сандаган көз карандысыз, партия алдындагы ба-
сылмалар жана бульвардык мезгилдүү басылмалар чыгып тур-
ган. Ошол эле маалда бул жерде да большевиктердикиндей эле 
ырайымсыз саясий цензура бар эле. Мисалы, Ставрополдун аскер 
губернаторунун буйругу менен большевиктик басылмаларга, 
эсерлерге жакын «Трудовое слово», «Трудовой крестьянин» ба-
сылмаларына тыюу салынган. 
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Ак гвардиячылар совет органдарынын атынан баракча тара- 
тып, чакырык, гезит чыгарып, фальсификациялык пропаганданы 
активдүү колдонгон. Бул туурасында 1918-жылдын аягында өт-
көн XI Армиянын Реввоен советинин телеграммасында айтылган. 
Деникиндик кадеттер лагери XI Армиянын революциялык аске-
рий кеңешине тиешелүү «Красный солдат» гезитинин так өзүн-
дөй «Красный солдат» деген провокациялык гезитти чыгарып 
жат-каны тууралуу маалымат бардык бөлүктөргө жетип турган. 
Ошол телеграммада фальсификацияланган гезитти айырмалоо 
татаал эмес экени, ар бир саптан кадеттик черносотендик багыт 
байкалып турары жазылат. Гезитте кадеттик жеңиштерди сүрөт- 
төп жазган аскерий билдирүү да кошо кыстарылган. Кызыл  
аскердин гана гезиттери эмес, «Правда», «Беднота», «Известия» 
гезиттери да көчүрмөлөнгөн. 

Ак гвардиячылардын басма сөзү менен Октябрь революциясы- 
на чейин чоң тажрыйбага ээ болгон жогорку адискөй журналист- 
тер кызматташышкан. Мисалы, «Юг России» гезитин белгилүү 
фельетончу А. Аверченко редакциялаган. «Приневский край» ге-
зитинин редактору жазуучу А. Куприн өзү болгон. «Юг» гезитин 
большевиктер тарабынан жабылган «Русское слово» гезитинин 
алдыңкы кызматкерлери негиздешкен. Актарга тиешелүү ба- 
сылмаларда М. Булгаков, В. Вересаев, 3. Гиппиус, В. Короленко,  
С. Маршак, П. Милюков, Н. Устрялов жана башкалар иштешкен. 

Актар кыймылы утулуп, граждандык согуш аяктагандан ки-
йин актарга тиешелүү басылмалар текши жабылган. Алардын ай-
рымдары гана Орусиянын сыртында эмигранттык басма сөздө өз 
ишин улантууга аргасыз болушкан. 

1918-жылдын жарымында Советтик Орусияны саясий бир 
партиялуулукка алып келген тарыхый жана саясий жагдайлар 
20-жылдын тегерегинде коммунисттик партияга тиешеси жок 
саясий багыттагы жана коомдук уюмдардын басма сөзүн жок 
кылган. Партиялык советтик басма сөз гана жолго коюлуп, жаңы  
түзүлгөн комсомолдук, пионердик гезиттер гана эмес, проф- 
союздук, илимий-техникалык, өндүрүштүк басылмалар да жа- 
пырт идеологиялашып кеткен. 

Ошентип, дүйнөлүк тарыхта биринчи жолу басма сөз бир пар- 
тиянын кызыкчылыгын коргогон, күчтүү идеологиялык инсти- 
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тутка айланган партиялык мамлекеттик түзүмдүн бир бөлүгү 
болуп калган. Анын коомдогу ролу жана орду өзгөрүп, басылма 
катары негизги функциясы, типтери, максаты, аудиториялык ба-
гыты кошо өзгөргөн. 

Орусиянын журналистикасынын андан аркы өнүгүүсү жалпы  
дүйнөлүк журналистикадан кескин айырмаланган өзүнчө жол 
менен кеткен. Америкалык социолог Р. Момбойс белгилеген-
дей, кандай гана революция болбосун, анын жасаган зомбулугу 
менен «кандуу баасы» өлчөөсүз. «Революция кандай болсо да,  
натыйжасына карабай, триумфка ээ болууну көздөйт. Революция- 
нын жеңиши бүт тоскоолдукту, бардык топту, бардык индиви-
дум-дарды жок кылып, акыл-денени абсолюттуу түрдө аёосуз 
багын-тууну самайт»14[14]. Орусиянын тагдыры тууралуу да, анын 
басма сөзүнүн тагдыры тууралуу да ушуну эле айтууга болот. 

20–30-жылдардагы орус журналистикасы. Жарандык согуш- 
тун аякташы менен өлкөдө социалдык-экономикалык кыйын 
кырдаал жаралган. Бүлүнгөн чарба, кыйраган экономика тез 
аранын ичинде калыбына келтирүү иштерин талап кылган. 
«Аскерий коммунизмдин» буйрукчул-административдик башка- 
руу системасы өлкөнү кыйроонун чегине жеткирген. Дыйкан 
чарбасын толугу менен мамлекеттин карамагына өткөрүү ара- 
кеттери үчүн көпчүлүк большевиктерге каршы чыгышкан. Жа- 
шоо деңгээли мурдагыдан үч эсеге төмөндөп кеткен жумуш-чу-
лардын арасында да нааразычылык күчөгөн. Шаарларда наа-ра-
зычылык акциялары, ал эми айылдарда козголоңдор күч алган. 
Аскердин ичинде да нааразычылыктар пайда болгону Кронштад 
козголоңунан айкын көрүнгөн. Большевиктер катуу ишенип 
күткөн пролетардык революциялар Батыш өлкөлөрүндө болгон 
эмес. Мындай оор жагдайда коомдук жашоонун бардык тарма-
гында, сырткы жана ички саясатта олуттуу өзгөрүүлөрдү жасоо 
зарылчылыгы курчуган. 

1921-жылы мартта өткөн партиянын X съезди жаңы эко-
номикалык саясатка (НЭП) жол ачкан. Бул жаңы багыттын 
пропагандасын, анын негизги жол-жоболорун түшүндүрүү 
ишин журналистиканын мойнуна жүктөгөн. Бирок, басма сөз  
мындай жаңы тапшырмага даяр эмес болуп чыккан. Себеби 

14[14] Цит. по кн. : Исторический опыт трех российских революций. М., 1987. Т. 3. С. 280. 
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материалдык-техникалык база начар абалда болгон, журналист- 
тердин адистик деңгээли да төмөн эле. Гезит-журналдар расмий 
документтерге, кунарсыз тил менен баяндалган декларативдик 
мүнөздөгү пропагандалык макалаларга толуп кеткен. 

Кадрларды даярдоо маселеси курч турган. Ошондуктан, 
1921-жылдын күзүндө Мамлекеттик журналистика институту 
ачылган. 1922-жылдын январында РСФСРдин аймагында чыккан 
гезиттердин мамлекеттик түйүнгө бекитилиши дагы бир маани- 
лүү кадам болгон. Мамлекеттик түйүндүн негизделиши жерги-
ликтүү басылмалар мындан ары жалпы пландын негизинде иш- 
тей тургандыгын, алардын үстүндө партиялык көзөмөл толу-гу 
менен орнотулгандыгын түшүндүргөн. Мамлекеттик түйүн өзү-
нө 232 гезитти камтып, алардын 152си губерниялык (20 дый-
кандардын, 11 комсомолдук) жана 74 уезддик болгон. Түйүнгө 
кирбеген мезгилдүү басылмалар жабылган, өзүн-өзү актай ала 
турган айрымдары гана жабылбай ишин уланткан. Губерниялар 
үчүн үч түрдүү басылма каралган: массалык өндүрүштүк-сая- 
сий гезит, партиялык орган жана губерниялык аткаруу комите- 
тине тиешелүү расмий «Известия» гезити. Облустарга жана бор-
борлорго болсо чарбалык жана саясий мүнөздөгү күнүмдүк эки 
гезит чыгарууга мүмкүнчүлүк берилген. Алардын бири партия-
лык советтик уюмдардын жетекчилерине, ал эми экинчиси жал-
пы калкка арналган. 

 «Журналист» журналы белгилегендей, мамлекеттик түйүн-
дү түзүүдө «кызыктуу, мазмундуу, өзүн-өзү актай ала турган ге-
зиттин жаңы түрү келип чыгышы керек болчу»15[15]. Бирок бул  
ишке ашкан эмес. 1921-жылдын 15-декабрынан баштап гезит- 
терге акчалай бааны бычып койгондон кийин басма сөздө каат-
чылык башталган. РКП(б)нын XI съездинин резолюциясында 
каатчылыктын мүнөздүү белгилери белгиленген: а) каражат-
тын жоктугунан, кагаздын кымбаттыгы жана жетишсиздиги-
нен, басма чыгымдарынын абдан көп болгонунан гезит санынын 
кескин кыскарышы, нусканын азайышы; б) коомчулук менен  
байланыштын жетишсиздиги, эмгекчилердин суроо-талаптары- 
нын жана кийинки керектөөлөрдүн аз чагылдырылышы, жер- 

15[15] Цит. по кн. : Исторический опыт трех российских революций. М., 1987. Т. 3. С. 280. 
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гиликтүү курулуш маселелеринин аз чагылдырылышы; в) гезит- 
тердин партиялык-саясий өңүтүнүн алсыздыгы; г) жумушчулар 
жана дыйкандарга гезит таратуу ишинин жолго коюлбагандыгы. 

Басма сөздү чарбалык эсепке жана өзүн-өзү актоого өткөрүү 
көптөгөн басылмалар үчүн оор болгон. 1922-жылдын январын-
да РСФСРда 800гө жакын жергиликтүү гезит чыгып турса, август 
айында алардын 299у гана калган. Мезгилдүү басылманын саны 
августта эки эсеге кыскарган. Каатчылыктын кесепетинен уезддер 
эле эмес, губерния, облустар дагы басылмасыз калган. 1922-жыл-
дын биринчи айларында улуттук гезиттердин саны 108ден 28ге 
чейин кыскарган. Жаз айларында Дагестанда жергиликтүү тил-
деги мезгилдүү басылмалардын баары ишин токтотуп, бүтүн-
дөй өлкө боюнча Махачкалада чыккан орус тилиндеги «Красный 
Дагестан» гезити калган. Алтургай, алдыңкы саптардагы Ростов- 
дон чыгуучу, чарбалык эсепке которулган, партиялык-советтик 
«Советский Юг» жана «Трудовой Дон» гезиттери редакциянын 
курамын чукул арада азайтып, нускасы 10–15 миңден 3–4 миңге 
чейин кыскарган. 

Партиялык советтик басма сөздүн начарлашына жеке ишкер- 
ликтин жанданышы жана мамлекеттик эмес басылмалар көбө-
йүп, атаандаштык күч алганы себеп болгон. Жаңы экономикалык 
саясаттын (НЭП) биринчи жылдарында Москвада 220, Петро- 
градда 99 жеке басылма пайда болгон. Өлкөнүн көптөгөн ири 
шаарларында революцияга чейин иштеп келген жеке басылма-
лар ишин жандандырып, андан сырткары жаңылары да пайда 
болгон. 

Каатчылык менен күрөшүү үчүн жетекчилик басылмалардын 
үстүнөн партиянын башкаруусун күчөтүүнү, бардык редакция- 
лардын ишмердигине дайыма ар тараптан таасир этүүнү кү-
чөткөн. Гезит редакторлору тиешелүү партиялык комитеттер- 
ге киргизилген. Губерниялык жана облустук комитеттерде көр-
сөтмөлөрдү берип башкара турган, көзөмөл кыла турган бөлүм-
дөр түзүлгөн. Ошондой эле партия мүчөлөрү милдеттүү түр-
дө партиялык гезиттерге сөзсүз жазылышы талап кылынган. 
Кийинчерээк партияга мүчө эместерге да гезиттерге жазылуу 
милдеттендирилген – «10 дыйкан чарбасы бирден кем эмес ге-
зитке жазылышы керек», «гезит окубаган бир дагы жумушчу, кы-
зыл аскер болбошу керек» деген талап коюлган. 
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Бул өңдүү иш-аракеттер, басылмаларды материалдык каржы-
лык жактан колдоо бир жылдын ичинде эле мезгилдүү басыл-
манын ишин жакшырткан. Супсак протоколдук хроникадан ба-
ра-бара жугумдуу популярдуу жаңылыктарды, очерк, баяндама, 
турмуштук фельетондорду жазууга өтүшкөн. Сандык көрсөткүч-
төрдүн жогорулаганы байкалган: 1923-жылы өлкө боюнча бир 
жолку нускасы 2 млн даанага жеткен 530га жакын гезит чыгып 
турган. Ар бир басылма өзүнүн багытын аныктап, өз аудитория-
сын тапканга жетишкен. 

Партиянын XII съездинин резолюциясында басма сөздү диф-
ференциациялоо принциби иштелип чыккан. Анда: «Окурмандар- 
дын ар бир катмарынын гезит тибин иштеп чыгуу керек. Партия 
гезиттердин системасын иреттеп, ар бир гезиттин артыкчылык-
тары боюнча окурмандардын кайсы катмарына туура келерин 
аныктап алса болот» деп жазылган. Айрыкча, гезиттер социалдык 
белгилери боюнча типтештирилген. 1924-жылдын 1-декабрында 
кабыл алынган РКП (б) Борбордук комитетинин уюштуруу бюро-
сунун «жумушчулар жана дыйкандар гезитинин тиби жөнүндө-
гү» жобосунда жумушчу гезитинин негизги тиби жумушчуларды 
тейлеген, ал эми дыйкандарга багытталган гезит тиби дыйкан-
дарды тейлей турган болушу керек деп жазылат. 

1922-жылы РКСМ БКнын сунушу менен өлкөнүн 13 ири бор-
борунда комсомолдук-жаштар басылмалары чыга баштаган. Ал 
эми 1925-жылы «Комсомольская правда» негизделгенден кийин 
комсомолдордун басма сөзү партиянын көрсөтмөсү жана багыты 
менен иш алып барууга өткөн. Ошол жылдары Кызыл Армиянын 
«Красная звезда» (1924-ж.) гезити, «Пионерская звезда» балдар 
үчүн борбордук советтик гезити (1925-ж.) түптөлгөн. 20-жылдын 
аяк ченинде акырындык менен нускасы өскөн фабрика-заводдун 
басылмалары пайда болгон. 

Орусиянын курамына кирген улуттардын тилдеринде басма 
сөздү калыптандыруу маселеси да курчуган. Улуттук тилдерде 
басма сөздү калыптандыруу үчүн ариптин графикалык негизи жө-
нүндө, жазуу жөнүндө маселелер кабыргасынан коюлган. Түндүк 
Кавказ, Борбордук Азия элдеринде жазуусун калыптандырууда 



2-бап

• 254 •

алгач уңгу катары араб графикасы колдонулган. Бирок көп өтпөй 
араб жазуусу саясий өңүттөн каралып, «жумушчуларга мусулман-
дык диний таасири» болот деген жүйөө менен латын арибине 
өтүү сунушу түшкөн. 1925-жылы Түркмөнстандагы советтик «Яш 
коммунист» («Жаш коммунист») жаштар гезити араб графикасы 
менен чыгып, 1927-жылдын ноябрынан баштап латын тамгасына 
өтө баштаган. «Яш коммунисттин» ар бир санында бир полосасы 
латын ариби менен жазылып, атайын «Новый алфавит» («Жаңы 
алфавит») рубрикасы пайда болгон. 1929-жылдын октябрь айы-
нын аягында гезит толугу менен жаңы арипке өткөн. Улуттук ге-
зиттердин айрымдары орус тилиндеги негизги материалдарды 
кайталоо менен эки тилде чыга баштаган. Буга Ингушетиядагы 
«Сердало» («Свет») гезити мисал. 

20-жылдарда журналдын мезгилдүү басылмасы катуу өнүгө 
баштайт. Эгерде 1921-жылы 856 журнал жана журнал тибинде-
ги басылмалар болсо, 1925-жылы алардын саны эки эсе көбөйүп, 
бир жолку тиражы 150 млн нускага жетип турган. Ар кыл тип-
теги журналдар пайда болуп, алардын катарын «Пролетарская 
революция», «Большевик», «Под знаменем марксизма», адабий-
көркөм жана коомдук-саясий багыттагы «Молодая гвардия», 
«Октябрь», «Звезда», «Новый мир», үй бүлөлүк окууга «жука» – 
«Огонек», аялдардын – «Крестьянка», балдардын – «Мурзилка», 
сатиралык – «Крокодил» журналдары толуктаган. 

20-жылдары ата мекендик радио үчүн жаңы массалык укту-
руу этабы башталган. Радиостанциялар ыкчамдык менен куру-
луп, радиотехника жаатындагы жаңы ачылыштар тездетилген, 
ошондой эле советтик радио өндүрүшүн арзандатуу жана тез 
арада өнүктүрүү иштери жолго коюлган. Партиялык уюмдар 
радио приёмниктерди массага (көпчүлүккө) таратууда актив-
дүү иш алып барган. 1920-жылдын аягында жумушчу жана кы-
зыл аскер клубдарында, дыйкандар үйүндө, окуу үйлөрүндө үнү 
алыска тараган радиолор орнотулган. 1923-жылы Москва ра-
диосунан биринчи лекция уктурулуп, радиоконцерттер бериле 
баштаган. 1925-жылы Кремлдеги Спасс мунарасынан саат-ку-
ранттарынын урушу дембе-дем берилип турган. 1926-жылдын 
күзүндө 20-жылдардагы коомдук-саясий берүүлөрдүн негизги 
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формасына айланган радиогезиттин биринчи уктуруусу эфир- 
ге кеткен. Уктуруулар ар түрдүү типте даярдалып, алгач «Кресть-
янская радиогазета», «Рабочая радиогазета», андан кийин комсо-
молдук, пионердик, кызыл аскердик радио гезиттер пайда боло 
баштаган. Эрежеге ылайык, алар тектеш басылма ишиндеги жур-
налисттер тарабынан даярдалып турган. 

1925-жылдын июлуна чейин совет мамлекетинин борбордук 
маалымат агенттигинин кызматын РОСТА аткарып келген. Анын 
структурасы улам кеңейтилип, жакшыртылып турган. Бөлүмдөрү 
да республикаларда жана губернияларда иштеп, кабарчылык 
түйүндөрү өлкөнүн ири шаарларында, алдыңкы өлкөлөрдүн 
борборлорунда ачылган. 1925-жылы ЦИКтин президиуму жана 
СССРдин Эл комиссарлар комитети Советтер Союзунун Телеграф 
агенттигин (ТАСС) куруу жөнүндө жобону кабыл алган. Ага СССР 
жана чет өлкөдөгү саясий, экономикалык, соода жана башка ушул 
өңдүү маалыматтарды таратуу иши жүктөлгөн. Ошондон кийин 
РОСТА Россия Федерациясынын агенттиги болуп, 1935-жылы 
анын функциясы ТАССка өткөрүлүп берилип, өзү жоюлуп кеткен. 

В. Ленин өз эмгектеринде жаңы экономикалык саясатты ишке 
ашырууда өндүрүш пропагандасындагы басма сөз «масса үчүн 
агартуу ишин жүргүзгөн ага жашоону, чарба ишин үйрөтө турган 
курал» деп баса белгилеген. Экономика, өндүрүш, чарбалык ишке 
шыктандырган макалалар борбордук жана жергиликтүү басыл-
маларга көп жарыяланып турган. Өлкөнүн өндүрүшүн калыбына 
келтирүүдөгү пропаганда күйүүчү май жана транспорт каатчы-
лыгы менен, ачарчылык менен күрөшүүдө, өлкөнү электр менен 
камсыз кылууда, сооданы өнүктүрүүдө, ички рынокту түзүүдө, 
чарбалык эсепти киргизүү сыяктуу иштерде ийгиликке жетиш-
кен. Мамлекеттик ишке шалаакы, көңүл кош мамиле жасаган 
жетекчилер курч сынга алынып турган. Гезиттер окурмандарга 
жарыяланган сын материалдардан кийин колдонулган чаралар 
тууралуу жазып турган атайын бөлүмдөр иштеген («Правда» ге-
зитинде «Сила рабочей печати» деп аталган). 

20-жылдын башындагы советтик-партиялык басма сөз жүргүз- 
гөн кампаниялардын бири – СССРдин түптөлгөнү жана уюш- 
турулганы 1922-жылдын 30-декабрында жарыяланышы эле. 



2-бап

• 256 •

Буга байланыштуу концептуалдык маселелер көтөрүлүп, анын 
ичинде улуттук мамлекеттүүлүктү калыптандыруу, улуттук сая- 
сат, союздук келишим тууралуу жана ошондой эле улуттук рес- 
публикалардын жашоо-турмушу тууралуу кеңири жазылып ча- 
гылдырылып турган. 

20-жылдары КПССтин тарыхында мурда-кийин болбогон пар- 
тиялык турмуштагы айкындык принциби колдонулган. 1919–29- 
жылдары чыккан «Известия ЦК» гезити айкындыктын негизги 
каналдарынын бири болгон. Бул гезитте БК жана анын бардык 
бөлүмдөрүнүн отчеттору, Политбюро жана Оргбюронун иштери- 
нин пландары жана алардын катарында БК кабыл алган ток- 
томдор, чечимдер жана көрсөтмөлөр жарыяланган. Ошондой эле 
анда партиядан чыгарылгандардын тизмеси, партиядан чыгаруу 
себептери, кайра кабыл алынганынан бери жарыяланып турган. 

Политбюро 1920-жылы партиянын ичиндеги абал тууралуу 
маселени карап чыгып, большевиктердин да, оппозициянын да 
макалаларына орун бериле турган «Дискуссиялык баракчалар-
ды» («Дискуссионные листки») уюштуруу демилгесин көтөрүп 
чыккан. БК мындай «Дискуссиялык баракчаларды» губерниялык 
комитеттин «Известия» гезитинин алдында чыккан жергилик-
түү советтик басылмаларда да түзүү керек деп айткан. 

Ой-пикир эркиндигин декларациялоого байланыштуу (боль- 
шевиктик нукта аныкталган болсо дагы) басма сөз эркинди- 
ги тууралуу сөз кайрадан козголгон. Бул жолку идеялык кү- 
рөш большевиктер жана оппозиция өкүлдөрүнүн ортосунда 
эмес, демократиялык коомдун ортосунда да эмес, партиялык  
санаалаштардын ортосунда пайда болгон. Социалисттик мамле- 
кеттеги басма сөз эркиндиги жөнүндөгү талаш-тартыш РКП (б) 
борбордук комитетинин «Докладная запискасынан» кийин жана 
Уралдагы эң ири заводдордун биринде иштеген коммунист жу-
мушчу Г. Мясниковдун 1921-жылы жарык көргөн «Больные воп-
росы» деген макаласынан улам келип чыккан. Ал басма сөз эр-
киндигине, партиянын ичиндеги көз караштардын эркиндигине 
шарт түзүп берүү талабын койгон. «Кимде ким биздин партиянын, 
пролетариаттын алдында «комищейка» эмес, «комячейка» болу- 
шун кааласа, кимде ким ушундай кыйын кырдаалда эзилген элди 
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аркасынан ээрчитүүнү кааласа, пролетариаттык массага жана 
дыйкандарга таасирин күчөтүүнү кааласа, анда ал булардын 
бирин да сөз эркиндигисиз жана басма сөз эркиндигисиз ишке 
ашыруу мүмкүн эмес деп ачык айтышы керек» деген Г. Мясников.  
Г. Мясников В. Ленин менен кат жазышып турган. Ал өзүнүн бир 
катында күнүмдүк ири гезиттердин бирин коомдук турмуштун 
бардык жагын чагылдыра тургандай кылып дискуссиялык мү-
нөздө чыгаруу керек деп сунуштаган. 

В. Ленин Г. Мясниковго жазган катында анын сунуштаганда- 
рын кескин сынга алат. Өзгөчө «монархисттерден анархисттерге 
чейин сөз эркиндигин берүү» деген сүйлөмдү сындайт. Ал «сөз 
эркиндиги» деген лозунгду класстык, тарыхый түшүнүк ката-
ры карап, ал эми социалисттик өлкөдөн сөз эркиндигин талап 
кылууну – бүткүл дүйнөлүк буржуазияга, б. а. душманга жардам 
кылуу дейт. Г. Мясниковдун тезистери Борбордук комитеттин 
уюштуруу бюросу тарабынан партиянын кызыкчылыгына төп 
келбейт деп табылган жана («Докладная записка», «Больные воп-
росы» макаласы, В. Ленин менен Г. Мясниковдун кат алышуусу) 
«Дискуссионный материал» деген аталыш менен брошюра түрүн-
дө алгач Пермде, кийин Москвада жарыкка чыккан. 

Басма сөздө өлкөнү өнүктүрүү боюнча актуалдуу маселелер 
тууралуу курч талаш-тартыштар жүрүп турган. Алар жаңы эко- 
номикалык саясаттын зарылдыгы, милдеттери жана аны ишке 
ашыруу жолдору, партиянын ролу менен абалы, анын башка 
уюмдар менен болгон мамилеси, айылдарды кайра куруу боюн- 
ча лениндик кооперативдик план, өлкөдө социализмди куруу 
мүмкүнчүлүгү, саясий түзүлүшү башка болгон өлкөлөр менен  
СССРдин мамилеси жана башка маселелерди камтыган. Дис- 
куссиялардын көтөргөн темасы тез-тез алмашып турган. Мисалы, 
1923-жылдын октярбь-декабрь айларында жарыяланган курч 
полемика РКП(б)нын чарбалык саясатындагы маселелерди, де-
мократиянын өнүгүшүн, партиянын ички турмушун козгогон. 
Анда Г. Зиновьев айткандай, «Партия аарынын уюгундай эле 
ызылдай түшкөн». «Правда» гезити ар кандай көз караштагы 
материалдарды чыгарган. Ал эми 6-декабрда бир эле учурда дис-
куссиялардын жыйынтыгын белгилеген жана бир пикирге келүү 
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тууралуу Л. Троцкий жана И. Сталиндин макалалары жарык көр-
гөн. 11-декабрда болсо кайрадан эле борбордук басылмалардын 
биринде Л. Троцкийдин «Новый курс» деп аталган макаласы, 
аны менен катар партиядагы ар кыл муундун көйгөйлөрү коз-
голгон, партиялык аппараттын бюрократиясы сынга алынган.  
Л. Троцкий полемикаларды жүргүзүүнүн жолдорун катуу сын-
даган. Ал оозеки жана жазуу түрүндө жүргүзүлгөн партиялык 
дискуссияларда чындыкка коошпогон өтө көп факты менен маа-
лыматты пайдасы жок эле айлантып жатабыз деп, талкууларга 
көңүлү тойбогонун билдирген16[18]. 

15-декабрда кайра эле «Правда» гезитине И. Сталиндин пар-
тиялык аппараттын кадыр-баркын көтөргөн «Дискуссия, Рафаил 
жөнүндө, Преображенский, Сапроновдун макалалары жана 
Троцкийдин каты тууралуу» деген антитроцкийлик макаласы 
жарык көрөт. Эки жумадан кийин Л. Троцкийдин жаңы макала-
лары чыгат. Анын макалаларына жооп катары «Борбордук орган-
дын редакциясынан Троцкийге» деген материал жарык көрөт. 
Натыйжада Л. Троцкий жана анын талапташтары азчылыкты 
түзүп, алар сындын астында калышат. XII партиялык конферен-
циянын резолюциясында «Партия ичиндеги талкуулар эч качан 
партиялык тартипти бузуу эркиндиги болуп эсептелинбейт» деп 
жазылып, аны козгоого аракет кылгандарга, партиядан чыгарууга 
чейин барган катуу чаралар көрүлөрү айтылат (1924-жылдын ян-
вары). «Правда» гезитин керектүү куралдар менен күчтөндүрүп, 
дискуссияларды гезиттин атайын бети болгон «Дискуссиялык 
баракчага» которуу чечимин чыгарышат. 

Башкача ойлонгондор менен күрөшүү бара-бара Главлиттин 
(Адабият жана басма иши боюнча башкы башкармалык) ишмер-
дигинин негизги багыттарынын бирине айланган. 1922-жылы 
уюм катары түзүлгөн Главлиттин негизги милдети мамлекеттик 
сырды сактоо болгон. Анткен менен, ал турмуш жүзүндө саясий 
цензуранын куралына айланган. 1927-жылы ВКП(б) Борбордук 
комитетинин «Радио ишин жетектөө жөнүндөгү» токтому менен 
партиялык комитет радио уктурууларды жана алардын план-
дарын милдеттүү түрдө текшерүү укугун алган. Мунун өзү жур-
налистиканы толугу менен партиялык-мамлекеттик көзөмөлгө 
алуу дегенди билдирген. 

16[18] Троцкий Л. Д. К истории русской революции. М., 1990. С. 165–166. 
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Лениндин каза болушу менен партиянын ичиндеги кармаш 
жаңыча күч алган. Буга бийлик үчүн болгон күрөш себеп болгон. 
1924-жылдын аягында Л. Троцкий «Уроки Октября» деген ма-
каласын жарыялайт. Ал макала партиянын ичиндеги кармашты 
ого бетер күчөтөт. Талаш-тартыштуу кармаш лениндик идеялык 
мурастын, партиялык башчылардын Октябрь революциясына 
чейинки көз караштарынын, иш-аракеттеринин, революциядагы 
коммунисттердин «авангарддык ролу» жана социализмди куруу 
тууралуу маселелердин тегерегинде жүрөт. 

Ошол талаш-тартыштуу макалалар менен катар партиялык-
советтик журналистикага большевиктик нуктун алкагынан алыс 
турган социалдык-философиялык, эстетикалык идеялар кире 
баштаган. Петроградда чыккан философиялык коомдун «Мысль» 
журналында жана Москвада жылына бир жолу чыккан филосо-
фиялык «Мысль и слово» журналында немис философ-идеалисти  
О. Шпенглердин теориясынын таасири да ачык көрүнгөн. Бул ба-
сылмалардын макалаларында Россиянын мессианчылыгы туу-
ралуу маселе козголуп, социализмди рухий жана диний ишеним 
менен жеңүүгө болот деген кептер да айтылган. Жаңы экономи-
калык саясат шартында Советтик бийликтин кайра жаралышы, 
анын демократияга ыктаган эволюциясына үмүт арткан көз ка-
раштар «Экономист», «Экономическое возрождение», «Россия», 
«Новая Россия» жана башка басылмаларда чагылдырылып тур-
ган. Айрым гезит-журнал, жыйнактар өлкөгө башка чет өлкөлөр-
дөн келип турган. 

Граждандык согуш бүткөн соң, орус интеллигенциясынын 
миңдеген өкүлү чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Алар 
барган ошол өлкөлөрдө бир катар орус тилдүү гезит-журналдарды 
негиздеп чыгара башташкан. Ал басылмалар бир жагынан ошол 
чет элдик басма сөздүн курамына киргени менен, экинчи тарап-
тан орус журналистикасынын бир багыты катары өнүккөн. Ар кыл 
саясий топтор чет өлкөлөрдө 3 миңден ашуун мезгилдүү массалык 
маалымат каражаттарын чыгарып турушкан. Эмигранттардын 
арасында Октябрь революциясынан кийин өз мекенине ар түр-
дүүчө мамиле өкүм сүргөн. Ошондуктан да алар чыгарган маалы-
мат каражаттары түрдүү саясий багытты – социалисттик багыттан 
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баштап ультрамонархиялык багытка чейинки кеңири масштаб- 
ды карманышкан. Эмигранттардын мезгилдүү басылмасы Евро-
панын ар кыл шаарларында чыгарылган. Алсак, «Сегодня»  
(М. Ганфмандын редакторлугу астында) Ригада, «За свободу»  
(Б. Савинков негиздеген) Варшавада, «Константинопольское эхо» 
(И. Василевский чыгарган) Константинополдо, «Новое время» 
(редактору М. Суворин болгон) Белградда ж. б. жактарда чыккан. 
Эмигранттык басылма чыккан негизги борборлор – Париж менен 
Берлин болгон. 

Германиядагы орус тилдүү журналистиканын абройлуу иш-
мерлеринин бири «Слово» басмасынын редактору, «Архив русс-
кой революции» басылмасынын уюштуруучусу жана Берлин-
деги орус журналисттер кошунунун төрагасы В. Гессен эле. Анын 
негизги басылмаларынын бири кадеттик агымдагы, чет өлкөлүк 
орус басма сөзүнүн бараандууларынын катарындагы «Руль» кү-
нүмдүк гезити (1920–31-жылдар) болгон. 1921-жылдын 1-фев-
ралынан баштап орус социал-демократтарынын органы ка-
тары саналган, Ю. Мартов негиздеген (кийинчерээк Парижде,  
Нью-Йоркто 1965-жылга чейин чыгып турган) «Социалистичес- 
кий вестник» чыга баштаган. Ошондой эле А. Керенский да 
1922-жылдан 1925-жылга чейин өзүнүн «Дни» деген гезитин чы-
гарган. «Дни» гезитинин программасы кайсы бир агымга же пар-
тияга көз каранды эместикти көздөгөн. 

Париждеги орус басылмасынын ичинен «Последние новос-
ти» гезити абройлуу жана белгилүү (1920–40-жылдар) болгон. 
Ал республикалык-демократиялык агымда болуп, алгач ага  
М. Гольштейн, 1921-жылдан жабылганга чейин П. Милюков ре-
дакторлук кылган. Ал эми «Возрождение» гезити болсо биринчи 
этапта П. Струвенин жетекчилигинин астында чыгып, укуктук 
борбордук агымда болуп, антисоветизми менен айырмаланып 
турган. Бул эки басылманын ортосунда бардык саясий маселелер 
боюнча талаш жүрүп, айрыкча, Россияда түзүлгөн кырдаалга ким 
жоопкерчиликтүү деген маселеге кеңири токтолушкан. 

Доор алмашуу агымы 1921-жылы Прагада чыккан «Смена вех» 
жыйнагынан кийин түзүлүп, кийин Парижде ошол эле ат менен 
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чыккан журналда, «Новости жизни» гезитинде (Харбин) жана 
«Накануне» гезитинде (Берлин) калыптанган. Бул агымдагылар-
дын арасында көптөгөн көрүнүктүү орус интеллигенциясынын 
өкүлдөрүн таасирленткен, мекенге кайтууга үндөгөн кыймыл 
пайда болгон. Мурунку эмигранттардын бир бөлүгү жаңы со-
циалдык-саясий мамилелерге көнүп, бат эле Советтик Орусияга 
адаптация болуп кеткен. Ал эми айрымдары түртүндү болуп, ки-
йинчерээк репрессияга да кабылышкан. 

20-жылдардын жарымында жаңы экономикалык саясаттын 
негизинде Орусиянын өндүрүшү революцияга чейинки калы-
бына келтирилип, алтургай 32%га жогорулаган. Ошентсе да 
бул мезгилде Советтер Союзу жалпы чарбанын өнүгүү деңгээли 
боюнча индустриялашуунун алгачкы этабын гана баштан кечи-
рип жаткан эле. Калктын 80%дан көбү айылдарда жашагандык-
тан, калктын басымдуу бөлүгү негизинен дыйкан чарбачылыгы 
менен алектенишкен. Болжол менен калктын жарымы 9 жаштан 
өйдө сабатсыз болгон. Ошондуктан, 1925-жылы партиянын XIV 
съездинде өлкөнү индустриялаштыруу чечими расмий түрдө бе-
китилген. Бул жаңы доордун башталышына кадам коюу дегенди 
түшүндүргөн да, өлкө үчүн биринчи беш жылдыктын доору ката-
ры сыпатталган. 

20–30-жылдардын экинчи жарымында (өзгөчө биринчи беш 
жылдыкта) гезиттик мезгилдүү басылмалар сандык жактан өс-
көн. Эгерде 1925-жылы өлкө боюнча 1120 гезит бир чыкканда 
8,1 млн нуска менен жарык көргөн, биринчи беш жылдыктын 
аягында (1932-жылы) анын саны 7,5 миңге жетип, жалпы нуска 
35,5 млн түзгөн. 1940-жылы гезиттердин саны 8,8 миңге жетип, 
нускасы 38 млн жеткен (анын ичинен борбордук гезиттер 8,7 млн 
нускада чыккан). 

Мезгилдүү басма сөздүн сандык жактан өсүшү жаңы фабри-
ка-заводдорду пайда кылган. Эң алгачкы «Мартеновка» гезити 
1926-жылы Москвадагы «Серп и молот» аттуу заводдо чыгарыл- 
ган. Андан тышкары мындай типтеги гезиттерге «Московский 
автозаводец», «Домна» (Керчь), «Голос Дзержинки» (Днепро-
дзержинск), «За уголь» (Сталино), «Даешь трактор» (Сталинград), 
«За генеральную линию» (Калинин), «Портовик» (Ленинград)  
ж. б. кошууга болот. 
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Айыл чарбасын коллективдештирүү колхоз жана совхоз гезит-
терин пайда кылган. Алардын саны ВКП (Б) Борбордук комитети-
нин «Округдарды ликвидациялоодон улам гезит түйүндөрүнүн 
реорганизациясы жөнүндө» (1930-жыл) токтому кабыл алын-
ганынан кийин кескин түрдө өскөн. Эгерде 1928-жылы болгону 
46 гезит болгон болсо, 1932-жылы алардын саны 1918ге чейин 
жеткен. 1940-жылы өлкөнүн бардык аймактарында жалпысынан 
3800 райондук гезит чыгарылган. Райондук гезит «массалык сая-
сий орган» катары иш алып барган. 1933–35-жылдары МТСтин 
(Машина-трактордук станция) алдында да гезиттер чыгып 
турган. 

Жергиликтүү басма сөздүн үчтөн бири 30-жылдардын жа-
рымында СССР элдеринин эне тилинде чыгып турган. Ошол эле 
мезгилдерде улуттук республикаларда жаңы облустук гезиттер, 
ал эми ири шаарларда шаардык кечки гезиттер пайда болгон. 
30-жылдардын аягында СССРге жаңы аймактардын кошулушу 
менен (Батыш Украина, Батыш Белоруссия, Прибалтика өлкө-
лөрү) бир катар улуттук жаңы гезиттер жана республикалык 
«Советская Латвия», «Советская Литва», «Советская Эстония» 
(1940-ж. ) гезиттери чыга баштаган. 

«Социалистическое земледелие», «За индустриализацию», 
«Техника», «Лесная промышленность», «Водный транспорт», 
«Уголь», «Строительная газета», «Машиностроение», «Советская 
торговля» (1934-жылга чейин «Кооперативная жизнь» деген  
ат менен) гезиттери пайда болуп, борбордук басма сөз тармак-
тык гезиттердин эсебинен көбөйгөн. Бул гезиттер индустрия- 
лаштыруу жана коллективдештирүүнүн негизинде жалпы 
өлкө боюнча өндүрүштү пропагандалашкан. Бирок көп өтпөй, 
30-жылдардын аягында, 40-жылдардын башында, андай тар- 
мактык гезиттердин иши токтотулган. Алардын ичинен өз ауди- 
ториясын таап, аны жоготпой кармап калган айрымдарынын 
өмүрү узак болуп, алтургай, бүгүнкү күнү деле жарык көрүп ке-
латканын айта кетүү керек. Буга 1924-жылдан бери жарык кө-
рүп келаткан жумалык «Красный спорт» (1940-жылдан бери 
«Советский спорт») гезити жана 1929-жылдын апрелинен бери 
чыгып келаткан СССР жазуучулар кошуунунун органы болгон 
«Литературная газета» гезити мисал боло алат. 
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30-жылдары ар тармакты камтыган өндүрүшкө, айыл чарба-
сына, курулушка байланышкан журналдардын саны өскөн. Буга 
илим менен техникага болгон кызыгуунун күчөшү себеп болгон. 
Андай журналдар илим жана техника жаатындагы алдыңкы таж-
рыйбаларды пропагандалашкан, мамлекеттик пландарды тез 
арада аткарууга үгүттөшкөн, адистердин квалификациясынын 
деңгээлин жогорулатууга багыт беришкен жана техникалык 
билимдин артыкчылыктарын таанытышкан. Бул мезгилдерде 
«Промышленная энергетика», «Цемент», «Станки и инструмен- 
ты», «Сельхозмашина» журналдары жарык көргөн. Жумушчулар- 
га арналган «Машинист», «Каменщик-штукатур», «Железобетон- 
щик», «Слесарь, водопроводчик, отопленец» агартуучулук кыз- 
матты аткарган бир катар атайын техникалык журналдар  
чыккан. Мындай журналдар региондордо да болгон. Өндүрүштүк-
техникалык журналдар СССРдин калк жайгашкан 150 пунк- 
тунда чыгарылган. Мисалы, Новосибирскиде «За индустриализа-
цию Сибири», Самарада «За индустриализацию Средней Волги», 
Ленинградда «На фронте индустриализации» журналдары  
жарык көргөн. 1936-жылы социалисттик мелдеш менен стаха-
новдук кыймылдын өсүшүнөн улам алдыңкы тажрыйбаны, эм-
гектин жаңы ыкмаларын пропагандалаган «Стахановец» журна-
лы чыккан. 

Илимдер академиясы чыгарган илимий журналдардын тип- 
терине маани бериле баштаган: «Журнал прикладной химии», 
«Журнал технической физики» ж. б. журналдары пайда болот. 
Илимий-популярдуу басылмалардын да саны арткан. 20–30-жыл-
дары «Знание – сила», «Наука и жизнь», «Техника – молодежи», 
«Юный натуралист» журналдары жарык көрө баштаган. 

1928-жылы М. Горький мекенине кайтып келет. Анын демил-
геси менен жаңы типтеги оригиналдуу журналдар чыгарыла 
баштайт. Мисалы, анын «Наши достижения» (1929-ж. ) журна-
лы атайын очерк жанрына ылайык иштелип, жарык көрүп тур-
ган. Бул мезгилде европа тилдеринде «СССР на стройке» жур- 
налы да жарык көргөн (1930-ж. ). Аталган журнал совет өлкөсүнүн 
жетишкендиктерин пропагандалап, көбүнесе сүрөт иллюстра- 
цияларына басым жасаган. 
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«Колхозник» журналы (1934) элеттик аудиторияга эсептелге-
ни менен коомдук-саясий, адабий-көркөм жана илимий-популяр-
дуу басылмалардын белгилерин да алып жүргөн. «Литературная 
учеба» (1930) адабий-сын журналы «болочок жазуучуларды ада-
бий сабаттуулукка, жазуучулук чеберчиликке, иштин техникасын 
билүүгө, сөз менен жана сөздүн үстүнөн иштөөгө үйрөтүү» мак-
сатын көздөгөн. 1940-жылы жалпысынан өлкө боюнча жылына  
250 млн нускада 1800 журнал чыгып турган. 

30-жылдарды «радионун алтын жылдары» деп аташат. Укту-
руулар көбөйгөн (эки эсеге), радиостанциялардын саны өскөн 
(1937-жылы 90го жеткен), аудиториясы кеңейген. Радиодо көр-
көмдүктү арттыруу үчүн үн каражаттарын, жеке формаларды 
жана жанрларды көп колдоно башташкан. Бүткүл союздук радио 
биринчи жолу 1929-жылы «Динамо» стадионунан спорттук май-
рамды жана футболдук мелдешти түз алып берген. Бара-бара ра-
дио репортаждар, кабар алышуулар, радио митингдер берилип, 
радиоконцерттер, радиофестивалдар түз уктурулуп, радио прог-
раммалардын түзүмү калыптана баштаган. 

Биринчи беш жылдыктын учурунда массалык коммуни-кация-
нын жаңы түрү болгон телекөрсөтүү пайда болот. 20-жылдардын 
ортосунда сүрөт көрүнүштү көрсөтүп-чагылдыруу тажрыйбасы 
ийгиликтүү ишке ашып, бул тармакта илимий-техникалык ой-
лоп табууларга жол ачып берген. 30-жылдары өкмөттүн токто-
му менен телевизиондук аппаратуранын өндүрүшү уюштурулуп, 
Москва жана Ленинградда телевизиондук борбор-лор курула 
баштаган. 1934-жылы биринчи жолу телепрограмма көрсөтүлүп, 
бир нече жылдан кийин «Правда» окурмандарына «Москвадагы 
теле борборду куруу иши аяктап калганын, бир аз мурун теле-
визиондук аппаратуранын тажрыйба иштери башталганын, бе-
рүүлөрдүн сапатын текшерүү үчүн борборго жана анын четин-
деги аймактарга 30 текшерүүчү пункттары жайгаштырылганын, 
тажрыйбалык көрсөтүүлөр мезгил-мезгили менен май айында 
телеге чыгып турарын жана ошол эле мезгилдерде Москванын 
клубдарында, маданият үйлөрүндө, кызыл бурчтарында жүздөй 
телевизор орнотуларын жарыялаган. Бул телевидениенин өнү-
гүүсүнүн алгачкы кадамдары болуп, массалык көрсөтүүлөрдү 
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ишке ашыруудагы материалдык-техникалык базанын даярдалы-
шы катары мүнөздөлгөн. 

20–30-жылдары журналистика түздөн-түз партиянын жетек-
чилигинин жана көзөмөлүнүн астында өнүккөн. Басма сөз РКП(б) –  
ВКП(б) – КПССтин көрсөткөн багыты боюнча үгүт, пропаганда 
иштерин жүргүзгөн. 20-жылдардын аягында СССРдин команда-
лык-административдик системасы өнүгөт. Партиялык жана мам-
лекеттик аппаратка каршы чыгуу басаңдап отуруп, 30-жылдар-
дын орто ченинде акыркы чекке жеткен. 

1925-жылдын аягында өлкө индустриализациялоого багыт 
ала баштайт. Бирок индустриализацияны ишке ашыруу, өндүрүш-
тү өнүктүрүү айыл жергеси үчүн кымбатка турган. Ушундан улам 
лидерлердин ортосунда бир катар талаш-тартыштар жүргөн.  
Л. Троцкий индустриализацияны тездетүүнү сунуштаган. Анын 
бул сунушун партия четке каккан. 

И. Сталин индустрияны учурдагы калыбында сактап калуу 
үчүн жана мындан ары да өнүктүрүү үчүн дыйкандардан алына 
турган салыктын мааниси тууралуу 1928-жылы эле айткан. Ошол 
эле учурда Н. Бухарин «Правда» гезитине «Заметки экономиста» 
(1928-жылы) деген Сталиндин оюна каршы макаласын жарыя- 
лаган. Анда ал өндүрүш менен айыл чарбасынын өнүгүшүнүн ор-
тосундагы дисбаланска жана өндүрүштүн кызыкчылыгы менен 
калктын керектөө кызыкчылыктары бири-бирине каршы келбе-
ши керек деген оюн билдирген. Анын И. Сталинге карата оппо-
зициялык маанайдагы пикирлери «Новый курс экономической 
политики», «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз», 
«Экономика Советской страны» деген эмгектеринде да айтыл-
ган. Бухарин талапташтары менен партиянын буйрукчул–адми-
нистративдик методун сындап чыгышкан. Көп өтпөй Н. Бухарин 
оң жолдон адашкандыгы үчүн күнөөлөнүп, «Правда» гезитинин 
жооптуу редакторлугунан бошотулуп, Борбордук комитеттин 
Политбюросунун курамынан чыгарылган. Бул жаза чаралары 
анын талапташтарына да колдонулган. 

1928-жылдын 1-октябрында 1928–33-жылдарга карата кабыл 
алынган беш жылдык планды расмий түрдө иш жүзүнө ашыруу 
иштери башталганы менен дагы деле беш жылдыктын негизги 
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концепциясы жана милдеттери тууралуу талаш-тартыштар ток-
тогон эмес. 1929-жылдын январында «Правда» гезитинин бирин-
чи полосасы «Ленин – знамя миллионов» деген аталышта чык-
кан. Аталыштын астында В. Лениндин чоң сүрөтү менен биринчи 
жолу анын мурда жарыяланбаган «Как организовать соревнова-
ние» деген макаласы жарык көргөн. Аны башка гезиттер да басып 
чыгарып, көп нуска менен өзүнчө брошюра болуп да таркатыл-
ган. Көп өтпөй биринчи беш жылдыкка карата көзөмөл сандар да 
жарыяланган. Аз убакыттын ичинде өндүрүштүн бардык тармак-
тарында, өлкөнүн бардык индустриалдык борбор-лорунда, айыл 
чарба тармагында, алтургай, билим берүү тармагы менен соода 
тармагында да жарышка түшүү башталган. 

Беш жылдык план менен мелдеш темасы партиялык-совет-
тик басма сөздүн негизги темаларына айланган. Алтургай, бул 
темалар гезит бетинин үчтөн бир бөлүгүн ээлеген учурлар бол-
гон. Борбордук комитеттин буйругу менен борбордук жана 
жергиликтүү гезиттердин бардыгында «Оперативная сводка» 
деген атайын бөлүм уюштурулуп, беш жылдык пландын ишке 
ашырылып жатканы тууралуу сандык көрсөткүчтөр жарыяла-
нып турган. Эмгек мелдешинде алдыңкы ийгиликтерге жеткен- 
дер «Кызыл тактага», артта калып жаткандар «Кара тактага» 
жазылып турган. Басма сөз ударниктердин ишин алга жыл-
дырган, демилгелерди колдогон жана таркаткан күчкө ай-
лан-ган. Камчылоонун ар кыл ыкмалары колдонулуп, план-
дык тапшырманы нормасынан ашыргандар даңкталып турган. 
Мисалы, «Правда» гезитинде чыккан «Беш жылдыкты төрт 
жылда» («Пятилетку в четыре года!») деген лозунг көп өтпөй 
бардык гезиттерге жарыяланган. Мындай жаңы башталыш-
тарга шыктангандардын катары өскөн. Бүткүл союздук индус-
триализация күнүн белгилөө демилгеси июнь айында алгач 
«Ленинградская правда» гезитинде айтылып, көп өтпөй Москва-
да, Минскиде, Саратовдо жана Ростовдо чыккан гезиттер жана 
партиялык уюмдар тарабынан колдоого алынган. Эки айдан  
соң өлкөдө массалык жекшембилик уюштурулуп, андан түшкөн  
каражат индустриализацияга которулган. Гезиттерде жарыя-
ланган ачык каттар, коллективдүү кайрылуулар, чакырык жана 
отчёттор кеңири тараган көрүнүшкө айланган. 
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Металлургиялык «Магнитка» жана «Кузнецкий» комбинат-
тары, Москва жана Горький автозаводдору курулуп, ДнепроГЭС, 
Турксиб, Беломоро-Балтиялык каналдары өз ишин баштаган. 
Журналисттер бул беш жылдыктын «карлыгачтары» тууралуу 
тамшануу менен жар салышкан. Расмий маалыматтар боюн-
ча биринчи беш жылдык план убагынан эрте бүткөрүлгөн деп  
айтылат. Бирок чындыгында бир катар көрсөткүчтөр жашыры-
лып, фальсификацияланып көрсөтүлгөн.  Жыйынтыктар чыга-
ры-лардан мурун БКнын Политбюросу республикалык жана об-
лустук мекемелерге кандайдыр бир жалпыланган натыйжаларды 
жа-рыялоого тыюу салган токтом кабыл алат. Корутундуланган 
документтер СССРдин мамлекеттик планынын уруксаты менен 
гана чыгышы керек болчу. Партия кабыл алган бул билдирүү ата-
йын жашыруун телеграмма менен чектелүү мамлекеттик кыз-
матчыларга гана жөнөтүлгөн. 

Беш жылдык планды ишке ашыруу менен катар айыл чарбасын 
социалдык кайра жөндөө иштери жолго коюлган. Массалык түр-
дө колхоздор уюштурулуп, ал эми басма сөздө анын артыкчылык-
тары пропагандаланып турган. «Колхоз жана совхоздор алдыңкы 
катарга!», «Кыштак коллективизациясы жогорку түшүм алууга 
жол ачат!», «Советтик адистер – коллективизациянын активдүү 
күрөшүүчүлөрүнүн катарына!» деген лозунгдарды басылмалар 
жаадырып жарыялоого өтүшкөн. «Правда» гезитинин алдында 
коллективизациянын атайын штабы ачылып, жасалып жаткан 
иштерди жеринде изилдөө үчүн айылдарга атайын көчмө редак- 
циялар жиберилген. 1930-жылдын январында ВКП (б) БКнын 
«Коллективизациянын темпи жана колхоз курулушундагы мам-
лекеттин жардамынын ченемдери жөнүндө» токтому чыгат. 
Анда коллективдик кыймылды кечеңдетпөө тууралуу айтылып, 
колхоз-совхоздорду уюштурууда социалисттик мелдешти колго  
алууга чакырык ташталган. Муну менен катар дыйкан-жеке чар-
баларга каршы күрөш башталган. «Правда» гезитине «Кулака 
тартуу классты жок кылуу сыяктуу эле күн тартибине киргизи-
лет» деген макала жарык көрүп, анда «жашоого эмес, өлүмгө» деп, 
кулактарга каршы согуш жарыяланып, аларды «жер бетинен жок 
кылуу» деген ураандардын астында аларды жок кылуу тууралуу 
милдеттер коюлган. 
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1930-жылдын жазында партиянын алдыңкы басма орган-
дарынын бирине И. Сталиндин «Ийгиликтерден баш айлануу» 
деген макаласы жарык көрөт. Анда коллективдештирүүнүн 
күчөгөн «жарышын» токтотууга чакырган, бирок буга чейин 
жетишкен ийгиликтерди бекемдеп, алдыга жылуу керек де-
ген ой айтылган. Ордунан жылбаган иштер үчүн жергилик-
түү жумушчулар менен катардагы кызматкерлер күнөөлөнгөн. 
Басма сөздө коллективдештирүү иши зордук менен эмес ык-
тыярдуу, жергиликтүү шарттарды эске алуу менен жасалышы 
керек – деп жазылган бирок ага карабай, кийинчерээк ал бү-
түндөй айылдарды камчылоо менен жүзөгө ашырыла башта-
ган. 1931-жылдагы коллективдештирүүнүн көзөмөл сандары-
на ылайык, эгин айдалган негизги аймактарда дыйкандардын 
колхозго кирип, бирдиктүү чарбага өтүшү 80%га ишке ашышы 
керек болчу. Ал эми жалпы Союз боюнча дыйкан чарбалары-
нын жарымынан көбү колхоздоштурулушу талап кылынган. 
1932-жыл «коллективдештирүүнү соңуна чыгаруу жылы» деп 
жарыяланган. Дыйкандардын коллективдештирүүгө карата наа- 
разычылыктары көңүл сыртында калып, бир дагы гезит-журнал 
алар туурасында жазып чыккан эмес. Эгер жазышса да, каршылык 
көрсөткөндөрдү «зыян келтирүүчүлөр», «иштемиш болгондор», 
«кулактардын куйруктары», «социалдык чоочун элементтер» деп 
катуу сынга алып жазышкан. Сталин 1933-жылы нааразы болгон-
дорго каршы репрессия жүргүзүүгө негиз боло турган социализм-
дин ийгилиги үчүн класстык күрөштү күчөтүү тууралуу тезисти 
жарыялайт. Анын негизинде миңдеген колхоз төрагалары, МТС 
жана совхоз жетекчилери, бригадир, катардагы колхозчулар эч 
кандай олуттуу далилдери жок эле зыян келтирүүчүлөр катары 
күнөөлөнүп, соттолуп кетишкен. 

1932–33-жылдын кыш айларында өлкөнү эгин менен кам- 
сыз кылган негизги райондордо – Украинада, Түндүк Кавказда, 
Төмөнкү жана Ортоңку Волгада, Түштүк Уралда жана Казакстанда 
жапырт ачарчылык башталган. Ал ачарчылыкта бүтүндөй айыл- 
дар кырылган учурлар да болгон. Адистердин азыркы эсебинде 
ачарчылыктан өлгөндөрдүн саны 3–4 млн го чейин барган. Совет- 
тик басма сөз үчүн ачарчылык жабык тема болуп, ал тууралуу 
ачык-айрым жазылган эмес. Басылмаларда бул окуя «Батыштын 
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жалаа жабуучулары» эл аралык уюмдар аркылуу ачарчылыкка 
кабылгандарга жардам беребиз деген ушак таратып жатышат 
деп сыпатталган. 

1929-жылы И. Сталиндин 50 жылдыгы дүңгүрөтө белгилен-
ген. Юбилейге карата көрүнүктүү партиялык кызматкерлердин 
Сталинди даңктап-мактаган макалалары жарыяланган бирин- 
чи жыйнак чыгарылган. Массалык агитациянын жана пропаган-
данын негизинде жеке адамга сыйынуучулук башталып, кийин-
ки беш жылдыктарда улам күчөп отурган. 

Экинчи беш жылдык (1933–37-жылдар арасы) мурдагыга ка-
раганда алда канча тынч өткөн. Аткарылган пландар реалдуулук-
ка жакын болуп, камчылоо ыкмаларын, темпти негизсиз күчөтүү 
азайган. Реконструкция убагында «Техника баарын чечет» деген 
лозунг «Кадрлар баарын чечет» деген жаңы лозунг менен алмаш-
тырылган. Бул жаңы багыт кубаттуу өндүрүш техникасы менен 
иштей ала турган квалификациялуу адистердин жетишсиз-диги-
нен келип чыккан. Мурун жалпы куруу иштеринде мыкты жөн-
дөмү менен рекорд коюп, алдыга чыгып жаткан кызматкерлер да 
жаңы станокторду, чогултуучу конвейерлерди иштетүүдө чабал 
болуп, ишти алдыга жылдыра албай калышкан. Өтө тез убакыт-
тын ичинде курулуп бүткөн Сталинграддагы трактор заводу эки 
жыл дегенде араң өндүрүштү өздөштүрүп ишке киргизилген. 
СТЗдагы (Северский трубный завод) иштердин жүрүшпөй жатка-
ны жөнүндө «Правда» гезити «Бьем тревогу» деген макала жаз-
ган. Ушул макала менен токтоп калбай, гезит заводдогу абалды 
байма-бай чагылдырууга киришкен. Андан сырткары Борбордук 
комитеттин токтому менен «Правда» гезити күн сайын трактор-
лорду куруу иштеринин жүрүшүн жазып турган. 

Эгерде мурунку беш жылдыктын каармандары катардагы ку- 
руучу менен жумушчулар болсо, 40-жылдардын экинчи жары- 
мында ойлоп табуучуларга, адистерге, техникалык интелли- 
генциянын өкүлдөрүнө көбүрөөк көңүл бурулган. Борбордук 
гезиттерден баштап нускасы көп гезиттерге чейин, айрыкча, 
адабий-көркөм журналдар «жаңы доордун адамдары» тууралуу 
очерктерди байма-бай жарыялап турушкан. А. Стаханов, Н. Изотов, 
А. Бусыгин, эже-сиңди Виноградовалар, челюскин баатырлары,  
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В. Чкалов, И. Папанин жана башкалар биринчи беш жылдыктар- 
дын символдоруна айланган. 

1930-жылдардагы социалисттик мелдештин пропагандасы 
өндүрүштүн өнүгүүсүнө, идеологияга жана маданияттын айрым 
маселелерине карата жаңы формага өткөн. Басма сөз Ростовдогу 
машина куруу заводунда пайда болгон өтмө катыш бригада фор-
масын пропагандалап, алдыңкы саптагылардын артта калган жу-
мушчуларга көмөктөшүшү өндүрүштүк каржылык планына, бүт-
күл союздук рационализатордук эсепке жардамы тийип жаткан 
коомдук буксир деп бааланган. 1935-жылы пайда болгон стаха-
новдук кыймыл гезиттерде жүргүзүлгөн социалисттик мелдеш-
ти пропагандалоо кампаниясынын өзгөчө формасына айланган. 
Августтун аягында Донбасстагы шахталардын биринде иштеген 
А. Стаханов көмүрдү көп өлчөмдө казгандыгы тууралуу «Правда» 
гезитинде кабар жарыяланат. Кийинчерээк бул рекорд башка-
лар тарабынан дагы жогорулай берет. Ошондо басма сөздө ста-
хановдук кыймылга арналган атайын рубрикалар пайда болот. 
Тилекке каршы, социалисттик мелдештин артынан түшүү айрым 
учурларда абсурд көрүнүшкө айланган. «Экономическая жизнь», 
«Горьковская коммуна» жана башка гезиттер врачтар жана муга-
лимдердин арасындагы социалисттик мелдештин өнүгүүсүн про-
пагандаласа, «Советское искусство» гезити театр артисттерине 
убакыт менен жарышып иштөө талабын коюшкан. 

В. Лениндин 1927-жылдын аягында айткан идеясына таянуу 
менен сын жана өзүн сындоо ошол мезгилдин саясий жөрөлгөсүнө 
айланып, пропагандалана баштайт. Бюрократиялык аппараттын 
сынга жана өзүн сындоого басым жасаган саясий идеясы абсурдга 
чейин жетип, репрессияга негиз болуп берген. Алгачкы этаптар-
да гезиттер «Каленое перо» сыяктуу рубрикалардын астында сын 
материалдарын чыгарышкан. 1938-жылдын мартында «Правда»  
«массанын көзөмөлү алдындагы» «Жумушчу-дыйкан инспекция-
сынын баракчасы» деген бөлүмдү киргизет. «Баракча» айылдык 
жумушчу кабарчылар менен журналисттерге саясий жана чыгар-
мачыл лаборатория катары кызмат кылган. «Баракчанын» акти- 
висттери москвалык мекемелердин кардарларды кандай кабыл  
алып жатканын, бийлик төбөлдөрүнүн жумушчулардын катта- 
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рына кандай жооп берип жатканын текшерип, рейдке чыгып 
турушкан. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгында айрым бюрократ- 
тар жумуштан алынган. «РКИ баракчасына» М. Кольцовдун, 
Н. Погодиндин В. Маяковскийдин макалалары, К. Ротовдун,  
Д. Моордун, Кукрыниксовдун карикатуралары жарыяланып тур-
ган. 1928−29-жылдары мамлекеттик аппаратты тазалоо ишинде 
«РКИ баракчалары» чоң жардам көрсөткөн. Андагы макалалар- 
дын айынан бийлик же редакция өчөшүп калган чынчыл, эмгек- 
чил кызматкерлер жабыркаган учурлар болгон. 

Н. Крупская «Здоровое и больное в нашей самокритике» деген 
макаласында өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн өч алууну көздөгөн 
гезиттердин дарегине катуу сын айткан. Бирок Сталин сын жана  
өзүн-өзү сындоо лозунгу эмнеге алып баратканын жакшы тү- 
шүнгөн Н. Крупская өңдүү Лениндин талапташтарын изоляция 
кылууга аракет жасаган. Андыктан алардын үнү элге жеткен эмес. 

Анткен менен 30-жылдары авторитардык Советтик Орусиянын 
адабияты менен искусствосу жакшы өнүккөн. Буга калктын са-
баттуулугунун өсүшү, анын негизинде жалпы маданияттын 
жогорулашы себеп болгон. Коомдук-саясий жана тармактык ге-
зит-журналдар («Литературная газета») конкурстарды өткөрүп, 
советтик классикага айланган М. Шолоховдун «Көтөрүлгөн дың», 
П. Новиков-Прибойдун «Цусима», А. Фадеевдин «Последний из 
Удэге» ж. б. чыгармаларынын үзүндүлөрүн жарыялап туруш-
кан. 1935-жылы «Правда» уюштурган эң мыкты массалык ыр 
конкурсу жогорку деңгээлде өткөн. Кино тармагына да көбү-
рөөк көңүл бурулуп, Г. Козинцевдин «Юность Максима», ага-ини 
Васильевдердин «Чапаев», Г. Александрованын «Веселые ребя-
та» кинофильмдери басма сөздө жогору бааланган. «Правда» 
гезити пьесалардын конкурсун уюштуруп, анда В. Киршондун 
«Чудесный сплав», А. Корнейчуктун «Гибель эскадры» деген пье-
салары жеңишке ээ болушкан. 

Бирок ошол эле учурда айрым чыгармачыл изденүүлөр менен 
көркөм эксперименттер басма сөз менен идеологиялык органдар 
тарабынан катуу сынга алынып турган. Көркөм чыгармаларга 
каршы репрессиялардын идеологиялык негизине 1933-жылы 
«Литературная учеба» журналында жарык көргөн М. Горькийдин 
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«Социалисттик реализм жөнүндө» деген макаласы түрткү болгон. 
Куугунтуктарды расмий каттоого алуу чечими советтик жазуу- 
чулардын бүткүл союздук I съездинде (1943-жылдын августу) 
кабыл алынган. Бир топ жазуучулар советтик адабияттын социа-
листтик реализмин жападан-жалгыз адабий метод катары кабыл 
алууну колдошкон эмес (съездде өлкөнүн тарыхында биринчи 
жолу бийликке каршылык көрсөткөн самиздаттык баракча тара- 
тылган). Ошондой болсо да Союздун уставында бул тезис беки- 
тилген. 

Басма сөздө катаал регламентациялардан баш тарткан талант-
туу советтик жазуучу жана сүрөтчүлөргө каршы репрессиялык 
кампаниялар башталган. Авторитардык режим «башкача ойлон-
гондордон» коркуп, аларды жок кылууга аракетке түшкөнүн реп-
рессиялар айкын көрсөткөн. 

Биринчи соккуга таланттуу композиторлордун бири Д. Шоста-
ковичтин чыгармачылыгы кабылган. 1936-жылдын аягында 
«Правда» гезити анын «Леди Макбет Мценского уезда» опера-
сын катуу сынга алган макаланы жарыялайт. Анда Шостаковичке 
формализмге жол берген, операсынан Батышка сыйынуучулук 
байкалат деген айыптар коюлат. Композитор чыгармасын кай-
ра-дан оңдоп иштеп чыгат. Операнын түп нускасы совет бийлиги 
кулагандан кийин гана коомчулуктун колуна тийген. 

Кийинчерээк басма сөздүн сынына кезеги менен М. Булга- 
ковдун пьесасы боюнча коюлган МХАТтын филиалынын «Моль-
ер» спектакли, балдар китептерин чыгармачыл фантазия менен 
шөкөттөгөн сүрөтчүлөрдүн эмгеги («О художниках-пачкунах» 
(«Ыпылас сүрөтчүлөр жөнүндө»)), архитекторлордун бир катар  
чыгармачыл иштери («Архитектурадагы какофония») кабылыш-
кан. Көркөм өнөргө карата айтылган сындар өтө агрессивдүү 
жана репрессивдүү мүнөздө болгон (Кубандагы колхозчулардын 
жашоосунан алынган «Светлый ручей» балетинин рецензиясы, 
режиссер И. Кавалеридзенин «Прометей» кинофильми жөнүндө 
макала). 

Сындоо жана өзүн-өзү сындоо деген лозунгдун астында өткөн 
мындай деструктивдүү баа салттык эмес, жаңычыл чыгармалар-
ды сындаган М. Горькийдин «Формализм жөнүндөгү» макаласы-
нын негизинде берилген. 
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Коомдогу өзгөрүүлөр өлкөнүн Негизги мыйзамын – СССРдин 
Конституциясын өзгөртүү зарылдыгын жараткан. Ошентип, 
1936-жылы июнда Конституциянын жаңы долбоору борбор-
дук прессага жарыяланып, анын талкуулары башталган. Гезит 
беттеринде, радиолордо долбоордун негизги жоболорунун тү-
шүндүрмөлөрү берилген. Конституциянын тексти 1936-жыл-
дын 5-декабрында Кеңеш Съездинде бекитилген. СССРдин жаңы 
Конституциясы адам эркиндиги менен укуктарын толугу менен 
сактаган дүйнөдөгү эң демократиялуу мыйзам катары көрүнгөнү 
менен чын-чынына келгенде ошол кездеги тоталитаризмге өтүп 
бараткан авторитаризмдин, репрессиялардын, Сталинге сыйы-
нуучулуктун кырдаалында кабыл алынган жоболор декларатив-
дүү гана мүнөздө болуп, пропаганданын куралы катары узак мез-
гилдер бою колдонулганы белгилүү. 

30-жылдардын башында басма сөз 1933-жылы Адольф Гит- 
лердин Германиянын бийлигине келиши жана дүйнөлүк масш- 
табдагы маселелердин курчушуна байланыштуу, ошондой эле 
жалпы каатчылыктан чыккан эл аралык окуяларга көңүл бура 
баштаган. Басма сөз 1933-жылдын февраль-мартындагы реакция-
нын башаламандыгы, жумушчуларга жана башка прогрессивдүү 
уюмдарга каршы террор жөнүндө билдирип, рейхстагга провока-
циялык өрт койду деген өңдүү  фашисттик жетекчиликтин бетин 
ачкан макалаларды жарыялайт. Ошол учурда Михаил Кольцов 
активдүү ишмердүүлүк жүргүзөт. Ал 1936-жылдын июль айында 
испан эли фашисттик козголоңчуларга каршы күрөшкө чыккан-
да Испанияга жөнөп кетет. Анын ошол жерден жазган «Испанские 
зарисовки», «В стране басков» деген макалалары орус журналис-
тикасынын классикасына айланат. 

Советтик журналистика Япония менен Хасан көлүндөгү согуш- 
тук конфликтти, фронттогу белофиндер менен болгон аскердик 
иш-аракеттерди чагылдыруу менен 1939-жылы согушту чагыл-
дыруу тажрыйбасына ээ боло баштайт. Басма сөзгө ошол мезгил- 
дин саясий окуяларын чагылдыруу жеңил болгон эмес. Сталиндин  
Англиянын жана Франциянын өкмөтү менен болгон саясий оюн- 
дарын, айрыкча, 1939-жылдын 24-августунда кол салбоо жөнүндө  
советтик-германиялык келишимин, ал келишимдин Польшаны 
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бөлүүгө жол ачканын, бөлүнгөн Польшага каршы 1939-жылдын 
1-сентябрында Германиянын согуш ачканын, ошондой эле Кызыл  
Армиянын Батыш Украинаны жана Белорусияны басып алга-
нын, СССРге Прибалтика республикаларынын кошулуусун чагыл- 
дыруу чындыгында өтө татаал болгон. 

Ошентип, басма сөздө согуш тематикасы көбүрөөк орун ээлей 
баштаган. Борбордук жана жергиликтүү басылмалар окопту кан-
тип казуу керек, тутандыруучу кошулмасы бар бөтөлкө менен 
кантип танкты жардырууга болот деген материалдарды көп  
чыгарышкан. Б. а. басма сөз согуштук чеберчиликти үйрөткөн 
өзүнчө бир мектепке айлана баштаган. 

Басма сөздүн бүтүндөй иши репрессиянын фонунда жүргүзүл-
гөн. Ошонун кесепетинен 30-жылдардын аягында генералдар 
менен маршалдардын 80%га жакыны камакка алынып, жок кы-
лынган. 40-жылдардын башында армия башсыз калган. Сталин  
Гитлер жана анын айланасындагылардын достугуна ишенип, 
мифтин туткунунда калган. Мунун баары басма сөздө байкалып 
турганы менен, конкреттүү фактылардын негизинде эч сөз бол-
гон эмес. Пропаганда флюгердик (туруксуз) мүнөздө жүргүзүлүп, 
басма сөз да өлкө үчүн эң коркунучтуу, опурталдуу жана тагдыр 
чечүүчү окуялардын алдында өз окурмандарын объективдүү түр- 
дө адаштырууга аргасыз болгон. 

Биринчи беш жылдыктын мезгилинде басма сөздө эмгекке 
шыктануучулук, демилге көтөрүүчүлүк, алдыңкы класстардын 
өкүлдөрүнүн башкарууга катышуусу, ар кыл тармактагы коом- 
дук башталыштардын өнүгүшү чагылдырылып турган. Жумуш-
чу-дыйкан кабарчыларынын кыймылы түзүлүп, өзүн-өзү баш- 
каруунун бир формасы жаралган. 20-жылдарда түзүлгөн айыл  
жумушчуларынан турган кабарчылардын кыймылы 30-жыл-
дардын башында болуп көрбөгөндөй өнүккөн. Ошол учурда бор- 
бордук жана жергиликтүү басылмалар менен 3 млн го жакын 
адам иштешип турган. Айылдык жумушчу кабарчылар штаттан 
тышкары автор катары гана иштебестен, а керек болсо мамле- 
кеттик аппаратты, партиялык уюмдарды көзөмөлгө алып тур- 
ган. Алар байма-бай рейддерди, текшерүүлөрдү уюштуруп ту- 
рушкан. Көптөгөн редакцияларда айылдык жумушчу кабарчы- 
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лардын штаттык эмес бөлүмдөрү пайда болгон. Алар редакциялар 
тарабынан жүргүзүлгөн коомдук-өндүрүштүк кароолорго, митинг- 
дерге, түгөлдөө иштерине, конкурс, жыйындарга, конференция- 
ларга ж. б. бардык кампанияларга катышышкан. Бирок согуш ал-
дындагы жылдарда тоталитардык тенденциянын күч алганы-на 
байланыштуу журналистикада коомдук башталгычтар начар- 
лаган. 

30-жылдарга чейин репрессиянын капшабына кулактар, жа- 
ңы экономикалык саясатты колдогондор жана буржуазиялык 
адистер туш келген болсо, 30-жылдарда мыйзам бузуу менен 
коштолгон репрессиялар калктын бардык катмарын өз кучагы-
на ала баштаган. 1928-жылы Донбасстагы көмүр шахтасына зыян 
келтирди деп бир топ эски адистерге, 1930-жылы катардагы 
чарбалык уюмдардын биринде иштешкен ири адистерге (Өндү- 
рүштүк партиянын соту) каршы саясий сот иштери жүргүзүлгөн. 
Партиянын жана өкмөттүн башындагы Сталиндин саясий оппо-
ненттери текши иштен алынып, айрыкча, С. Киров өлтүрүлгөндөн 
кийин партиядагы жазалоочу акциялар күчөгөн. Мурдагы ленин-
чил, өлкөнүн белгилүү адамдары саясий соттордун негизинде 
караланып жок кылынган. Басма сөз чуу кылган саясий сотторду 
чагылдырып гана тим болбостон (1935 жылдагы «Московский 
центр», 1936-жылдагы «троцкист-зиновьевдик террористтик 
борбор», 1937-жылдагы «антисоветтик троцкисттик борбор», 
1938-жылдагы «правотроцкисттик блок» соттору), «айыптарды 
ачкан» материалдарды жарыялап турган. Аларда далили жок ту-
руп айып тагуу, жок нерселерди моюнга илүү, кемсинтүүлөр ка-
дыресе көрүнүшкө айланган. Алсак, «Правда» гезити Л. Каменев 
менен Г. Зиновьевди «канкорлордун бандасы», «фашисттик бан-
да» деп аташып, аларды жок кылуу керек деген чакырыктарды 
жазган. 

Басма сөз саясий сотторду уюштурууга катышып, гезит бетте- 
рине «күнөөлүүлөр жоопко тартылсын» деген соттук инстан- 
цияларга болгон чакыруулар жарыяланып турган. Саясий ча-
гымчылык кылгандар сыйлык менен сыйланган. Окурмандарга 
да шектүү көрүнүштөр тууралуу прокуратурага телеграф аркы-
луу кабарлагыла деген тапшырмалар берилген. Айрым редак-
циялар өздөрүнүн жеке сотун жүргүзүүгө жетишкен. Мисалы, 
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1930-жылдын жазында «Правда» гезитине чыккан «Шахта под 
судом» деген отчётто «Капитальная» аттуу шахтанын үстүнөн 
«Комсомолец Украины» деген гезиттин көчмө редакциясы эл 
алдында өткөрүлгөн сот процесси тууралуу айтылган. Анда бү- 
түндөй жетекчилик кызматты ээлеген административдикчар-
балык, партиялык жана профсоюздук курам жана мурда иштеп 
кеткен кадрлар соттолгону билдирилет. Басма сөздө күнөөлөө 
актысы жарыяланган, кадимкидей сурак алынган, күбөлөр тар- 
тылган. Күнөө жалпы шахтага тагылганы менен ар бир кыз- 
маткер өзүн күнөөлүү деп сезген. Отчёттун корутундусунда  
«Капитальныйдагы» сот тажрыйбасы абдан баалуу болду. Мын- 
дай тажрыйбаны артта калган мекемелердин баарында колдо-
нууга болот» деп жазылат»17[20]. 

20–30-жылдардагы карама-каршылыктуу мезгилдеги орус 
журналистикасынын тарыхы драмалуу, алтургай трагедиялуу 
болгонуна карабай, сейрек таланттар, чыгаан калемгерлер дал 
ушул мезгилде чыккан. Бул мезгил чыгармачылык изденүүлөр 
менен табылгаларга бай учур катары тарыхта калды. Учур масе-
лелерин жан дили менен чагылдырууга умтулгандык, каарман-
дар менен жашай билүү, теңдик идеалдарына, боордоштукка, 
социалдык адилетүүлүккө чын ниеттен ишенүү ошол кездин көп 
журналисттерине профессионалдык чеберчиликти өстүрүүгө 
жардам берген, айрымдарына публицистиканын корифейи болуп 
калууга өбөлгө түзгөн. 

Ошондой абройлуу, таланттуу публицисттердин бири М. Коль- 
цов болгон. Аны тубаса гезитчи дешкен. Сөз менен иштөө чебер-
чилиги, калемгерлик таланты ишке болгон ынтызарлыгы, репор-
тёрлук жөндөмү, уюштуруучулук сапаты менен ал оозго алынган. 
Анын сатиралык макалалары динамикалуу формасы менен, коль-
цовдук азили, учкай образдуулугу жана тилинин жатыктыгы ме-
нен адамды өзүнө тартып турчу. Кольцов көйгөй-лүү, атайын иш-
телген материалдарды жазып чыгаары менен көп учурда андагы 
идеяларды практика жүзүнө ашырууга дала-лат жасаган. Буга 
«Дача так дача», «Пустите в чайную» деген макалаларын мисал-
га тартсак болот. Анын калеминен бир катар очерктер жаралып, 
алардын ичинен Н. Островский жөнүндө жазылган «Мужество» 

17[20] Правда. 1930. 2 марта
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дегени чоң резонанс жараткан. Ал бир жылдан ашык мезгил бою 
Испания фронтунда жүрүп, «Правдага» үзгүлтүксүз материал жө-
нөтүп турган. Ошондогу жазгандары кийинчерээк «Испанский 
дневник» деген китеп болуп чыгып, бул анын эң мыкты китепте-
ринин бири болуп тарыхта калган. 

Бул мезгилде публицист катары М. Горький өзгөчөлөнүп тур-
ган. Анын 30-жылдарда жазылган антифашисттик курч мака-
лалары, чыгармачылыгында басымдуу орун ээлеген, СССРдин 
ийгиликтерин даңазалаган очерктери ушул мезгилге мүнөздүү.  
Ал жазуучулар менен журналисттерди советтик адамдардын 
улуулугун даңазалоого чакырган. Өзү да бул тема боюнча «По 
Союзу Советов» деген жол очерктеринин циклин жараткан. 

Дегеле жол очерктери ошол мезгилдин мүнөздүү белгилери- 
нен болгон. Окурмандар дал ушул жол очерктери аркылуу өлкө- 
дөгү жалпы абал, анын ар бурчундагы өзгөрүүлөр менен таа- 
нышып турушкан. Алсак, М. Шагинян «Советское Закавказье»,  
Т. Холодный «В Тамбовской глуши», П. Лидин «Пути и версты», 
П. Павленко «Путешествие в Туркменистан» деген очерктери ар-
кылуу жер-жерлердеги турмушту таасын чагылдырып бериш- 
кен. 

Бул мезгилде курулуш, завод, өндүрүш процесси темаларын 
чагылдырган индустриалдык очерктер пайда болгон. Публицист-
тердин техникага кызыгуусу артып, анын жандуу, лирикалуу тү-
зүлгөн образын суктана чагылдырышкан. Алтургай, айрым учур-
да биринчи планга эмгек чыгып, адам экинчи планда карал-ган, 
анын эмгекке карата мамилесин гана баяндаган аша чабуулар 
кездешкен. Индустриалдык очерктердин мыкты үлгүлөрү ката- 
ры Ф. Гладковдун «Письма о Днепрострое», Б. Агаповдун «Техни- 
ческие рассказы», В. Ильенков менен Ф. Панферовдун «Бетон», 
Б. Галиндин «Переход», Б. Горбатовдун «Риск», «Чугун» сыяк- 
тууларын атоого болот. 

Негизги темага эмгекти алып чыгып, ал эми эмгектенген 
каарманды «революциянын чоң шамалын» жонуна көтөргөн 
катардагы эле кичине адам катары сүрөттөө Б. Горбатовдун 
чыгармачылыгына да мүнөздүү болгон. Ага 1935–36-жылдары 
Диксон көлүндө кыштоо маалында жазылган «Обыкновенная 
арктика» китеби чоң аброй алып келген. Ал «Правда» гезитинин 
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атайын кабарчысы катары эки жумага полярниктерге (полярдык 
аймактарда иштегендер) барып, Арктикада беш ай жүрүп кел-
ген. Полярниктердин катаал турмушун, көйгөй, түйшүктөрүн  
баяндаган Б. Горбатовдун макалалары окурмандарга Түндүктү 
багындырган адамдардын психологиясын көрсөтүп, алар менен 
сыймыктанууга үндөгөн. 

Ал эми айыл чарбасындагы кескин өзгөрүүлөр В. Ставский,  
И. Рябов, А. Колосовдор сыяктуу айыл журналисттеринин мака-
ла-ларында чагылдырылып турган. Булардын ичинен, айрыкча, 
Колосовдун материалдары лирикалуулугу, таасирдүүлүгү, айыл- 
да жана жер менен иштегендерди берилгендик менен сүрөттөгө-
нү менен өзгөчөлөнүп турган. Колосовду «Правда» гезитиндеги 
кесиптеши Н. Погодин «салттуу элдик мүнөздөгү чынчыл жазуу- 
чу» деп мүнөздөгөн. Ал орус дыйканын жакындан билип, жак-
шы түшүнгөндүктөн, өз макалаларында элет турмушун элестүү 
ча-гылдыра алган. Анын «Пожары», «Дело о Кузьме Ветелкине», 
«Случай с невестой», «Переделка» жана башка материалдары 
жатык тилде жазылганы менен, табигый түзүлгөн диалог, моно-
логдор коштолгону менен, айыл жергесинин табиятын көз алды-
га тартып сүрөттөгөнү менен аңгемеге жакын турган. 

Мындай беллетристикалык традиция (проза, кара сөз түрүн-
дөгү көркөм адабият), типтүү образдарды түзүү сыяктуу көр-
көм адабияттын мүнөздүү белгилери ошол мезгилдеги сати-
ралык жанрда да активдүү колдонулган. Алсак, И. Ильф менен  
Е. Петровдун «Веселящаяся единица», «Как создавался Робинзон», 
«Безмятежная тумба», «Директивный бантик» сыяктуу фельетон-
дору курч, алтургай фантастикалык гротексти, пародия, окуяны 
абсурдга чейин жеткирип сүрөттөө менен алар коомдогу жат кө-
рүнүштөрдүн бетин ачып ашкерелешкен. Сатиралык аңгемеге 
жакындоо М. Зощенконун чыгармачылыгына да мүнөздүү бол-
гон. Ал «каармандардын категориясынын» бүтүндөй галереясын 
түзүп берүүгө жетишкен. Анын эсте каларлык образдары дароо 
адамдын бардык жаман адаттарынын, мещандыктын символу-
на айланган. Айрыкча, «Агитатор», «На живца», «Аристократка», 
«Нервные люди», сборник «Голубая книга» (1934-жылы) деген 
чыгармалары ага өтө чоң ийгилик алып келген. 



Дүйнөлүк журналистиканын тарыхы

• 279 •

Булар менен катарлаш эле документалдык «классикалык» 
гезит фельетону да жанр катары өнүгө баштаган. Бул жанрда  
М. Кольцов, И. Заславский, А. Зорич, К. Радек, Л. Сосновскийлер 
иштеген. Алардын бири-биринен кескин түрдө айырмаланып 
турган оригиналдуу чыгармачылыктарын коомдогу терс көрү- 
нүштөрдү фактыга таянып ашкерелөөсү, каармандардын реал-
дуу дарегин тургай, аты-жөнүн да ачык жазгандыгы бириктирип 
турган. Бул жанрда иштөө методунун өзгөчөлүгүн М. Кольцов 
мындайча мүнөздөп берген: «Бар фактыларга жасалма боёкторду 
кошуунун кереги жок, аларга жок нерсени ойдон чыгарып кошуу 
да шарт эмес. Аларды куйкум сөз менен көз ачыштыргыдай берүү 
керек» . 

Согушка чейинки орус публицистикасы тууралуу сөз болгон-
до, М. Булгаковдун, В. Катаевдин, В. Маяковскийдин, К. Паустовс- 
кийдин, А. Платоновдун, Н. Погодиндин, И. Эренбургдун фелье-
тон, очерк, макалалары тууралуу да айтпай кетүүгө болбойт. 

Ошентип, 20–30-жылдардагы орус журналистикасы жал-
пы дүйнөлүк процесстерден обочороок өнүгүп, жалпы өлкө да, 
анын басма сөзү да коммунисттик коомду куруу максат жолу 
менен кеткен. Өзүнүн табияты боюнча экинчи орунда турган 
(жалпы социалдык системалары боюнча) ЖМК өз доорунун не-
гизги карама-каршылыктары менен маселелерин чагылдырып 
турган. Советтик журналистиканын негизги принциптери – пар-
тия-луулук, класс, эл болгон, ал эми функциялары – коллектив-
дик пропагандист, үгүттөөчү жана уюштуруучу деген лениндик 
формула менен аныкталган. Партия өлкөдөгү ЖМК системасын 
төмөндөгүдөй уюштуруу принциби менен түзгөн: коомдун сая-
сий уюмдарынын институттарынын ар бир негизги звеносу бас-
ма сөздүн өзгөчө бир органына ээ болушу керек. Идеологиялык 
монополия өкүм сүрүп, басма сөздүн, бардык региондордогу ра-
дио берүүлөрдүн бирдиктүү унификацияланган модели жара- 
тылган. Муну менен журналистиканы сталиндик режимге кыз-
мат кылдырууга шарт түзүлгөн. Согуш жылдарына чейинки мез-
гилдүү басма сөздүн системасы, анын типологиясы негизинен 
90-жылдардын башына чейин сакталган. 

Улуу Ата мекендик согуш жылдарындагы жана согуштан 
кийинки он жылдыктагы журналистика. Улуу Ата мекендик 
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согуш бардык советтик адамдар үчүн күтүлбөгөн окуя болгон. 
Согуш башталардан бир жума мурун ТАСС Германиянын Советтер 
Союзуна кол салууга бараары тууралуу ушак-айыңга таптакыр 
негиз жок деген билдирүүнү жайылткан. Окурмандар 22-июндун 
гезиттеринен жай турмуштагы окуялар тууралуу окуп отурган 
учурда, өлкөнүн батыш тарабында кан төгүлүп жаткан эле. Түштө 
Борбордук радио В. Молотовдун сөзүн уктуруп, ошол өкмөттүк 
билдирүүдө фашисттик Германиянын Советтер Союзуна жүзү ка-
ралык менен кол салгандыгы тууралуу билдирилген. Ошентип, 
согуштун башталгандыгы тууралуу суук кабарды эл көчөдөн 
өлкө боюнча жаңырып турган репродукторлордон уккан. 

Согуш учурунда алдыга коюлган жаңы милдеттенмелер менен 
басма сөздүн алып барган иши да кескин түрдө өзгөрүүгө учураган. 
Алардын ичинен жарандык басылмалар кыскарууга дуушар бол-
гон. Согушка чейин 39 борбордук басылма чыгып турган болсо, 
согуштун башталышы менен алардын 18и гана калган. «Нефть», 
«Животноводство», «Металлургия» деген сыяктуу тармактык ге-
зиттердин иши токтогон. Кээ бир тематикасы жана аудиториясы 
боюнча тектештери бириктирилген. «Советское искусство» гези-
ти «Литературная газета» менен биригип, «Литература и искусст-
во» деген гезит болуп калган. Коомдук-саясий басылмалар эреже-
ге ылайык нускасы менен көлөмүн азайткан. «Правда» гезити 6 
тилкеден 4 тилкеге өтүп, республикалык, крайлык жана облус-
тук гезиттер 2 тилке менен чыгып, райондук гезиттер жумасы-
на бир жолу чыгып калган. Облустук комсомолдук басылмалар 
текши жабылып, кайрадан граждандык согуш маалындагыдай 
партиялык басылмалардын жаштарга арналган беттери алардын 
кызматын аткарган. Ошентип, согуштун алдында 8800 гезит бир 
жолку чыгышы 38 млн дон көп нусканы түзгөн болсо, 1942-жылы 
алардын 4,5 миңи 18 млн дук нуска менен гана чыгып калган. 

1941-жылдын 24-июнунда өкмөт менен партиянын «Советтик 
маалыматтык бюрону түзүү жана анын аткара турган кызматы 
жөнүндөгү» токтому кабыл алынып, анын мындайча негизги 
милдеттери бөлүнгөн: а) Басылмалардын жана радионун эл ара- 
лык окуяларды жана Советтер Союзунун турмушун чагылды- 
руусуна жетекчилик кылуу; б) душмандарга каршы пропагандага 
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контрпропаганданы уюштуруу; в) фронттогу окуяларды жана  
согуштук аракеттерди чагылдыруу, ошондой эле Башкы Штаб-
дын (Главное Командование) материалдарына согуштук маалы-
маттарды жайгаштыруу жана чыгарып туруу. 

Милдеттердин мындай бөлүштүрүлүшү бийликке журналис- 
тиканын үстүнөн көзөмөл кылуусуна мыкты шарт түзүп берген. 
Бул мезгилде Совинформбюро негизги маалымат булагы болгон.  
Анын кызматкерлери кабарларды ТАССтан, борбордук гезиттер-
дин редакцияларынан жана өз кабарчыларынан алып турушкан. 
Бирок ага негизги маалыматтар Башкы штабдан келип түшкөн. 

Согуштун алгачкы күнүнөн баштап аскердик басылмалар  
кеңири чыга баштаган. Алар көп тираждуу «Красная звезда» ге-
зити, жалпы союзга таркатылган «Красный флот», «Красный  
сокол», «Сталинский сокол» деген гезиттер эле. Алар менен ка-
тар «Артиллерийский журнал», «Связь Красной Армии», «Военно-
инженерный журнал» деген журналдар да жарык көр-гөн. 
Катардагы жоокерлер үчүн «Красноармеец», «Фронтовая иллюст-
рация» деген сыяктуу массалык популярдуу басылмалар чыгып 
турган. 

Фронт жана флот гезиттери (согуш аймактарынын басылма- 
ларынын негизинде жарык көргөн) күнүнө 4 тилке менен чы-
гып, аскер гезиттери күнүнө 2 тилке менен, ал эми дивизиялык 
жана бригадалык басылмалар 2 тилкелүү болуп жумасына 3−4 
жолу чыгып турган. Бул топтордун басылмалары негизинен мас-
салык окурманга эсептелип, кээ бир гезиттер СССР элдеринин 
тилдеринде чыккан эле. 1942-жылы согушуп жаткан армияда 13 
фронттук, 93 корпустук жана аскердик, 600дөн ашуун диви-зия-
лык жана бригадалык гезиттер жарык көрүп турган. 

Оккупация болгон аймактарда партизандык кошундардын, 
жашыруун уюмдардын калыптанышы 1943-жылы бир катар пар-
тизандык жана жашыруун басылмаларды пайда кылган. Бир гана 
Смоленскте эле «Лазовец», «Народный мститель», «Партизанская 
правда» гезиттери чыккан. Украина менен Белорусияда көп 
сандаган гезиттер чыгып, 1943–44-жылдары өлкө боюнча пар-
ти-зандык жана жашыруун басылмалардын саны 270ке жеткен. 
Фашисттер басып алган аймактардын элине таркатылып турган 
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бул гезиттер оккупацияланган элдин жеңишке болгон ишенимин 
сактап, душманга каршы күрөштү токтотпоого үндөгөн, гитлер-
дик пропаганданын жүзүн ачкан. 

Мындай милдет оккупацияда калган калкка (анда 80 млн дон 
ашуун адам болгон) багытталган бардык басылмаларга жүктөл-
гөн. «Вести с Советской Родины», «За Советскую Украину», «За 
Советскую Литву» сыяктуу республикалык гезиттер ушундай 
басылмалардан болгон. Эрежеге ылайык, аталган басылмалар 
Москвадан чыгып, партизан жана жашыруун уюмдар аркылуу та-
ралып, учактардан ыргытылып турган. Мисалы, Смоленск облу-
суна 1942-жылы атайын «Малютка» деген аталыш менен атайын 
чыгарылышы ишке кирген «Рабочий путь» гезити жеткирилип 
турган. Чакан форматтагы бул гезит карга түшкөндө кызарып кө-
рүнө турган кызыл сызык жүргүзүлүп чыгарылган. 

Согуш жылдарында, айрыкча, Ленинграддын журналисттери 
өзгөчө шартта иштеген. Блокадалык шаарда 900 күн бою негиз-
ги борбордук басылмалар чыккан. Андан сырткары партиялык 
облустук «Ленинградская правда» гезити, облустук комсомол-
дук «Смена» гезити, согуштук «На страже Родины» гезити жана 
башка Киров заводунун «За трудовую доблесть» сыяктуу көп 
нускалуу гезиттери чыгарылган. Мезгилдүү басылмалардын 
жана баракчалардын кагазы жашоонун жолу, ал эми борбордук 
гезиттердин матрицалары учак менен жеткирилип турган. Бү- 
түндөй согуш бою, ар кыл бомбалоо жана атышууларда Ленин- 
граддын радиосу кызматта болгон. Күнү-түн дебей «шаардын 
символикалык жүрөгү» болгон радио түйүнүнөн метрономдун 
тыкылдагы угулуп турчу. 

1941–45-жылдардагы советтик радиоберүү ишмердиги өлкө-
нүн бүтүндөй калкын согуштук аракеттердин жүрүшү менен үз-
гүлтүксүз жана оперативдүү түрдө камсыздай тургандай болуп 
түзүлгөн. Куйбышевде, Комсомольск-на-Амурда жана Свердловдо 
бүткүл союздук радиокомитеттин филиалдары түзүлгөн. Эфир-де 
ар дайым фронттун ар кыл участкаларынан согуштук репор-таж-
дар жаңырып, жоокерлердин баатырдыгы жөнүндө очерк жана 
аңгемелер, тылда эмгектенгендердин эрдиги жана туруктуулугу 
жөнүндө айтылып турган. Ошол маалдагы радио-журналисттер- 
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дин баалуу бир табылгасы жоокерлердин «сүйлөгөн каты» бол- 
гон. Аны менен бири-бирин жоготуп таппай калган жакындар 
табышышкан. Оккупация болгон аймактарга жеткен кабарлар 
ошол жактагыларды мекени менен байланыштырып турган жал- 
гыз каражат болуп эсептелген. Ал кабарлар партизандар жана  
жашыруун уюмдар тарабынан гезит, баракча түрүндө басылып 
чыгып, фашисттик пропаганда менен күрөшүүчү негизги курал 
болгон. Чет өлкөгө болгон уктуруулардын убактысы көбөйүп, 
суткасына 50 сааттан ашкан. 

1941–45-жылдары да жарандык согуш жылдарындагыдай эле 
пропаганда менен үгүттүн баракча, брошюра, плакат менен тара-
ган түрү кеңири колдонулуп, «Окна ТАСС» мезгил-мезгили менен 
чыгып турган (болгону 1,5 миңге чейинки чыгарылыш). 

Советтик журналистиканын жалпы түзүмү жеңиш үчүн, душ- 
манды талкалоо үчүн кызмат кылган. Согуштун биринчи айла-
рындагы Совинформбюронун берген маалыматтарынан өлкөдө 
эмне болуп жатканы тууралуу аңдап билүү кыйын болчу. Шаарлар 
так берилбей, багыттар гана көрсөтүлүп, «баланча» фронттун 
бөлүгүндө деп гана айтылчу. Кызыл Аскердин жоготуулары жө-
нүндө да маалымдалчу эмес, бирок, башка бөлүктөрдө канча  
душман жок кылынганы, анын канча согуш техникасы кыйра-
ганы тууралуу маалыматтар айтылып турган. Кийинчерээк пар- 
тизандардын аракеттери, оккупация болгон аймактардагы не-
мистердин мыкаачылыгы, тылдагылардын эмгектеги эрдиги 
тууралуу айтыла баштаган. 

Кызыл Аскердин саясий пропагандасынын башкы башкар-ма-
лыгы согуш башталгандын эртеси эле прессанын негизги милде-
тин – баатырдыкка, эрдикке, согуш искусствосуна, тартип-түү-
лүккө үндөгөн директиваны даярдаган. Басма сөз үчүн негизги 
лозунгдар иштелип чыккан. Алар «Фашизм – бул элдерди кулга 
айландыруу. Фашизм – ачарчылык, жакырлык жана жок кылуу. 
Бардык күч фашизмге каршы күрөшүү үчүн!», «Биздин ишибиз оң 
жолдо. Душман талкаланат. Биз жеңебиз!» деген лозунгдар бол-
гон. Мындай лозунгдар бардык басылмалардын негизги маз-му-
нун түзгөн. 
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3-июлда таң эрте радиодон И. Сталиндин сөзү уктурулган. Ал 
Гитлердин бастырып кирүүсүн душмандык жүзүкаралык деп 
атап, алардын кайра артка чегингенин айткан. Аны менен бирге 
И. Сталин советтик-германиялык пакттан улам өлкө убакыттан 
утту деп, согушка чейинки фашисттер менен болгон «достукту» 
актоого өткөн. 

Согуштун башталышынан 1941-жылдын ноябрына чейин  
И. Сталин жөнүндө басылмада айтылбайт, сүрөттөрү чыкпайт, ага 
карата элдин кайрылуусу да жок. Бирок прессага болгон сталин-
дик саясат мурунку калыбында кала берген. Согуштук сыр деген 
ар бир маалымат катуу регламентке алынып турган. Украинанын 
борбору кыйрагандан кийин Совинформбюро бир сүйлөм ме-
нен гана «Көп күнгө созулган аёосуз салгылаштан кийин биздин 
жоокерлер Киевди таштап чыгып кетишти» деген маалыматты 
чыгарган. Борбордук басылмалардын баарына эч кандай маалы-
маттар берилбесин деген буйрук берилген. 1941-жылдын күзүн-
дө Москва кооптуу коркунучтун алдында калганда да гезиттер 
бул жөнүндө жаза алышкан эмес, Совинформбюродон мындай 
билдирүү келген эмес. 10-октябрда чыккан «Правда» гезитинде 
душмандын басып алууга аракеттенген маанилүү өндүрүштүк 
борборлор тууралуу маалымдалып, бирок ошондо да Москва туу-
ралуу эч сөз болгон эмес. 

Согуш учурунда патриотизм темасы менен мекенге болгон 
сүйүүнү күчтөндүрүү башкы максат эле. Ошондуктан, көп жыл-
дарга созулган пролетардык интернационализмдин пропаган-
далык идеяларынан кийин улуттук сезимдерге, улуттук намыс-
ка, улуттук мүнөздүн өзгөчөлүктөрүнө басым коюла баштайт. 
Макалаларда көп учурда тарыхый аналогиялар колдонулуп, улуу 
орус аскер башчылары, өлкөнүн тарыхындагы мурунку аскерий 
ийгиликтер жөнүндө айтылып, Орусия элдеринин эркиндик ал-
ган салттары жазылган. «Красная звезданын» биринчи согушка 
арналган санына В. Вишневский «Тарых сабактары» деген ма-
каласында мындай деп жазган: «Тайманбас орус адамы, Чуд кө-
лүндөгү, Танненбергдеги жеңүүчүлөрдүн уулу, Берлинди басып 
алуучулардын уулу фашисттин таман алдында калбашы керек. 
Эркиндикти сүйгөн украин, запорожчунун уулу барондун таман 
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алдында калбашы керек. Эч качан калбашы керек! Буга беларус 
дагы, намыскөй грузин дагы, казак дагы, эр латыш дагы эч качан 
моюн сунбайт»18[21] деген. 

Согуштун алгачкы жылдарында советтик адамдарда агрес-
сорлорго каршы жек көрүү сезими курч болгон эмес. Фашизмдин 
жырткычтыгын, канкорлугун көрсөтүү, душманга каршы жек 
көрүү сезимин курчутуу – журналисттердин негизги милдетте-
ринен болгон. Мисалы, И. Эренбург макалаларын «О ненависти», 
«Оправдание ненависти», «Убей!», «Отомстить!» деп атаган. 

 Советтик аскер артка чегинген учурларда басма сөз менен 
радионун назары фронттун анча чоң эмес бөлүктөрүндө эрдик 
көрсөткөн жоокерлерге бурулган. Н. Гастелло жана А. Матросов, 
В. Талалихин жана 28 панфиловчу жана башка миңдеген баа- 
тырлар жөнүндөгү аңгемелер ушул учурларда жаралып, совет 
адамдарына кубат берген, жеңишке болгон ишенимди жарат-
кан. 2-июлдан баштап «Правда» гезитинде «Боевые эпизоды» 
деген рубрика («Ата мекендик согуштун фронтунда» дегендин 
натыйжасында) пайда болуп, ал 1945-жылга чейин гезит бети- 
нен түшкөн эмес. Бул рубрикада А. Безыменскийдин «Четыре 
товарища», В. Вишневскийдин «Морские охотники», С. Голова- 
ниновскийдин «Поединок» деген жана башкалардын макалалары 
чыккан. Фронттогу салгылашуулар ачык-айрым советтик аскер-
лер чабуулга өткөн учурдан кийин, Сталинграддан кийин гана 
чагылдырыла баштаган. Буларга Б. Полевойдун 1944-жылдын 
жазында жазылган «Днестровская эпопея», «Разгром немцев под 
Уманью», «Наступление наших войск в Румынии» деген макала-
ларын мисалга тартууга болот. 

Пресса аскердик чеберчиликтеги маселелерге көбүрөөк көңүл 
бура баштаган. Биринчи этаптарда басылмалардын көпчүлүгү 
кандайдыр бир деңгээлде согуш иши боюнча окуу китебинин 
кызматын аткарган. Мисалы, танканы кантип жок кылуу керек 
дегенден баштап, кантип коргонуу чептерин куруу керек экен-
дигин, жарандык коопсуздук, коргонуу боюнча практикалык ке-
ңештерди үйрөткөн. 

18[21] Красная звезда. 1941. 23 июня. 
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Согуш жылдарында согушка ыкташып иштеп, дайыма эвакуа-
циянын алдында тургандыктан, өндүрүш, айыл чарба ишмердиги 
тууралуу басылмалар көп чыкпай калган. 1942-жылдын майында 
кайрадан согуш техникасын чыгарууну көбөйтүү боюнча бүткүл 
союздук социалисттик мелдеш уюштурулат. Кара жанын карч ур-
ган аялдардын, станоктогу жана талаадагы өспүрүмдөрдүн эмгеги 
тууралуу очерк, репортаж жана кабарлар «Бардыгы фронт үчүн!», 
«Бардыгы жеңиш үчүн!» деген лозунг менен чыгып турган. Басып 
алынган аймактардын бошотулушу менен кайрадан элдик чарба-
ны бутуна тургузуу прессанын башкы темасына айланган. 

1941–42-жылдын кышында оккупация кылып алган террито-
риялардагы фашисттердин үрөй учурган кылмыштары, подполь- 
шик жана партизандардын эрдиктери өзгөчө басым менен айты- 
лат. Подмосковьеден фашисттер куулгандан кийин журналисттер  
Петрищево айылынын тургундарынан немис баскынчылары жа-
шаган үйлөрдү өрттөөгө аракет кылган кызды фашисттер кан-
дай канкордук менен дарга асканын угушат. 27-январда чыккан 
«Правда» гезитине П. Лидов «Таня» деген, ал эми «Комсомольская 
правда» гезитине С. Любимов «Мы не забудем тебя, Таня!» деген 
очеркин жазган. Февраль айында баатыр кыз 3. Космодемьянская 
экени белгилүү болгондон кийин, П. Лидов «Кто была Таня» де-
ген экинчи очеркин чыгарган. Бул материал өтө чоң резонанс жа-
ратып, аны көптөгөн жергиликтүү, согуштук басылмалар, чет өл-
көлүк пресса басып чыгарып, радиолордон кетип, өзүнчө баракча 
жана брошюра болуп да чыккан. Ар бир айыл же шаар фашисттер-
дин туткунунан бошогон сайын, улам жаңы үрөй учурган окуя-
лар менен коштолгон алардын зөөкүрлүктөрү тууралуу айтылып, 
жазылып турган. Согуштун башынан аягына чейин журналист-
тер агрессорлордун канкорлугун, каражүздүүлүгүн жазган. Бул 
тарыхый жылнаамадагы кылмыштардын акыркысы катары 
1945–46-жылдары совет басылмасына жарыяланган Нюрнберг 
сотунун документтери сакталып калган. 

Европа өлкөлөрүн оккупанттардан бошотуунун башталышы 
менен советтик журналистика Советтик Армиянын жана бир туу- 
ган элдерге болгон жардам – интернационалдык тилектештик 
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идеяларынын бошотуу миссиясын пропагандалаган кампания-
ны ишке киргизген. Советтик Армиянын аскеринин Германияга 
кирип, душманды түп тамыры менен жок кылган. Көптөн күткөн 
жеңишке жеткенден кийин да басма сөздө согуш темасы ток-
тотулган эмес. Дагы деле фашизм, нацизм темалары актуалдуу 
болуп, гитлерчилердин кылмышы немис калкынын трагедия- 
сынын аспектисинде каралган. Душмандын аймагына кирип гу-
манизмин көрсөткөн советтик жоокер жөнүндө «Мирные нем-
цы» деген ат менен Б. Горбатов жана О. Кургановдун очерктери 
1946-жылдын 26-февралында «Правда» гезитине чыккан. 

Пресса менен радио Ата Мекендик согуштун маанилүү этапта- 
рынын баарын, Москва үчүн күрөштү, Ленинградды коргоону, 
Сталининград үчүн салгылашты, Берлин штурмун кеңири жазган. 

Согуш мезгилинде көрсөтүлгөн советтик элдин эрдик окуя- 
лары 1941–45-жылдардагы советтик журналисттер ар күнү  
гезит беттерине жазган тарых барактарында калды. 1941–45-жыл- 
дардын публицистикасы өтө таасирдүү жазылган мыкты үлгү-
лөр катары элди жеңишке шыктандырган чоң күч болгон. Эфир- 
де айтылган сөздөр күрөшүүгө болгон дымакты күчөтүп, баа- 
тырдык иштерге шыктандырып, жеңишке болгон ишенимди бе-
кемдеген. Журналисттердин чеберчилиги согуш жылдарында 
жогорку деңгээлге жеткен. А. Толстой, М. Шолохов, И. Эренбург, 
К. Симонов, А. Твардовский, Б. Горбатов, Н. Тихонов, А. Платонов, 
В. Гроссман, В. Вишневский жана башкалар гезиттердин туруктуу 
кабарчыларынан болушкан. Алардын жалындуу жана шык бе-
рүүчү макалалары советтик адамдарга XX кылымдын эң корку-
нучтуу согушун жеңүүгө жана ошол мезгилди жашап өтүүгө жар-
дам берген. 

А. Толстойдун согуштун башындагы биринчи макаласы  
«Биз эмнени коргоп жатабыз» деген аталышта 1941-жылдын 
27-июнунда «Правда» гезитинде жарык көргөн. Анда жазуучу-
нун мындан аркы согуштук публицистикасынын темалары 
аныкталган. Ал макаласын «Бул менин мекеним, менин туулган 
жерим, – сага болгон сүйүүдөй чыныгы, терең жана жалындуу  
сезимдер бул жашоодо болбос» деп жыйынтыктаган. А. Толстой- 
дун чындыкка ширелген, бир жагынан кайгыга чөмүлтүп, экинчи 
жактан, жеңишке болгон ишенимди бекемдеген «Кровь народа» 
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(«Элдин каны») деген макаласы коомчулукта чоң резонанс жа-
раткан. Анын эмне максат менен советтик адам согушуп жатат 
деген суроого жооп берген «Родина» деген макаласына көптөгөн 
кайрылуулар менен каттар келген эле. Анын макаланын аягына 
чейин рефрен болгон «Ничего, мы сдюжим!» (Эч нерсе эмес, биз 
чыдайбыз!) деген сөзү символ, лозунгга айланып, бардык гезит-
терде колдонулган. А. Толстойдун ошондой эле «Русский харак-
тер» деген аңгемелери, «Рассказы Ивана Сударева» деген цикли 
«Правда», «Красная звезда», «Известия», «Комсомольская прав-
да» жана башка гезиттерде жарыяланып турган. Андан сыртка-
ры автордук жыйнакта «Немецкие орды будут разгромлены»  
(1942-ж. ), «Что мы защищаем» (1942-ж. ), «Я призываю к нена- 
висти» (1942-ж.) жана башкалары көп нуска менен чыккан. 

М. Шолохов согуштун алгачкы күндөрүндө эле «Правда», 
«Красная звезда» гезиттери менен иштеше баштаган. 4-июлда-
гы «Правда» гезитинде казак кыштагындагы согушка узатуу, 
чарбада калгандардын санаасы менен маанайын чагылдырган  
«На дону» деген очерки жарыяланган. «В станице Вешенской» 
макаласында, «В казачьих колхозах» очеркинде казактардын 
патриоттук духу кылдаттык менен берилген. «На смоленском 
направлении» деген материалынын өзөгүндө «биздин мекенге 
кандай гана оор сыноолор берилгенине карабай, ал жеңилгис» 
деген сөздөр болгон. Фашисттердин канкордугу, аларга болгон 
элдин жек көрүүсү жөнүндө «На юге» деген очеркинде айтылат. 
Жек көрүү темасы «Жек көрүү илими» деген очерк-аңгемесинде 
уланган. Ал согуштун биринчи жылында 1942-жылдын 22-ию-
нунда «Правдада» жарык көрүп, ошол мезгилдин жалындуу көр-
көм-публицистикалык чыгармасы болуп калган. И. Эренбург 
1941-жылдары жазуучу гана эмес, Испаниядагы согуш жөнүндө 
жазылган бир катар очерк, репортаждардын автору катары таа-
нылып, «Известия» гезитинин кабарчысы эле. Ата Мекендик со-
гуш жылдарында ал өтө активдүү иштеп, айына 15–20дай макала 
чыгарып турган. Анын макалалары алгач фронттук жана борбор-
дук гезиттерге жарыяланып, кийин «Война» деген ат менен ки-
тептердин (4 томдук) жыйнагы болуп чыккан. 

И. Эренбург өзү кийин эскерүүсүндө жазгандай, ал өмүрүн- 
дө согуш жылдарындагыдай көп иштеген эмес. Кээде күнүнө  
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«Красная звезда» үчүн, «Daily Herald», «New York Post» басыл- 
маларынын өтүнүчү менен, «La France» маалымат агенттигине 
3–4 материал жазган. Күн сайын совет элине, француздар, аме-
рикалыктар, поляк жана чехтерге радиого чыгып турган. «Фриц-
философ», «Фриц-нарцисс», «Фриц-блудодей», «Фриц-литератор» 
деген материалдарынын сериалары басып алуучулардын адам- 
герчиликсиздигин, руханий жакырдыгын, митаамдыгын көрсөт-
көн. Анын белгилүү «Выстоять!» деген макаласы 1941-жылдын 
октябрь айындагы Москва үчүн салгылашта, өтө оор мезгилде 
«Красная звезда» гезитине чыккан. Публицист туулуп жаткан 
коркунучту жашырган эмес, ошол эле маалда «Душман кирип 
келатат, душман Москвага коркунуч туудурууда. Бизде бир гана 
тикебизден тик туруу деген ой болушу керек. Биз аягына чейин 
турушубуз керек. 41-жылдын октябрь айын биздин урпактар кү-
рөштүн жана сыймыктын айы катары эскеришет. Орусияны жок 
кылуу Гитлердин колунан келбейт! Орусия жашайт жана жашай 
берет», – деп жазган. 

Жанда жок ыкчамдуулугу жана тактыгы менен «Правданын» 
корреспонденти Б. Полевой башкалардан айырмаланып турчу. 
Анын материалдары согуштук көз караш менен сабаттуу жазы- 
лып, учурдагы анык абалга жооп бере алган. И. Конев деген мар- 
шалдын көз карашы боюнча ал фронттогу согуш окуяларын 
билгичтик менен адилеттүү жана объективдүү жазган. Аны 
фронттун өтө маанилүү бөлүктөрүнө жиберишкен. Ал ар дайым 
алдыда жана окуялардын кайнаган жеринде жүргөн. «Правда» 
гезитинин кабарчысы Б. Горбатов да окуяларды угуп эмес, өзү 
күбө болуп аңдап жазгандыгы менен айырмаланган. Ал көптө-
гөн очерктерди, кабарларды жазган. «Письма к товарищу» деген 
очерки анын чыгармачылыгында өзгөчө орунга ээ болгон. Анда 
журналист жоокерлер менен шинелчен жолдоштору менен маек 
жүргүзгөн, алардын жан дүйнөсүнө, турмушуна сүңгүп кирген. 
Бул ишине ал бүтүндөй дитин коюп, жүрөгүн арнап, ар бирине 
өз-өзүнчө кайрылган. Биринчи «кат» басмада 1941-жылдын сен- 
тябрь айында пайда болгон. Немистер бир шаардан өтүп, экинчи 
шаарды басып турган мезгилде Б. Горбатов өзүнүн кичи мекени 
болгон Донбасс жөнүндө жазат. «Ал жакта биздин, сен экөөбүздүн, 
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сары камыш жабылган тамыбыз калды. Ал жакта биздин, сен 
экөөбүздүн балалыгыбыз өттү. Ал жердин талаалары чексиз, 
асманы сүрдүү» деген саптар менен коштолгон анын очеркте-
ри лирикалуулугу жана тилинин образдуулугу прозадагы ырды 
элестетип турган. Ал эми «О жизни и смерти» деп аталган анын 
экинчи каты ант берүүнү элестеткен. «Туулган жерим Донецк та-
лаасында күн чыгат. Кармашуунун күнү. Анын нурларынын ас-
тында мен сага салтанаттуу түрдө ант беремин, жолдошум! Мен 
согушта «былк» этпеймин! Жараланып, катардан да чыкпаймын. 
Душманга багынып бербейм. Менин жүрөгүмдө азыр коркунуч 
да, дүрбөлөң да, душманга болгон аёо да жок, бир гана жек көрүү 
бар. Жек көрүү гана. Жүрөк мыжыгат. Баратам…». «Письма к това-
рищу» циклинин үчүнчүсүн ал немис оккупанттары Донбасстан 
чыгып кеткенден кийин, чарбаны ордуна келтирүүгө арнап жаз-
ган. К. Симонов белгилегендей, анын «катынын» түрмөгү согуш 
мезгилин чагылдырган күчтүү жана таасирдүү «көркөм» доку-
мент катары тарыхта калган. 

1941–45-жылдардагы орус журналистикасынын дүйнөлүк  
ЖМК менен болгон байланышы кадыресе бекемделген. Жалпы 
душман, фашизм дүйнөлүк державаларды бириктирип, антигит-
лердик коалиция түзүлүп, экинчи фронт ачылган. Европаныкындай 
эле советтик прессада фашизм менен күрөшүү темасы бирин- 
чи орунга чыккан. Активдүү түрдө маалымат алмашуу баштал- 
ган. СССРдин көптөгөн басылмаларында орус куралынын жеңген-
дигине пикир-билдирүүлөр жазылып, чет өлкөлүк материалдар, 
ал эми Батыш басылмасында советтик материалдар жарыяланган. 
1917-жылдан кийин биринчи жолу орусиялык журналисттер ев-
ропалык жана америкалык гезит-журналдар, радио компаниялар 
жана маалымат агенттиктери менен иштеше баштаган. Бир эле  
И. Эренбург чет өлкөлүк аудиторияга бир нече жүздөгөн мате- 
риал даярдап берген. Согуштун бүтүшү менен бул интеграциялык 
процесстер токтотулган. Бирок анткен менен Чыгыш Европадагы 
өлкөлөрдүн журналистикалык түзүмүнүн калыптанышына 
СССРдин таасири күчөгөн. 

Гитлердик Германиянын багынуусу тууралуу актыга кол кою- 
луп, Жеңиш майрамы белгиленгенден кийин, өлкөнүн бүтүндөй 
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жашоосунда кайра куруу иштери башталган. Согушта СССР болуп 
көрбөгөндөй жоготууларга учураган, кеминде 20 млн дөн ашуун 
адамынан айрылган, 70 миңдей айыл-кыштагы, 2 миңге жакын 
шаары талкаланган. Европа тарабындагы Орусиянын өндүрүш-
түк мекемелеринин көп бөлүгү, 32 миңге жакын завод, фабрика, 
электростанциялар, шахталар жарым-жартылай жана толугу ме-
нен калыбына келтирилиши керек болгон. Андыктан согуш жыл-
дарынан кийинки элдик чарбаны кайра бутуна тургузуу масе-
лелери өлкө үчүн жана аны менен бирге журналистика үчүн күн 
тартибине коюлган. 

Кайра курууга багытталган иш-чаралар прессанын өзүндө 
да болгон. 1945-жылдын июнунда ВКП(б) Борбордук комитети 
«Республикалык, крайлык жана облустук гезиттердин сапатын 
жогорулатуу жана көлөмүн арттыруу жөнүндөгү» токтомун ка-
был алган. Бул документте 15-июлга чейин согушка чейинки 
мезгилдегидей 4 тилкеге өтүшү керек болгон 35 гезиттин тизме- 
си берилген. Бара-бара шаардык жана райондук гезиттердин кө-
лөмү менен чыгуу мезгили абалкы калыбына келип, жергилик-
түү жаштар гезиттери да кайрадан чыга баштаган. Алсак, жаңы 
«Калининградская правда», «Львовская правда», «Невская заря» 
(Черняховск), «Заполярье» (Воркута), «Комсомолец Кузбасса», 
«Молодежь Эстонии», «Тюменский комсомолец» сыяктуу облус-
тук, шаардык жаштар гезиттери кайра жанданган. Шаардык ге-
зиттин саны эле 60ка жеткен. Улуттук тилдердеги гезиттер ак-
тивдүү өнүккөн. Бул иш-чаралар гезиттердин сандык жагынан 
өсүүсүнө алып келип, 1946-жылы 7039 гезит 29, 6 млн нуска ме-
нен, 1950-жылы алардын саны 800 аталышка өсүп, нускасы 6 млн 
го көбөйгөн. Журнал басылмаларынын темпи мындан да жогору 
болгон. 1946-жылы 960 басылма болсо, 1950-жылы 1408 болгон. 
Ал эми нускасы 104 млн дон 182 млн го көбөйгөн. 

Жаңы түзүлгөн, борбордук басылмалардын ичинен «Культура 
и жизнь» гезитине өзгөчө көңүл бурулган. Ал 1946-жылы ВКП(б) 
БКнын пропаганда жана үгүттөө органы катары чыга баштаган 
борбордук басылмалардын бири болгон. Анын милдеттерине 
бир гана жалпы башкаруу эмес, пресса менен радио берүүнү инс-
трукциялаштыруу, андан сырткары, адабият менен искусствонун 
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өнүгүүсүн партиянын чийиминен чыкпагыдай кылып көзөмөл- 
дөө эле. «Идеологиялык иштин деңгээлин илгерилетүү!» деген 
чакырык менен аталган гезиттин биринчи саны чыккан. 

Согуш жылдарынан кийин өлкөнүн негизги маалымат агент- 
тиги ТАСС өзүнүн ишмердигин кадыресе кеңейтет. Анын респуб- 
ликалык бөлүмдөрүнүн – өлкө боюнча кабар пункттарынын саны  
өсөт. ТАССтын жетекчилиги астында республикалык агенттиктер 
– РАТАУ (Украина), БелТА (Белоруссия), ГрузТАГ (Грузия) жана  
башкалары түзүлөт. Чет элдик маалыматтарга көбүрөөк көңүл  
бурулуп, Батыш Европада, Азияда, Африкада, Латын Америка- 
сында жаңы кабарчылар пункттары ачылат. 

Согуш жылдарында эле, т. а. 1944-жылдын аяк ченинде СССР 
Өкмөтү радионун материалдык-техникалык базасын бекемдөө  
чарасын көрө баштаган. Согуштан кийинки биринчи беш жыл-
дыкта радиоприёмник, репродукторлор көп санда чыгарылып, 
30дай жаңы радиостанция курулат. 1955-жылы алардын жалпы 
кубаттуулугу эки эсеге жогорулаган. 1947-жылы ВКП(б) БКнын  
«Борбордук радиоберүүнү жакшыртуунун ченемдери жөнүндө- 
гү» токтому чыгып, анда саясий, музыкалык жана адабий укту- 
руулардын мазмунуна жана профессионалдык деңгээлине кара-
та нааразычылыктар айтылат. Партия жетекчилиги кетирилген 
кемчиликтерди аппараттын ишинин начар уюштурулушунан, 
ра-дио уктуруулардын мазмуну катуу көзөмөлдөнбөй жатканы-
нан көрөт. Чет өлкөлөргө радио аркылуу пропаганданы киргизүү 
милдети да алдыга коюлат. 

Согуш аяктаары менен июнь айында Москва телевизиондук 
борбору өзүнүн биринчи берүүлөрүн эфирге чыгарат. Ошол жыл-
дын аягында телекөрсөтүүлөр Москвадан тышкары башка ири 
шаарларга да бериле баштайт. Москва телеборборунун техника- 
лык жабдуулары жаңыртылып, Ленинград, Киев жана Свердлов- 
до жаңы телеборборлор курулат. Көчмө телевизиондук станция- 
лар пайда болуп, 1949-жылы СССРдеги биринчи жолу «Динамо»  
стадионундагы футболдук матчтан репортаж көрсөтүлөт. Бирок 
негизинен телеэфирден студияда даярдалган коомдук-саясий, 
музыкалык, адабий-драмалык программалар берилип турган. 

Журналистика дагы деле катаал администрациялоонун, бор-
борлоштуруунун негизинде башкарылган. Борбордук комитет 
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1945-жылдын 20-июнундагы токтомунда гезиттерге «массаны 
тарбиялоодогу күчтүү саясий орган» болууну гана табыштабай, 
ар кандай типтеги гезиттерде канча, кандай бөлүмдөр болушу 
керектигин, штаттык бирдиктердин санын, бир санга болгон 
гонорардык фонддун көлөмү канча болушу керектигин да көр-
сөтүп берген. Мындай жол менен журналисттердин, прессанын 
ишин толугу менен регламентациялап туруу И. Сталиндин көз  
карашына туура келген. Бул жылдарда борбордук жана жерги- 
ликтүү басылмалардын редакторлору көп сандаган жыйын-дар-
ды, семинарларды өткөрүп, отчёт берип, доклад окуп, актив-
дүү ишмердүүлүк жүргүзүшкөн. Мындай ишмердүүлүктөр жур- 
налистиканы жетектөөнүн бир формасы катары даярдалган ма-
териалдардын мазмунуна карата редакторлордун жоопкерчи-ли-
гин жогорулаткан. 

Согуш жылдарынан кийинки он жылдыктагы гезит-журнал,  
радионун тематикалык маселелери 30-жылдардагы багытта  
эле өнүккөн. Беш жылдык пландарды аткаруу жана ашыгы менен  
аткаруу, жаңы өндүрүштүк мекемелерди куруу жөнүндө айтып 
туруу, айыл-чарба кампаниясынын жүрүштөрүн чагылдыруу, 
социалисттик жарыштын ар кыл формаларын, баштапкы демил-
гелерин колдоо, новатор жана рационализаторлордун алдыңкы 
тажрыйбаларын жайылтуу, дүйнөлүк империализмдин айыбын 
ачуу болгон. Негизги лозунгдар, согуш жылдарына чейинки «Беш  
жылдыкты – төрт жылда бүтүрүү!», «Беш жылдыктын курулу- 
шунда», «Алдыңкы колхоздордун тажрыйбасы менен», «Алдыңкы 
тажрыйбанын мектеби» деген сыяктуу рубрикалар кайрадан кай- 
таланган. Массалык жумуштардын мурунку формалары менен 
ыкмалары колдонулган. Көчмө редакциялар, коомдук рейддер, 
алмашып туруучу гезит тилкелери, айыл кабарчыларынын жаз- 
гандары кайталанган. 

1953-жылдын сентябрында Борбордук комитеттин пленуму  
болуп, биринчи жолу өлкөдөгү иштерге ачык сын айтылган. 
Мал чарбачылыгынын кыйын абалы, айыл чарба саясаты кес-
кин сынга кабылган. Дан эгиндеринин маселелерин чечүү үчүн 
өлкө жетекчилиги айыл чарбасына миллион гектарлаган дың 
жерлерди иштетүүнү киргизген. Басылмада жана радиодо дың 
жерди бузуп мобилизациялоого чакырык ташталып, бул чоң 
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ишти багындырууга жаштар чакырылган. «Дың жана айдалбаган 
жерлерди өздөштүрүү үчүн!», «Дың жерди багындыруучулар», 
«Казакстандын дың айдоолорунда», «Комсомол адамы ушундай 
иштеши керек» деген сөздөр 50-жылдардагы гезиттердин кадим-
ки рубрикаларына айланып, баштапкы сөзү болгон. 

Согуштан кийинки басылмалар Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн 
өзгөрүү процесстерин, социалисттик өнүгүү жолу менен бара 
жаткан жаңы мамлекеттердин пайда болушун чагылдырган. 
Мындай билдирүүлөр аркылуу коммунизмдин идеясын бүтүн-
дөй дүйнөгө жайылтып айгинелегиси келген. Дүйнөлүк социа-
лизм системасынын калыптанышы менен советтик журналис- 
тика дайыма социалисттик кызматташтыктагы өлкөлөрдүн  
социалдык, экономикалык, маданий жетишкендиктерин чагылды- 
рып, пропагандалоого өткөн. Мындан сырткары, дүйнөнүн ар кыл  
аймактарындагы улуттук-боштондук кыймылы жөнүндө кеңири 
сөз кылган. «Кансыз согуштун» башталышы, жана НАТО өлкөлө-
рү менен конфронтациянын күчөшү, эл аралык империализмдин 
агрессиясынын бетин ачуу, аны менен катар тынчтык үчүн кү-
рөшкөн тараптардын консолидациясын пропагандалаган өтө чоң 
компания башталган. 

Согуш жылдарынан кийин да Россия журналистикасы башта- 
гыдай эле жеке адамдын керт башына сыйынуудан арылган 
эмес. Гезит-журнал, радио И. Сталин фашисттерге каршы согуш-
ту жеңүүгө түрткү берди, өлкө анын көсөмдүгү менен калыбы- 
на келүүдө деген ойлорду кайталап айтып турушкан. Сталинге 
кулдук уруу да улантылган. Анын чоң портреттери, өлкөнүн эң 
белгилүү адамдары, жазуучу, окумуштуу, артисттердин жана ка-
рапайым совет адамдарынын ага  алкыш, мактоолору күн сайын 
басма бетине чыгып турган эле. 

Аны менен катар идеологиялык иштерди күчтөндүрүү, жа- 
йылтуу уланып, адабият менен искусствону партия жана идея 
үчүн кызмат кылдыра турган компаниялар башталган. 50-жыл-
дары акын, жазуучу, композиторлорго сын айтылган «Звезда» 
жана «Ленинград» журналы жөнүндөгү», ««Знамя» журналы жө- 
нүндөгү», «Драма театрлардын репертуарлары жана аларды 
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жакшыртуу ченемдери жөнүндөгү, «Великая дружба» операсы 
жөнүндөгү» партиянын бир катар токтомдору чыгат. А. Ахма-
товага, М. Зощенкого, Д. Шостаковичке, В. Мураделиге жана  
Д. Кабалевскийге кескин сындар айтылат. «Культура и жизнь» 
басылмасына чыгарылган материалдар сот өкүмүндөй эле мү-
нөздө болгон. Компаниянын ур-токмогуна башка басылмалар 
да кабылган. Мисалы, «Звезда» журналына чыккан макалада  
А. Ахматованын ырлары элге каршы деп айтылат. Анын поэзия- 
сы «өз ичинде купуялуу», ал эми анын жан дүйнөсү «өзүнчө бир 
бөлмөдөгү дүйнө» деп сындалат. «Литературная газета» аны 
Пуш-киндин «Золотой петушок» деген ырынан чет элдик фольк-
лорду көргөндүгү үчүн чыккынчылык кылды, бөтөн өлкөлөргө 
жүгүндү деп айыптаган. 

1948-жылдын аягында Еврей антифашисттик комитети, «Эй- 
никайт» гезити жабылган. «Космополит-еврейлерди» кысуу 
башталып, И. Эренбургдун жана башка жазуучу, журналисттер-
дин материалдарын чыгарбай калышкан. «Материалдык илим-
ди тазалоо үчүн» жана «Батышка карай ийилүүгө каршы» кам-
панияларынын алкагында бир катар көрүнүктүү илимпоздор 
менен маданият ишмерлери жабыр тартышкан. 1953-жылдын 
январында партиянын көрүнүктүү ишмерлеринин өлүмүнө се- 
бепчи деп, кайсы бир советтик маршалдарды өлтүрүүгө аракет 
жасаган деп күнөөлөнгөн «зыянкеч врачтардын тобу» соттолгон. 
1953-жылдын 21-январындагы гезиттерге Лениндин өлгөн кү-
нүнө карата чыккан сүрөттүн алдына «киши өлтүргүч врачтар-
дын» бетин ачууга жардам берген врач аялды сыйлоо буйругу 
жарыяланган. 

50-жылдардын башында жаңы саясий жана экономикалык 
кырдаал жаралат. Бул мезгилде кайра калыбына келтирүү иште- 
ри аяктап калган. Адамдар согуштун бүтүшү менен мурдагыдай 
катаал шартта жанды уруп иштөө, куугунтуктоо, репрессиялоо 
бүтүшү керек экендигин түшүнүп калышкан. Мындай маанайлар 
1953-жылы И. Сталиндин өлүмүнөн кийин КПСС Борбордук ко- 
митетинин биринчи катчылыгына Н. Хрущевдун келгени менен 
орун алган. Сталин көз жумганынан бир ай өтпөй, 1953-жылдын 
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4-апрелинде «Правдага» врачтардын мыйзамсыз соттолгону, тер- 
гөөчүнүн камакка алынганы, жардамчы аялдын ордени кайта-ры-
лып алынганы тууралуу билдирүү жарыяланган. Көп өтпөй дагы 
бир нече саясий иштердин токтотулганы тууралуу маалымат та-
рап, сталинизмдин курмандыктарын актоо иштери башталган. 

Согуш жылдарынан кийинки он жылдыкта өлкөдө демокра- 
тиялашкан коомдук жашоонун биринчи белгилери байкала баш- 
таган. Башкаруу цивилизациялуу ыкмага өтүп, адам баалуулу- 
гун таанууга аракеттер орун алган. Жыйынтыктап айта турган  
болсок, өнүккөн өлкөлөрдүн баарынан бөлүнүп алган СССРдин 
«темир тосмосу артында» калганына карабастан, орус журналис- 
тикасы тынчтык үчүн күрөшүүгө, эл аралык коопсуздукту бекем- 
дөөгө, планетага коркунуч жараткан термоядердик коркунучка 
каршы күрөшүүгө чоң салымын кошууга жетишкен. 

50-жылдардын экинчи жарымындагы жана 80-жылдар- 
дын башындагы журналистика. 1956-жылдын жазында өткөн  
КПССтин XX съезди өлкөнүн өнүгүүсүндөгү маанилүү өзгөрүүлөр- 
дүн башаты, чеги болгон. Анда жаңы экономикалык курс анык-
талып, партия ишмердигиндеги демократиялык негиздердин 
пайда болушунун жаңы кадамы жасалып, «кансыз согуштан» 
саясий тынчтыкта жашоого өтүү жарыяланган. Бирок XX съезд-
дин эң негизги мааниси – Сталиндин культуна сыйынууну же-
ңүү, репрессияга тушуккан көптөгөн коммунисттерге жана пар- 
тиясыздарга карата адилет чечимдерди чыгаруу болгон. Жакыр-
ланган айылдар, техникалык жактан артта калган өндүрүш, ту-
рак-жайдын катуу дефицити, калктын төмөнкү деңгээлдеги жа-
шоосу, миллиондогон адамдардын камакта жатышы, ушунун 
баары жаңы саясий жана радикалдык өзгөрүүлөрдү талап кылып 
турган. 

Бул мезгилдерде прессанын түзүмү өзгөртүлүп, жаңы «Про-
мышленно-экономическая газета», «Экономическая газета», 
«Социалистическая индустрия», «Московские новости» (бир ка-
тар европа тилдеринде) деген сыяктуу бүткүл союздук гезит- 
тер пайда болгон. Биринчи жолу союздук республика РСФСРдин  
«Советская Россия» деген борбордук гезити чыккан. 1960-жылдан 
баштап «Известия» гезити күнүнө эки жолу күндүз жана кечин- 
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де басылып, жекшемби күнү анын кошумча тиркемеси «Неделя» 
чыккан. Жергиликтүү басылмаларда да өзгөрүүлөр болуп, көп 
нускалуу колхоз гезиттери чыга баштаган. Райондор аралык ба- 
сылмаларды, колхоз-совхоздук башкаруу гезиттерин чыгарууга 
аракет жасалган. Бирок көп өтпөй аталган басылмалар талапка 
жооп бербейт деп табылып, айыл райондорунда кайрадан район-
дук гезиттер чыга баштаган. Жаңы журналдардын катарында  
адабий-көркөм, «Москва», «Ленинград», «Нева», «Молодая гвардия»  
калың журналдары, коомдук-саясий «Агитатор», коом таануучу 
«Вопросы истории КПСС», «Известия Сибирского отделения Ака- 
демии наук СССР» илимий журналдары жарык көргөн. 1960-жы- 
лы өлкө боюнча болгону 7 миң гезит, 4 миңдей журнал жана жур- 
нал тибиндеги басылмалар чыккан. 

Бул өзгөрүүлөр советтик журналистиканын мүнөзүн, идея-
лык-тематикалык багытын өзгөртүүгө учураткан. 1961-жылдын 
февралында АПН («Новости» басмасынын агентствосу) жаңы ин-
формациялык агентствосу түзүлөт. Аны Журналисттер союзу, 
Жазуучулар союзу, советтик достук коомчулугу жана чет элдик 
өлкөлөр менен маданий байланыш союзу, саясий жана илимий 
билимдерди жайылтуу боюнча Бүткүл союздук коомчулук түзөт. 
ТАССтан айырмаланып, АПН советтик көз караштан өлкө ичиндеги 
жана чет өлкөлөрдөгү маанилүү окуяларды чагылдырып турган. 

Агенттик көп сандаган пресс-бюллетень, пресс-релиз, баян-да-
маларды да даярдаган, басмакана ишмердигин да жүргүзгөн, чет 
өлкөлүк окурмандарга (Англияда «Советская неделя», Индияда 
«Страна Советов», АКШда «СССР», Жапонияда «Советский Союз 
сегодня») арнап гезит-журнал, орус жана чет тилдерде буклет, 
брошюра, китептерди чыгарган. 

Бул мезгилде радионун өнүгүшү менен транзистордук приём-
никтерди өндүрүү иши жолго салынган. Натыйжада 1965-жылга 
карата советтик радиону угуучулардын саны 200 млн го жеткен. 

Ошол мезгилдеги радионун интенсивдүү өнүгүүсүн кабыл алуу 
жана берүүнүн аймагын бир кыйла кеңейткен транзисторлук 
приёмниктердин өнүгүүсү шарт түзүп берген. Москва радиосунун 
берүү көлөмү суткасына 250 саатка жетип, берүүлөр 46 чет элдик 
жана СССР элдеринин 10 тилинде уктурулган. Андан сырткары 
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республикалык, крайлык жана облустук студиялар программа- 
ларды эфирге СССР элдеринин 65 тилинде берген. 60-жылдар- 
дын башында өлкөдө 4 жалпы союздук программа чыгып, 130дай  
жергиликтүү радиоберүүлөрдүн редакциясы болгон. Согуштан 
кийин магнитофон болгон үн жаздыруу бардык негизги орунду 
ээлеген ыкмалары артка сүрүп, СССРдин жана дүйнөнүн бардык 
өлкөлөрүндө. Ал радиожурналисттердин чыгармачылыгына ка- 
дыресе чыгармачыл шарттарды (биринчи кезекте монтаждын ар 
кыл түрлөрүн эсептей келгенде) түзүп берип, программалардын 
ар кыл каражаттарын, түрлөрүн жана формаларын оптималдуу 
түрдө айкалыштыруу жолун таап берген. 

1950-жылдары телевидение болуп көрбөгөндөй өнүгө башта-
ган. Аудиториясы кеңейип, өлкө 4 млн дой телеприёмникке ээ 
болууга жетишкен. Телекөрсөтүүлөр күндө эфирге чыгарылып, 
борбордогу жана Подмосковьедеги жашоочулар үчүн Борбордук 
телевидениенин экинчи программасы ишке киргизиле баштаган. 
Радио менен кинонун айкалышынан жаралган телевидение тез 
аранын ичинде эле жаңы массалык маалымат каражаты катары 
өнүгүү жолуна түшкөн. Ай сайын жаңы программалардын цик- 
ли пайда болгон. Ал эми «тележаңылыктар» коомдук-саясий бе- 
рүүлөрдүн негизги формасына айланган. Ошентип бара-бара те- 
левидение өзүнүн спецификалык өзгөчөлүгү жана мүмкүн-чүлү-
гү менен өлкөнүн ЖМК системасынын тең укуктуу компо-ненти-
не айланган. 

Көптөгөн коомдук уюмдардын ишмердиги активдешип, басыл-
ма, радио жана телевидениенин кызматкерлеринин чыгармачыл 
кошуунун түзүү үчүн даярдоо иштери жүргүзүлөт. 1959-жылдын 
аягында советтик журналисттердин бүткүл союздук I съезди 
болуп, максаттар менен милдеттер аныкталып, жаңы уюм СССР 
журналисттер кошуунунун уставы кабыл алынат. 

КПССтин XX съездинен кийин советтик журналистиканын те- 
матикасы менен проблематикасы өзгөрүлгөн. Н. Хрущевдун «Же- 
ке адамга сыйынуучулук жана анын кесепеттери жөнүндөгү» 
доклады жабык отурумда окулуп, ачык басылмаларга жарыя-
ланган эмес. Бирок ал 4-июнда «New York Times» гезитине жана  
париждик «Le Mond» гезитине чыккан. Андан көп өтпөй XX 
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съезддеги Н. Хрущевдун доклады менен коммунисттер таа-ны-
шышкан. Ал эми «Правдага» анын негизги жоболору басылган. 
Мунун баары өлкөдө чоң резонанс жараткан. 

Партиялык жашоону өзгөртүү, башкаруунун буйрукчул-бюро- 
кратиялык ыкмаларынан арылуу аракети айланып келип ленин-
дик нормаларга жана андагы иштөө принциптерине кайрылууга 
аргасыз кылган. Басылмалардагы пропагандалык, алдыңкы ма-
калалар, радиодогу маектер, телеге чыгып сүйлөнгөн сөздөрдүн 
бардыгы партиянын элдин талабын эске ала баштаган мүнөзүнө 
жараша өзгөрүлгөн. Бул стратегиялык багыт «Партийная жизнь»:  
стиль и методы руководства», «Марксизм-ленинизм – в дейст-
вии», «По ленинскому курсу» деген рубрикалар менен ишке ашы-
рылган. Партиянын жаңы уставы менен программасы кабыл 
алынып, «Бүткүл элдин талкуусуна» деген кампаниясы иштелип 
чыккан. Ага карата «Правда» гезити «Коммунизм жер жүзүндө 
Тынчтыкты бекемдейт», «Коммунизм жер жүзүндө Теңдикти бе-
кемдейт», «Коммунизм жер жүзүндө Бакытты бекемдейт» деген 
темада гезиттин атайын 6 санын жарыкка чыгарган. 

Кемчиликтерди жоюп, эмгекчилерди тарбиялоого багытталган 
«Авторитетке карабастан» деген аталышта сындар жарыяланган. 
Мындай сындар фельетон жанрынын, сынга багытталган жана  
сатиралык материалдардын гүлдөшүнө алып келген. Мисалы, 
«Правда» гезитинде «Под огонь критики», «Колючие строки» 
деген, «Известияга» «Под острым углом», «На булавку» деген 
тандалмалар чыккан. Бардык жаштар басылмаларында «Ком-
сомольский прожектор» деген рубрика пайда болуп, анда эмгек 
дисциплинасын сактабагандар, жаштар маселелерине бюрокра-
тиялык мамиле кылган учурлар айтылып, башка дагы кемчи-
ликтердин бети ачылып турган. 60-жылдардын башында элдик 
көзөмөлдүн пайда болушу менен «Страницы народного кон-
троля», «Под контроль масс», «Народный контроль» деген улам 
алмашып чыгарылып турган тилкелер киргизилген. Гезиттер 
окурмандарга өндүрүш менен чарбадагы байкалган кемчилик- 
тер тууралуу, кызмат ордунан пайдалануу учурлары тууралуу 
редакцияга кулак-кагыш кылып турууну өтүнүп кайрылып ту- 
рушкан. 

Басма сөз менен радиодо окурман, угармандар катыш- 
кан ар кандай дискуссиялар өткөрүлгөн. Жалпылап айтканда,  
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журналистика ишинде коомдук башталыштар кадыресе жогору- 
лаган. Ал жалпы демилге менен энтузиазмдын көтөрүлүшүнө 
байланыштуу мыйзам ченемдүү көрүнүш болгон. 60-жылдарда-
гы айыл кабар-чыларынын кыймылына 5 млн дой адам тартыл- 
ган. Ал мезгилде окурмандардын, угармандардын жана көрүүчү- 
лөрдүн каттарына кылдат көңүл бурулган. Алар гезиттердин 
ар бир санына чыгып турчу. Бир катар басылмаларга окурман- 
дардын билдирүү жана сунуштарын камтыган атайын рубри- 
калар киргизилген. Алар «Окурмандар сунуштайт, кеңеш берет...»,  
«Окурман билдирет, ой жүгүртөт, сунуштайт», «Окурман маекти  
улантат» деп аталган. Алтургай, «Комсомольская правда» гези- 
тинде «Коомдук пикир институту» («Институт общественного 
мнения») деген атайын бөлүм окурмандардын арасында өтө по-
пулярдуулукка ээ болгон. 

Ушул эле мезгилде экономикалык масштабдуу реформа жүр- 
гүзүүгө далалаттар пайда болуп, өндүрүштү тармактык башка-
руудан аймактык башкарууга өткөрүү керек деген демилге ишке 
аша баштаган. Мунун өзү союздук республикалардын укукта-ры-
нын кеңейишин, башкаруу аппараты кыскарып, аймактар баш- 
карууну өз колуна алуусун түшүндүргөн. Негизинен мындай чар-
балык кайра уюштуруулар саясий ыкма жана методдор менен 
ишке ашырылган. Коммунисттик эмгек үчүн аракет, беш жыл-
дык жана жети жылдык пландарды иш жүзүнө ашыруу советтик 
журналистиканын негизги темаларына айланган. Мисалы, пар-
тия жетекчилиги тарабынан «жүгөрү айдоону биргелешип кө-
бөй-түү» деген демилге көтөрүлүп, чоң пропагандалык кампания 
жүргүзүлгөн. Гезит-журнал беттери «Жүгөрү – талаалардын ха-
нышасы» («Кукуруза – царица полей») сындуу ураандарга толуп, 
климаттык шарт жол бербеген аймактарга да жүгөрү айдоого ча-
кырык ташталган. «Жан башына болгон этти, сүттү жана майды 
өндүрүү боюнча АКШга жетип, андан ашып өтүү» деген пропа-
ганда да жүгөрүдөгүдөй дуулдаган. Мындай ураан-лозунг менен 
басма сөз ийгилик жана жетишкендиктерди апырта жазган мате-
риалдарга чөмүлүп калган. 

1961-жылдын 12-апрелиндеги Ю. Гагариндин алгачкылардан 
болуп жер шарын айланып учканы өлкөнүн гана тарыхында эмес, 



Дүйнөлүк журналистиканын тарыхы

• 301 •

адамзаттын тарыхында чоң окуя болду. Бул окуяга «Правда», 
«Известия» гезиттери атайын ыкчам чыгарылыштарды арнаган, 
ТАССтын маалыматтары бүтүндөй дүйнөгө жетип турган. 14-ап- 
релде Москва телевидениеси аркылуу биринчи космонавт менен  
советтик адамдардын жолугушуусу көрсөтүлүп, ал Европа өлкө- 
лөрүнө да трансляция болгон. Ю. Гагаринден кийин учкан бир  
катар советтик космонавттардын аттарын журналисттер бүтүн- 
дөй өлкөгө таанытышкан. 

«Желаргы» доорунун жылдары өлкөнүн руханий кайра жара-
луусу байкалып, адамдын ички дүйнөсүнө кызыгуу башкы планга 
чыккан. Гезит-журналдардын материалдары аздыр-көптүр психо- 
логиялык кырдаалдарга басым жасап, адамды таанууга багыт 
алып калышкан. В. Овечкиндин «Районные будни» очерки-
нин жыйындысы маанилүү бурулушка негиз болуп, очерк жан-
ры-нын өнүгүүсүнүн жаңы этабын ачып берген. А. Калинин,  
Г. Троепольский, В. Тендряков, Е. Дорош жана башка авторлор 
айыл турмушун элестүү сүрөттөп чагылдырышкан. «Айыл калем-
герлеринин» бүтүндөй бир катмары пайда болуп, алар айыл чар-
басынын маселелерин терең образдар аркылуу ачып беришкен. 

А. Аграновскийдин очерктери менен көйгөйлүү макалалары 
өндүрүш, илим жана билимге арналган. Анын материалдарында 
беллетристика болгон эмес. Аграновский башкалардан стилинин 
жөнөкөйлүгү жана тактыгы менен айырмаланып турган. «Айыл 
калемгерлери» сыяктуу эле А. Аграновский макалаларында масш-
табдуу жана актуалдуу маселелерди кабыргасынан койгон. Анын 
каармандары техникалык прогресс же план үчүн күрөшкөн жан-
сыз образдар болгон эмес. Ал өзүнүн мүнөзүнө ээ, көз карашы, ой 
толгоосу бар, акыйкаттык жана адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн ти-
рүү адамдар тууралуу жазган. 

Жалпы массага эмес, конкреттүү адамга кайрылуу, жеке адам-
дын кызыкчылыгы менен эсептешүү, аны коргоо тенденциялары 
дал ошол «желаргы» жылдары ишке ашкан. «Известия» гезитинин 
окурмандарынын арасында Т. Тэсстин публицистикасы өзгөчө 
популярдуу болгон. Ал өзүнүн очерктеринин темаларын окурман-
дардын каттарынан тапкан. Чыгармаларында турмуштан алын- 
ган окуяларды жазган, советтик карапайым адамдардын жан 
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дүйнөсүнүн драмаларын ачкан. Тэсстен тышкары, өзүнүн лирика-
луулугу, мекенге болгон, орус табиятына болгон чыныгы сүйүүсү 
менен В. Песковдун чыгармалары да айырмаланып турган. Алар 
1963-жылы «Шаги по росе» деген ат менен жарыяланып чыккан. 

«Желаргы» жылдарындагы адабияттын, публицистиканын, 
коомдук аң-сезимдин өнүгүшүнүн флагманы, жан дүйнө оппо- 
зициясынын символу болгон «Новый мир» журналынын өзгө-
чө ролун айтпай кетүүгө мүмкүн эмес. Көптөгөн жылдар бою  
(1925-жылы жарыкка чыккан) ал орус элинин «калың» журнал 
салтын улантып, окурмандарды кызыктуу адабий чыгармалар 
менен тааныштырып, сын жана публицистикадагы жаңы ысым-
дарды таанытып турган. «Новый мир» журналынын өнүккөн 
жылдары А. Твардовский жетекчилик кылган 50–60-жылдар 
болгон. Белгилүү советтик акын эки жолу баш редактор болуп 
дайындалган (1950–54-жылдары, 1958–69-жылдары), эки жолу 
кызмат ордунан четтетилген, акыркысында бүтүндөй редколле-
гия жумуштан айдалган. 

Өзүнүн көз карандысыз, принципиалдуу позициясында катуу 
турган А. Твардовскийди жана ал жетектеген журналды партия- 
лык ретрограддар совет элинин идеологиялык биримдигине 
реалдуу коркунуч катары көрүшкөн. Басылманын бетинде бир  
нече жолу көркөм чыгармачылыкты баалоодо партиялык-класс- 
тык мамиле менен талаш-тартышка түшкөн адабий сын макала- 
лар басылып турган. «Новый Мир» журналынын аркасы менен 
окурмандардын жоон тобу Ф. Абрамовдун, Ч. Айтматовдун, В. Вой- 
новичтин, В. Гроссмандын, Ю. Домбровскийдин, С. Залыгиндин,  
В. Овечкиндин, А. Солженициндин, Ю. Трифоновдун, В. Шукшин- 
дин ошол учур үчүн курч жазылган чыгармалары менен тааны- 
шышкан. Бирок, «желаргы» доорунун учуру да өтүп, бийлик ста- 
линдик режимдин жолун жолдоп, «коомдук пикирдин» жардамы 
менен эркин көз карашты кармангандардын көзүн тазалай баш- 
таган. «Огонек» журналына «Новый мир» эмнеге каршы чыгып 
жатат» («Против чего выступает «Новый мир»») деген бир катар 
советтик адабиятчылардын колу коюлган ачык каттан кийин 
өлкөдөгү алдыңкы адабий-көркөм журналдын редакциясы реп- 
рессияга дуушар болгон. 
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Прессанын, радионун, телевидениенин негизги багыттары 
партия койгон максат жана милдеттер аркылуу гана аныкталууга 
өткөн. СССРди башкаруучулардын оюна карата ЖМКнын мазму-
ну да, бул же тигил маселеге болгон көз караштар да өзгөрүп тур-
ган. Баштагыдай эле өлкөнүн саясий жетекчилигин сындоо четке 
кагылган, анын такталып-таразаланбаган чечимдери бейкүнөө 
адамдардын тагдырын чечкен. Акырындык менен адабият ме-
нен искусстводогу «бирдей ойлонуу» принциби кайра калыптана 
баштаган. Ушундан улам Б. Пастернактын «Доктор Живаго» ро-
маны жарыкка чыгарылган эмес. Автору ушул чыгармасы үчүн 
Жазуучулар кошуунунан чыгарылып, сот жообуна тартылган.  
В. Дудинцевдин «Новый мир» журналына чыккан «Не хлебом еди-
ным» деген романы да катаал тагдырга кабылып, Н. Хрущев та-
рабынан жалаа жапкан чыгарма катары сынга алынган. Анткен 
менен ушул эле учурда Н. Хрущевдун колдоосу менен «Новый 
мир» журналына А. Солженицындин мурун тыюу салынган тема 
болгон саясий көз карашы боюнча камакка алынгандардын таг-
дырын ачып берген «Один день Ивана Денисовича» деген повес-
ти жарык көргөн. 

Ушундай эки анжылык, белгиленген принциптерден чеги-
нүү, иштеги импульсивдүүлүк, илимий так мамиленин жоктугу –  
1964-жылдын октябрындагы партия бийлик башчысынын алма- 
шуусуна алып келген. Н. С. Хрущев 1964-ж. КПСС БКнын Гене- 
ралдык секретарлыгынан жана СССР Министрлер Советинин 
Төрагалыгынан бошотулган. КПСС Борбордук комитетин Л. Бреж-
нев жетектеп калган. Волюнтаристтик тенденцияларды жеңүүгө 
багытталган чечимдер кабыл алынган. Бара-бара «Туруктуулук 
жана негиздүүлүк» деген лозунгдар басымдуулук кылып, жетиле 
элек реформалар токтоп калган. 

«Токтотуу механизми» алгач социалдык-саясий чөйрөдө баш- 
талган. 60-жылдары «желаргы» доорунун демократиялык же-
тишкендиктери четке кагылып жоюлган. КПССтин XX съездин 
эскерүү, ал тургай, кооптуу да болуп калган. Барган сайын тыюу 
салынган темалар менен ысымдар көбөйгөн. Мисалы, 1964-жылы 
Н. Хрушевдун күйөө баласы А. Аджубей «Известиянын» башкы 
редакторлук кызматынан бошотулгандан кийин, 20 жыл бою 
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өз аты менен басылмаларда иштей алган эмес, анын аты табуга 
айланган. 

Ошентип, 60-жылдардын аягында өлкө «сенектик доор» – деп 
мүнөздөлгөн жаңы өнүгүү этабына өткөн. Бүтүндөй мамлекет-
тик механизмде, саясий системада бюрократизация тенденциясы 
ачык көрүнө баштаган. 1966−70-жылдардагы өсүү темпи жогору-
лаган экономика кайрадан төмөндөгөн. Өсүү темпинин мындай 
төмөндөөсү көп жылдарга чейин өкүм сүргөн. Өндүрүш менен 
айыл чарбасы анчалык жакшы иштеген эмес. Социалдык саясат-
та сөз менен иш төп келген эмес: «Бардыгы адам үчүн, бардыгы 
адамдын жыргалчылыгы үчүн» деген лозунг даңазалаганы ме-
нен, партиялык мамлекеттик-аппаратынын кызыкчылыгы гана 
ишке ашырылган. 

Сенек доордогу советтик журналистиканын өнүгүүсүнө ири- 
де, сандык өсүш мүнөздүү. 1970-жылы СССР боюнча 7250 гезит,  
бир жолку 140 млн нуска менен чыккан. 1977-жылы 7985 гезит  
168 млн нуска менен жарык көргөн. 1977-жылдагы журналдын 
саны 7 миңге жетип, жылдык нускасы 3 млрд болгон. Пресса- 
нын 70-жылдардын экинчи жарымындагы материлдык-техника- 
лык базасы жакшырган. Өлкөнүн ири шаарларына 20 жаңы по-
лиграфиялык комбинат курулуп иштей баштаган. Фототелеграф 
киргизилип, басылмалардын полиграфиялык кызматын жак- 
шырткан офсеттик басылма иши кеңири тараган. 

Жылдан-жылга ТАСС жана АПН телеграф агенттиктери тара- 
бынан берилген маалыматтын көлөмү өскөн. Алардын кабар-
чылык түйүнү өнүккөн. Мисалы, 80-жылдардын ортосунда ТАСС 
өзүнүн структурасында 14 республикалык агенттикке, 6 бөлүмгө, 
РСФСРде 72 корреспонденттик пунктка, чет өлкөдө 110 бөлүмгө 
жана корреспонденттик пунктка ээлик кылган. 

80-жылдардагы союздук радио эфирге 5 программа чыгарса, 
анын жарымы күнү-түнү кызматта болгон. Күнүнө орто эсеп ме-
нен 20 сааттан берилген алгачкы, маалыматтык, коомдук-саясий 
жана көркөм программалар негизгилер катары эсептелинген. Ал 
убактысына жараша 4 дублга ээ болуп, радио аркылуу трансля-
цияланган. Маалыматтык-музыкалык берүүлөргө негизделген 
«Маяк» (экинчи) программасы популярдуу болгон. Дүйнөнүн 
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ондогон тилдеринде чет өлкөлөргө радио берүүлөр уктурулган. 
Бүткүл союздук радионун 80-жылдардагы суткалык көлөмү 150 
саатты түзгөн. 

70–80-жылдары телекөрсөтүү да техникалык жактан жана 
программа, берүүлөрүнүн саны жагынан активдүү түрдө өнүк-
көн. 1965-жылы жогорку жана орто мектептерге, андан сыртка-
ры өзүмдү өнүктүрөм дегендерге үчүнчү окутуу-билим берүүчү 
жана илимий-популярдуу программалар берилген. 1967-жылдын 
ноябрында Останкино телеборбору ишке киргизилгенден кийин,  
төртүнчү спорттук-көркөм программа бериле баштаган. Бирок  
биринчи жылдары 3–4-программа Москвада жана анын жакын  
аймактарына гана тараган. Телевизиондук станциялар менен  
теле программалар үчүн жердин жасалма спутнигин колдонуш- 
кан. 1970-жылы калктын 70%ы, 80-жылдардын башында калк- 
тын 88%ы телевизиондук берүүлөрдү көрө алган. 1982-жылы  
Борбордук телевидениенин экинчи маданий-агартуу программа-
сы бүткүл союздукка айланган. Биринчи программанын бар-
дык берүүлөрү жана башка программалардын айрым берүүлөрү 
«Орбита» системасынын жардамы менен 3 берүү саатында өлкө-
нүн түндүк жана чыгыш райондоруна көрсөтүлгөн. 1980-жылы 
РСФСРде 14 телестудия эки тилде, 4 теле борбор үч жана андан 
ашык тилдерде берилген. Телевидениенин популярдуулугу, анын 
аудиторияга болгон салымы барган сайын өскөн. 

70-жылдары басылма, радио жана телевидение активдүү түр- 
дө кызматташып, бирдиктүү система катары функцияны атка-
рып калышкан. Улам тереңдеген интеграциялык процесстер өзү-
нө бир нече маалымат каражатын камтыган чек аралык басыл- 
манын түрүн пайда кылган. «Кругозор», «Колобок», «Клуб и ху-
дожественная самодеятельность» деген журналдардын үндүү 
беттери – пластинка, кийин кассета кыстарылган. Башкача айт- 
канда, алар өзүнө радио журналистиканы дагы, басылма маа-
лы-матын дагы камтыган. Мындан тышкары, «Русский язык за 
рубежом», «Русский язык в национальной школе» деген атайын 
басылмалардын «уктуруулары» болгон. Дифференциация процес- 
синен улам, ЖМК системасынын өнүгүшү менен ар бир каналдын, 
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массалык маалымат органдарынын өзүнүн өзгөчөлүктөрү пайда 
боло берген. 

80-жылдары советтик журналистиканын системасы так бө-
лүштүрүлүп, ар бир жарандын 4-6 маалымат булактарын колдо-
нууга мүмкүнчүлүгү болушу керек деген ЮНЕСКОнун критери-
йине жооп берүүгө жетишкен. Советтер Союзунда расмий түрдө 
катталган 14 миң басылма чыгып, алардын арасынан 8,5 миң 
гезит 65 тилде чыккан, бир жолку нускасы 200 млн дон ашкан. 
Борбордук телевидение жана Бүткүл союздук радио менен кошо 
115 жергиликтүү телеборбор, 140 радио студия кызматта болгон. 
Ал эми башкаруу жана уюштуруу системасы иерархиялык шаты-
нын бардык тепкичтеринде борборлоштурулган жана унифика-
цияланган. Анын кесепетинен улам аудиториялык топтордун кы-
зыкчылыктары канааттандырылган эмес же таптакыр эле эске 
алынбаган. 

Басма сөз, радио жана телевидение биринчи кезекте партия 
ишинин идеологиялык куралы катары иш жүргүзгөн. 1960-жыл-
дары «идеологиялык күрөштүн курчушу» лозунгунун астында 
(30-жылдардагы «класстык күрөштүн курчушу» лозунгунун өз-
гөртүлгөн формасы) чыгып, «социализмдин душмандарын таап, 
бетин ачуу» жолго коюлат. Бирок, совет элинде лениндик-марк-
систтик дүйнө таанымды жана коммунисттик адепти калыптан-
дыруу, партиянын съезддеринин тагдыр чечүүчү чечимдерин 
пропагандалоо иши журналистиканын негизги милдети катары 
кала берет. Мисалы, 1980-жылы «Правда» гезитинин ар бир са-
нында «За строкой решений XXVI съезда КПСС» («КПССтин XXVI 
съездинин чечимдеринин сабы менен»), «XXVI съезд – марксизм-
ленинизм в действии» (« XXVI съезд – марксизм-ленинизм иш-
аракетте»), «В Советской России» (Советтик Орусияда), «Решения 
XXVI съезда КПСС – в жизнь» («КПССтин XXVI съездинин че-
чимдери – турмушка ашырылсын»), «Твоя партийная линия» 
(«Сенин партиялык линияң») рубрикалары туруктуу чыгып тур-
ган. Телекөрсөтүүдө «Миллиондордун лениндик университети», 
«Съездден съездге», «Беш жылдыкты – мөөнөтүнөн мурда!» ж. б. 
программалар цикли чыгып турган. 

Жалпы «шапканын» жана лозунгдардын астында чакан маз- 
мундуу, үгүттөө стилинде жазылган материалдар басылган.  
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Булардын негизинде басма сөздү стереотип, шаблондор каптаган. 
Жаңы экономикалык программалар, жаңы пропагандалык кампа-
нияларды чагылдырган гезит беттеринен айырмаланып, радио 
берүүлөр менен телекөрсөтүүлөр бири-биринен өзгөчөлөнбөгөн, 
радио-теленин типологиялык спецификасына туура келбеген 
рубрика, лозунгдар киргизилген: «Интенсификация: сущность, 
пути и средства», «Экономике быть экономной», «Хозяйствовать 
рачительно», «Модель – конвейер – прилавок» ж. б. Өлкөдө, жур-
налистикада да ашыра демилге көтөрүү күч алат. Мисалы, Ростов 
облусунун партиялык-чарбалык аппаратында «Мөөнөтүнөн мур-
да курабыз – мөөнөтүнөн мурда өздөштүрөбүз», «Ар бир мүнөткө 
– жумушчу эсеп» деген лозунгдар жайылып, жергиликтүү прес-
сада жарнамалана баштайт. Кийинчерээк мын-дай чакырыктар 
борбордук басылмалардан да колдоо табат. 

Өлкө боюнча чоң масштабдуу курулуш иштери колго алынат. 
Аларды комсомол ударниктери жарыялап, жаштар басылмалары 
менен программалары гана эмес, бүтүндөй пресса, радио, телеви-
дение жаштарды курулушка чакыра баштайт. Беш жылдыктын 
объектилери Сибирь, Ыраакы Чыгыш жана Нечерноземье бол-
гон. БАМ (Байкало-Амурская магистраль) жана «Атоммаш» (атом 
машинакуруучу Волгодон заводу), Красноярск жана Усть-Илимск 
гидроэлектростанциялары, АвтоВАЗ жана Канск-Ачиндик ТЭК ар 
дайым журналисттердин көңүл чордонунда болуп, алар туура-
сында бир катар очерк, репортаж, кабарлар жазылып турат. Ал 
эми ошол учурда күйүп турган олуттуу тема болгонуна карабай, 
Ооган согушуна көп көңүл бурулбайт. Айрым учурларда гана со-
веттик аскердин азыраак бөлүгүнүн интернационалдык миссия- 
сы катары маалыматтар гана учкай берилген. Советтик Армия 
Ооганстанда калктын боштондугу үчүн гана жардам кылууда 
деген пропагандалык мифтер таратылган. Мисалы, 1983-жылы 
«Комсомольская правда» «На проводе – Кабул» деген рубрика-
нын астында «жүздөгөн оогандын душмандын өчүнөн коркпос-
тон революционерлердин катарына өтүп жатканын», анткени, 
бул аларды «эл менен болуу апрель революциясынын жеңишине 
болгон ишеним экенин түшүндүрөрүн» жазган. Согуштун масш-
табы жана жоготуулардын саны тууралуу эч кандай маалыматтар 
ачык айтылган эмес. 
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Чоң салтанат менен түрдүү юбилейлер (Октябрь революциясы-
нын 40, 50, 60 жылдыгы, СССРдин 40, 50, 60 жылдыгы, Лениндин 
100 жылдыгы) белгиленип, пропагандалык кампаниялар бири-
нен сала бири өтүп турган. «Навстречу юбилею СССР», «Трудовые 
подарки Октябрю», «Юбилейная вахта», «Юбилейному году – 
ударный труд» деген рубрикалардын астында ийгиликтер менен 
жетишкендиктерди даңазалаган ойдон чыгарылган же ашыра 
макталган материалдар жарыяланган. 

Анткен менен, бул мезгилдерде журналисттер терс көрүнүштөр 
туурасында таптакыр жазышкан эмес, кемчиликтердин, жасалма 
көрүнүштөрдүн бетин ачууга дээрлик аракет жасашкан эмес деп 
айтууга болбойт. А. Аграновский, В. Песков, Г. Радов, И. Руденко,  
А. Стреляный, Т. Тэсс, Ю. Черниченко деген советтик публицист-
тер өтө катаал шарттарда иштөө менен бирге, адилеттүүлүк үчүн 
күрөшүп, адамдарга жардам кылып, колунан келишинче жалпы 
өлкөнүн прогрессине салым кошууга жетишишкен. Алар жазган 
чыгармалар коомчулукта чоң резонанс жаратып турган. Басма сөз, 
радио жана телекөрсөтүүдөн бир катар сын жана сатиралык ма-
териалдар кеткен. Мисалы, Л. Лиходеевдин, И. Шатуновскийдин 
фельетондору популярдуу болуп, утуру чыккан «Фитиль» са-ти-
ралык журналында куйкум сөз менен жалкоо, ач көз жана прин-
циби жок жетекчилер жөнүндө айтылат. Журналисттердин сын 
көз караш менен жазылган материалдарына сөзсүз түрдө эки ай-
дан кем эмес убакытта «жооп» берилген. 80-жылдары «Правда» 
гезитинде жооп катары кеткен «Получен ответ», «После крити-
ки», «Возвращаясь к напечатанному», «Правда» выступила, Что 
сде-лано?» сыктуу 10 рубрика болгон. Сын материалдарга керек 
болсо жогорку кызматтагылар түздөн-түз жооп берүүгө тийиш 
эле. 1981-жылы «Литературная газетага» паракорлук, спекуля-
ция жана уурдоо жөнүндө жазылган макала жарыяланган. Көп 
өтпөй СССРдин башкы прокурорунун колу менен гезитте келти-
рилген фактылар аныкталды, макалада аталгандарга кылмыш 
иши козголуп, алардын мыйзамсыз ээлик кылып жаткан мүлкү 
конфискацияланды деген жооп келген»19[23]. Мындай сындар орун 
алганы менен журналистикада алардын чени белгиленген. Басма 

19[23] Литературная газета. 1981. 19 августа. 
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сөздө чагылдырылган кемчиликтердин баары жеке бир көрүнүш 
деп эсептелип, алардын жалпы системага такыр тиешеси жок де-
лип көрсөтүлгөн. 

Ушундай жагдайлардан улам бара-бара басма сөз, радио, те- 
лекөрсөтүүгө болгон ишеним азая баштайт. Мисалы, 1983-жылы 
райондук гезитке жазылуу 110 миң нускага кыскарган. Көптөгөн 
басылмалардын нускаларынын саны партия мүчөлөрүн, комсо-
молдорду жаздыруунун аркасы менен сакталып турган. Ал эми  
башка «Литературная газета», «Огонёк», «Иностранная литера-
тура», «Новый мир», «Советский спорт», «За рулем» деген гезит-
журналдардын нускалары жаздырууга болгон лимит менен гана 
жасалма кармалып турган. 

Ушул учурда өлкөдөгү сөз эркиндигинин, руханий эркиндик- 
тин чектелүүсүнө каршы самиздат пайда болот. Самиздат расмий 
идеологиянын альтернативасы катары чыккан оппозициянын 
саясий күрөшүнүн куралы катары чыккан. Самиздат укуктук кат- 
тоодон өтпөгөн, редакторлук стандарт жана жоболорду кар- 
манбаган, цензурага да баш ийбеген мезгилдүү басылма болгон. Ал 
чыгарган материалдар, чыгармалар кол жазма боюнча басма ма-
шинкада жазылган таризде, (кийинчерээк) компьютерде терил- 
ген таризде таркатылган. 

СССРдеги самиздаттын тарыхы негизинен 20-жылдарга ба-
рып такалат. Бирок терминдин өзү (самиздат) 50-жылдардын 
жарымында гана, б. а. «Известия» гезитине машинкада терилген 
«Синтаксис» деген журналдын чыкканы туурасында кабарлаган 
макаладан кийин гана кеңири колдонула баштаган. Самиздат 
хрущевдук желаргы доорунда калыптанып, Брежневдин уба- 
гында андан ары өнүккөн. 60-жылдарда самиздаттын легалдуу  
эмес кол жазма түрүндөгү жана машинкага терилген басылма- 
лары кеңири массага жетип турган. Самиздаттын салтын «Син- 
таксис» журналы улантып, анын кол жазмаларын чыгарып тур- 
ган. Бирок, аталган журнал болгону үч жолу – 1959-жылдын де- 
кабрында биринчи саны, 1960-жылдын февралында экинчи саны,  
1960-жылдын апрелинде үчүнчү саны чыгып, токтотулган. Жур- 
налдын редактору А. Гинзбург камакка алынып, сүргүнгө ай- 
далган. 

Самиздаттан А. Солженицындин романдары, Б. Пастернак тын 
«Доктор Живагосу», А. Авторхановдун «Технология власти» деген 



2-бап

• 310 •

чыгармасы, И. Габай менен Н. Горбаневскийдин ыр жыйнактары, 
В. Аксенов, А. Кузнецов, А. Галичтердин тыюу салынган чыгар-
малары, А. Сахаровдун «Размышления о прогрессе, мирном сосу-
ществовании и интеллектуальной свободе» жана Р. Медведевдин 
«Перед судом истории», «Правда о современности» деген брошю-
ралары жарыкка чыккан. 

А. Твардовскийдин жана В. Кавериндин К. Фединге жазган,  
П. Антокольскийдин П. Демичевге, Л. Чуковскийдин М. Шолоховго, 
А. Маковскийге жана «Известия» гезитинин редакциясына жаз- 
ган каттарында самиздаттын өлкөнүн кайра жаралуусу үчүн чоң  
салымын белгилешип, бирок ал өз баасын ала электигин айтыш- 
кан. «Азыркы тапта ачык жана жарым-жартылай жабык, оозеки 
да, жазуу түрүндө айтылган сөздүн үстүнөн ар түрдүү жүйөнүн 
негизинде сот процесстери жүрүп жатат. Сөз Л. Толстой жактыр-
ган «Сөз – бул жасалган иш» деген эзелки чындыкка таянуу менен 
куугунтукка алынууда. Балким, сөз чындыгында эле жасалган 
иштир, эгерде… ар бир адамга керек болгон улуу поэзия менен 
улуу проза окурмандардын жүрөгүнөн түнөк таппаган болсо. Сөз 
нандай эле адамга зарыл, алтургай, өзүнүн ачуу чындыгы менен 
ал нандан дагы керектүү дээр элем»20[24] деп жазылат ал каттарда. 

70-жылдарга чейин самиздат негизинен баракча, брошюра, 
китеп жана башка мезгилсиз басылмалар сындуу эле чыгып тур-
ган. Журнал басып чыгаруу аракеттери болгону менен, ал ишке 
ашкан эмес. «Синтаксис» (1960-жыл) эске алган «Бумеранг»  
(1960-жыл), «Феникс» (1961-жыл), «Коктейль» (1961-жыл), 
«Фонарь» (1963-жыл), «Времена года» (1962-жыл), «Мастерской» 
(1964-жыл), «Чу» (1965-жыл), «Сфинкстердин» (1965-жыл) бир-
ден саны жана «Сирендин» (1962-жыл) үч саны жарык көргөн. 
60-жылдардын аягында жана 70-жылдардын башында гана са-
миздатты мезгилдүү басылмага айлантуу тенденциясы орун 
алат. 

Аталган басылма эки жолу чыгарылган. Биринчиси: жарыкка 
чыккан брошюра-жыйнактар өзүнүн баштапкы аты менен но-
мери көрсөтүлүп чыккан (мисалы, «Общественные проблемы», 
түзүүчүсү – В. Чалидзе) жана мезгилдүү басылмага айланган. 

20[24] Русская мысль. 1970. 12 марта. 
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Экинчи жолу – типологиялык белгилерге ээ болгон өздүк мезгил-
дүү басылмаларды түзүү эле. 

60-жылдардын аягында жана 70-жылдардын башында «Хрони- 
ка текущих событий» басылмасы Москвадан самиздат жолу ме-
нен чыгып, Батышка таратылып, Нью-Йорктогу «Хроника» ба-
сылмасынан басылып чыгып, кайра мыйзамсыз жолдор менен 
СССРге келген. 1973-жылы А. Солженицын өзүнүн интервьюсунда 
«Хроника» жөнүндө мындай дейт: «Бир нече жыл бою «Хроника» 
эмне болуп жатканын билгиси келген жалпы адамзаттын көксөө-
сүн кандырып турган. Аз болсо да фамилия, дата, дарек, түрмөнүн 
убактысын, иликтөөлөрдүн формасын айтып, үрөй учурган окуя-
лардын кичинекей бөлүкчөсүн болсо да билдирип турду – ошону-
су үчүн талкаланып, жок кылынды». 

1972–1973-жылдардагы репрессия «Хроника текущих собы-
тий» басылмасын убактылуу токтоткон. 1974-жылдын жазында 
ал кайрадан жанданып, басылманын авторлору жана таратуучу-
лары С. Ковалев, Т. Великанова, Т. Ходорович репрессияланганы-
на карабай, бир нече жылдар бою чыгып турган. 

«Хроника текущих событий» журнал форматындагы он чак-
ты барактык дептер таризинде чыгарылган. Анын «В лагерях и 
тюрьмах» («Лагерь жана түрмөлөрдө») бөлүмүндө саясий камакка 
алынгандардын тизмеси, алардын каршылык көрсөтүүлөрү жө-
нүндө хроникалар жарыяланган. Ал эми «В психиатрических боль-
ницах» («Психиатриялык ооруканаларда») деген бөлүмдө саясий 
шылтоо менен репрессияга тушуккандарды коргоо, улуттук аз-
чылык маселелери (крым татарлары, жөөттөр, немистер) жана 
дин жолундагылардын изине түшүү туурасындагы материалдар 
чыккан. Хроника ар кандай каршылык иштерине, саясий про- 
цесстерге, прибалтика республикаларынын оппозициялык маа- 
найдагы макалаларына көбүрөөк көңүл бурган. «Письма и заяв- 
ления» деген рубрика менен соттолгондорду коргоого алган, 
саясий репрессияга байланышкан материалдар жарыяланган. 
«Самиздат жаңылыктары» СССРде жана чет өлкөдө жарыкка чык- 
кан материалдар жөнүндө кабарласа, «Кыскача билдирүүлөр» 
деген рубрика белгилүү укук коргоочулардын кыймылынын хро- 
никасын, кармоо фактыларын, тергөөчүлөрдүн иштери туура- 
луу маалымдап турган. Журнал конкреттүүлүгү, жеткиликтүүлү- 
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гү менен айырмаланып, каармандардын аты-жөнү, окуя болгон 
жер менен убакыт так көрсөтүлүп берилген. 

70-жылдардагы самиздат адабиятынын жыйындысын төмөн- 
күдөй негизги топторго бөлүүгө болот: 1) өлкөнүн аймагында 
жашаган авторлордун мыйзамсыз жол менен көбөйгөн оригинал-
дуу тексттери; 2) мыйзамсыз жолдор менен келген чет өлкөлүк 
басылмалардагы саясий жана көркөм чыгармаларды кайра басып 
чыгаруу (ИМКА-пресс басылмасынын, Батыш Европа өлкөлөрү-
нүн славистика жана русистика институттарынын текстология-
лык макалалары, Орусиянын чет жакасындагылардын «Посев», 
«Грани», «Континент», «Русская мысль» деген сыяктуу макала-
лары); 3) мурун жеке чогулуштарда, гезит-журналдарга чыккан 
мамлекеттик китепкананын атайын сактоочу жайында сакталып 
калган, тыюу салынган авторлордун чыгармаларын басуу. 

Өз мезгили үчүн самиздаттын түзүүчүлөрү менен аны жайылт- 
кандар жарандык чоң эрдик көрсөтүшкөн. Анткени, алардын ара-
кеттери кылмыш кодексинин 190-беренесин (атайын жалган… 
кара ниет менен… ойлорду тараткандыгы үчүн) жана 70-берене-
син (…начарлатуу максатында үгүттөө жана пропаганда) бузган-
дыгы үчүн айыпталып, көбү эркинен ажыратылган. 60–70-жыл-
дардагы жана 80-жылдын башындагы самиздат сөзсүз түрдө 
кийинки саясий өзгөрүүлөргө чоң түрткү берген. Кайра куруу 
убагында да ал көмүскө чыгарылып турган. 

Желаргы доорунда да, сенек мезгилинде да орус журналис-
тикасынын 30 жылдык өнүгүү доору карама-каршылыктуу тен-
денцияларды башынан кечирген. Телевидениенин пайда болушу 
дүйнөлүк журналистиканын типологиялык түзүлүшүн өзгөртөт, 
жаңы тематика менен проблематикалар чагылдырыла баштайт. 
Бирок мындай өзгөрүүлөр советтик журналистиканын негизги 
принциби болгон коммунисттик партиянын принцибине таасир 
тийгизе алган эмес. Совет аймагында коммунисттик идеологияны 
чагылдырган басылмалар гана өз ишмердигин жүргүзүүгө расмий 
укукка ээ болгон. Мындай кырдаалда самиздаттын пайда болушу 
маалыматка болгон партиялык-мамлекеттик монополияны бу- 
зуп, советтик журналисттерге тыюу салынган темаларды ачууга 
жардам берген жана коомдук пикирдин калыптанышында чоң 
роль ойноп, саясий ачыктыкка өтүүгө көмөкчү болгон. 
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Кайра куруу мезгилиндеги жана XX кылымдын акыркы 
он жылдыгындагы журналистиканын өнүгүү тенденциясы. 
Өлкөнүн өнүгүү тарыхына КПСС Борбордук комитетинин башкы 
катчысы М. Горбачев демилгелеген, 1985-жылы жарыяланган 
Кайра куруу жараткан социалдык-экономикалык, саясий өзгөрүү- 
лөр чоң таасирин тийгизет. Коом моно системадан плюралист-
тикке, тоталитардыктан демократиялыкка оошуп, өлкөдө да, 
ЖМКда да болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр орун алат. ЖМКга баш-
тагыдай эле жаңы саясатты, расмий бийликтин көз карашын 
чагылдыруу милдети жүктөлгөн. Бирок көп өтпөй кайра куруу 
аны демилгелегендерден көз каранды болбой, өз мыйзамдары 
менен жашап, өнүгүүгө өтөт. Ошондо өлкөдөгү олуттуу өзгөрүү-
лөрдү шарттаган, тереңдеткен катализатор катары ЖМК бирин- 
чи планга чыгат. 

Реалдуу өзгөрүүлөр журналистиканын өзүндө да орун алат. 
Кайра куруу убагынын башында, б. а. Советтер Союзу таркай 
элек кезде 14 миңдей мезгилдүү басылма жарык көргөн. 198 млн 
нуска менен чыккан 8515 гезиттин 31и гана борбордук (бүткүл 
союздук) болгон. Калганын 102,5 млн дон жогору нускада чык- 
кан жергиликтүү гезиттер түзгөн. Бардык жергиликтүү гезиттер- 
дин бир чыгарылышынын тиражы борбордук гезиттердин тира- 
жынан ашып түшкөн. Гезит басылмаларынын маанилүү бөлүгүн 
партиялык комитеттер чыгарган. Алардын коомдук жашоого 
болгон таасири чоң болгон. КПСС борбордук комитетинин бор-
бордук органы болгон «Правда» гезитинин эле нускасы 11 млн  
даананы түзгөн. Борбордук комитеттин башка гезиттери «Социа-
листическая индустрия», «Сельская жизнь», «Советская культу-
ра» сыяктуулар да көп нуска менен жарык көргөн. 

Республикалык масштабдагы көп гезиттер Компартиянын 
борбордук комитети менен республиканын Министрлер Совети-
нин бириккен басмаканалары сыяктуу басмаканаларга (алардын 
саны 166га жеткен) тиешелүү болгон. Крайлык жана облустук 
336 гезиттин баары тектеш партиялык комитеттер менен совет- 
тик эл депутаттарынын аткаруу комитети тарабынан чыгарыл-
ган. Мындай көрүнүш автономдук республикалардын, облустар- 
дын (болгону 97 басылма), саны үч миңден ашкан шаардык жана 
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райондук гезиттердин (25 аталыштагы) чыгарылышына да мү-
нөздүү болгон. Советтик басма сөздүн басымдуу бөлүгүн өндүрүш 
мекемелеринин, колхоз, жогорку окуу жайларынын көп нускалуу 
гезиттери түзгөн (4 миңден ашуун). Жергиликтүү басылмалар ау-
диторияга жараша тармактарга бөлүнгөн. Мисалы, облустук жана 
республикалык 132 гезит жаштарга арналып, Союздук республи-
каларда 32 балдар (пионердик) гезити чыгып турган. 5,5 миңге 
жакын гезит орус тилинде, 1291 гезит украин тилинде, 192 гезит 
өзбек тилинде, 162си казак тилинде, 130у беларус тилинде, 64ү 
латыш ж. б. тилдерде чыгып, жалпы жонунан алганда, СССР элде-
ринин 55 тилинде жана 10 чактыдай чет тилинде гезит чыккан. 
Союздук жана автономиялык улуттук республикаларда, автоном-
дук облус жана округдарда гезиттер эрежеге ылайык улуттар 
аралык тил болуп эсептелген орус тилинде жана улуттук тилдер-
де жарык көргөн. Жалпы саны боюнча эсептегенде, күнүнө 196 
гезит, жумасына беш жолу 275, төрт жолу 252, үч жолу 3614, эки 
жолу 486 жана бир жолу 1540 гезит чыгып турган. 

Советтер Союзунда 5275 журнал, мезгилдүү басылмалар чы-
гарылып, алардын 1553ү СССР элдеринин 46 тилинде жана 24 
чет тилде чыккан журналдар болгон. Алардын жылдык нуска-
сы 4 млрд даанага чейин барган. Журналдар дагы гезит сыяктуу 
эле чыгарган органына, багытына, аудиториясына, басылманын 
масштабына, территориялык белгисине карата бөлүштүрүлгөн. 
Жалпысынан партиялык журналдардын саны 64, массалык 334, 
илимий 409, маалыматтык 159, илимий-популярдык 41, методи-
калык 59, чет өлкөлүк окурманга арналганы 146 болгон. 

Кайра жаралуунун шарапаты менен самиздат көмүскөдөн чык-
кан. Расмий пропагандага каршы маанайдагы ачык-айкын оппо-
зициялык гезит жана журналдар «Альтернативдүү пресса» деген 
ат менен жарык көрө баштаган. Бул терминдин астында басылма-
лардын үч тобу же типологиялык тизмеги айтылган. Биринчиси 
– кайра курууну колдогон элдик фронттордун, депутаттык топ-
тордун, «өз киндигин өзү кескендердин», «көз карандысыздар-
дын», партиялар менен коомдук кыймылдардын, диний уюмдар-
дын расмий басылма тобу болгон. Экинчи топту басып чыгаруучу 
кооператорлор, комсомол комитети, журналисттер союзунун 
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уюму, өндүрүштүк уюмдар болгон жаңы пайда болуп келе жаткан 
коммерциялык пресса түзгөн. Ал эми үчүнчү топ – самиздаттын 
көп сапатын сактап калган ар түрдүү формалдуу эмес уюм жана 
топтор, «өз киндигин өзү кескен», «көз карандысыз», «партиялык 
эмес», «цензурага баш ийбеген» жана ушундай сыяктуу басыл-
малар эле. Алардын ишмердүүлүгүн басма сөз жөнүндөгү жаңы 
мыйзам кабыл алынганга чейин СССРдин Конституциясынын сөз 
жана басма сөз эркиндигине кепилдик берген 50-беренеси менен 
аныкталып турган. 

1989-жылы чыккан альтернативдик мүнөздөгү 520 орус тил- 
дүү басылмалардын ичинен 333 коомдук-саясий, 36 христиан-
дардыкы, 12 жөөттөрдүкү, 1 толстойлук, 3 пацифисттик, 12 марк-
систтик, 3 кришнаиттик, 89 адабий-көркөм, 16 экологиялык, 2 
котормо, 13 юмористтик, 2 балдардыкы, 8 пролетардык болгон. 
Альтернативалуу прессанын күчтүү жана туруктуу бөлүгү кат-
тоодон өткөн элдик фронттор тарабынан жана мүнөзү боюнча 
улуттук жана регионалдыкка жакын коомдук-саясий кыймыл-
дар менен уюмдар тарабынан таратылган. Мындай басылма-
нын мисалы катары 100 миң дааналык нуска менен жарык көр-
гөн Латвиянын элдик фронтунун орус тилдүү «Атмода» гезитин 
келтирүүгө болот (Латвиянын КП борбордук комитетинин бас-
маканасында басылып чыкчу). «Атмоданын» мазмуну «көз ка-
рандысыз жана демократиялуу Латвияны калыбына келтирүү» 
максатын көздөгөн Латвия Элдик Фронтунун платформасы ме-
нен аныкталып турган. Бирок анткен менен «Атомада» ЛЭФтен 
көз каранды эмес экендиги баса белгиленип көрсөтүлгөн. 

Парламентарийлердин жана шайлоочулардын ар түрдүү уюм- 
дарынын атынан чыккан альтернативдик басылмалардын ба-
сымдуу бөлүгү СССР эл депутаттарынын региондор аралык тобу- 
нун платформасын колдогон. Б. Ельцин «Московские новости» 
гезитине берген интервьюсунда «Народный депутат» гезитин 
өлкөдөгү эң биринчи көз карандысыз басылма катары сыпат-
таган. Ушундай эле басылмалардын катарына «Голос избира-
теля» деген Москвалык шайлоочулар уюмунун маалыматтык 
бюллетени кирген. «Обновление» аттуу Ленинграддык комму- 
нист-реформаторлордун гезити (партиялык клубдардын бирге- 
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лешкен басылмасы) «платформанын негизги максаты – КПССтин 
радикалдуу реформасын жүргүзүү» болгонун чагылдырган ма-
калаларын басып чыгарган. Расмий статуска ээ эмес ассоциация-
ларга, партия, уюмдарга тиешелүү түрдүү типтеги басылмалар да 
пайда болгон (Социал-демократиялык ассоциациясынын маалы-
маттык бюллетени», анархосиндика-листтердин конфедерация-
сынын журналы – «Община»). 

Көптөгөн басылмалар кайсы бир уюмдарга көз каранды эмес 
өз алдынчалыгын жар салышса, айрымдары саясий багытын ачык 
көрсөтүшкөн («Независимая социал-демократическая газета», 
«Новая жизнь»), ал эми кээ бир басылмалар кеңири профилдеги 
маалыматтык орган катары иш алып барган («Экспресс-Хрони-
ка»). Алсак, «Новая жизнь» негизинен, карама-каршылыктуу мү- 
нөздөгү макалаларды чагылдыруу менен чектелген. Ал эми 
1987-жылдын 1-августунда түзүлгөн «Экспресс-Хроника» өлкө-
нүн маанилүү аймактарынан жаңылыктарды ыкчам билдирүү 
менен альтернативдик басылмалардын лидерине айланган. 

Альтернативдик басылмалардын чагылдырган чөйрөсү боюн-
ча классификациясын карай турган болсок: коомдук-саясий, 
диний-философиялык, жана адабий-көркөм болуп үч чоң топ-
ко бөлүнгөнүн көрүүгө болот. Булардын ичинен саясатташкан 
жүздөгөн альтернативдик басылмаларды өзүнө камтыган коом- 
дук-саясий басылмалар басымдуулук кылган. Экинчи топко бир  
эле маалда коомдук саясий прессанын да айрым сапаты бар 
«БХО», «Слово», «Выбор», «Харе Кришна» деген сыяктуу басыл-
малар кирген. Үчүнчү топту искусство таануу жана сатиралык 
басылмалар түзгөн. Алардын катарында «Дело» (джазга арнал-
ган журнал), «Сине-Фантом» (параллелдүү кино), «Искра, сиречь 
Моралька» (Советтик саясий сатиранын коллекциясы) болгон. 

80-жылдардагы альтернативдүү прессаны коомдук-саясий 
ориентациясы боюнча шарттуу түрдө славянофилдиктин салт-
тарын өнүктүргөн «почвеннические» (оң канаты – «Слово», 
сол канаты – «Земля», «Русский вестник»), батыш демократия-
сынын баалуулуктарына таянган либералдык-демократия-
лык («Гласность», «Гражданское достоинство», «День за днем», 
«Референдум»), радикалдык-демократиялык («Свободное слово», 
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«Новая жизнь», «Демократическая оппозиция», «Панорама»), 
либералдык-социалисттик («Левый поворот», «Голос избира-
теля», «Открытая зона», «Обновление»), солчул марксисттик 
басылмалар («Спектр», «Марксист», «Набат») болуп бөлүнгөн. 
1989–90-жылдары уюшулган социализмдин баалуулуктарын 
жактаган басылмалар да калыптана баштаган. 

Басылмалар аудиторияга жараша да бөлүнгөн. Алсак, жумуш-
чуларга («Набат», «Вестник рабочего движения», «Пролетарский 
вестник»), түпкү калкка жана ар түрлүү региондордогу улут-
тук азчылыктарга («Кафедра» – Львов, «Армянский вестник» – 
Москва, «ЛЕА» – Ленинград, «Ватан» – Старый Крым), аныкталган 
демографиялык топторго («Женское чтение») карата тармактык 
басылмалар чыккан. Альтернативдик басылмалардын бир даары 
заманбап музыкалык субмаданият жана атрибутика менен бай-
ланышкан жаштардын ар түрдүү топторунун кызыкчылыгын 
көздөөгө аракеттенген («Урлайт» рок журналы, «Свобода» хиппи 
журналы). 

Альтернативдүү басылмалардын көбү (элдик фронттордун 
жана башка коомдук уюмдардын айрым гезиттеринен сырткар-
кылары) машинкада же компьютерде терилип, гектографиялоо 
жолу же фото ыкма менен көбөйтүлгөн. Алар он нускадан жүз 
нускага чейин чыккан. Алтургай, таратуудагы кыйынчылык-
тарга карабай, нускасы бир канча миңге жетип, адистик статус 
алууга даяр болгон басылмалар да кездешкен. Мындай басылма-
лардын катарына 5 миң нускадагы ротапринттик ыкма менен ба-
сылган «Журнал независимых мнений» жана «Референдум» кир- 
ген. Аларды өндүрүштүк жасалга менен басып жарыкка чыга- 
рууга даярдыктар көрүлгөн. Элдик Фронттордун түрдүү рес- 
публикаларда жана региондордо типографияда басылган он  
миңдеген нуска менен басылмалары чыгып турган. 

Альтернативдүү пресса расмий пресса кайсы бир себептер ме-
нен айтпаган же аз чагылдырган окуяларды ачык айтканы ме-
нен окурмандарды кызыктырган. Саясий позициялардын ачык- 
тыгы, трактовкалардын жаңычылдыгы, маалымат тандоого мүм- 
күнчүлүк жараткандыгы менен альтернативалык пресса өзгө- 
чөлөнүп турган. 
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80-жылдардын аягында дээрлик бардыгы мамлекеттик эмес 
болгон «Постфактум», «Интерфакс», «Има-пресс», «Сибинформ», 
«Факт» жана башка жаңы маалымат агенттиктери пайда боло 
баштаган. Жаңы маалыматтык агенттиктер маалыматтардын 
көлөмүн эбегейсиз көбөйткөн, түрдүү басылмалар үчүн атайын 
тематикалык блокторду даярдап чыгара башташкан. Ушунусу 
менен алардын айрымдары бир нече жылдан кийин ИТАР-ТАСС 
жана РИА «Новости» болуп өзгөртүлүп, мурунку ТАСС жана АПН 
агенттиктери менен атаандашууга жетишкен. 

1990-жылдардын августунан баштап Орусиянын биринчи 
коммерциялык радиостанциясы «Эхо Москвы» иштей баштаган. 
Анын программасын «ынандыруу – төмөн, объективдүүлүк – чоң. 
Расмийлүүлүк – нөл жана ачыктык – толук. Эркин адамдар үчүн 
эркин радио» деген сөздөр мүнөздөгөн. Ушул эле мезгилде мам-
лекеттик эмес «Телеканал 2x2» пайда болгон. 

1990-жылдары советтик коомчулукту башкарган КПССтин мо-
нополиясын бекиткен СССРдин Конституциясынын 6-беренеси  
өзгөртүлөт, «Басма сөз жана жана башка массалык маалымат 
каражаттары жөнүндөгү» СССРдин мыйзамы кабыл алынат. 
Ошондон тарта орус журналистикасынын түзүмүндө бир катар 
өзгөрүүлөр пайда болот. Цензура алынып салынып, ЖМК орган-
дарын каттоо принциби менен түзүүгө мүмкүнчүлүк жаралган. 
Редакциялык коллективдер, ар кыл уюмдар, жеке жарандар ба-
сылмалардын жана программалардын түзүүчүсү болууга укук 
алышкан. Мунун негизинде өлкөдө ЖМК эркиндигинин юриди-
калык негиздери пайда болгон. 

Мындай өзгөрүүлөр Орусияда жаңы прессанын өсүшүн 
шарт-тайт: 1990-жылдары «Сегодня», «Независимая газе-
та», «Куранты», «Новая ежедневная газета», «Деловой мир», 
«Коммерсант», «Мегаполис-экспресс» басылмалары пайда болот. 
1991-жылдын августундагы драмалык окуялар менен байланыш-
туу «Общая газета» гезити түптөлөт. 

Партиянын көрүнүктүү жетекчилеринин тобунун мамлекет- 
тик төңкөрүш жасоо аракети бүткүл союздук жана москвалык 
гезит-журналдардын чыгуусуна, борбордук телевидение менен  
радиоберүүлөрдүн чыгуусуна тыюу салат. 19-августта болгону  
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КПСС Борбордук комитети башында турган «Правда», «Извес-
тия», «Труд» жана «Красная звезда» гезиттери баш болгон бир  
нече басылма гана жарыкка чыгат. Путчтун экинчи күнү  
11 гезиттин биргелешкен аракетинин аркасы менен бүтүндөй 
борбордо болуп жаткан окуяларды чагылдырган «Общая газета» 
гезити жарык көрөт. Орусиянын президенти Б. Ельциндин буй-
ругу менен ГКЧПнын (Мамлекеттик өзгөчө кырдаалдар боюнча 
комитети) мүчөлөрү камакка алынгандан кийин КПСС Борбордук 
комитетинин бир катар басылмаларынын чыгуусу токтоп, алар-
дын айрымдары бир аз убакыттан кийин ишмердүүлүгүн кайра 
уланткан. 

Ошентип, 1991-жылдын августундагы окуя СССРдин толугу 
менен таркатылышына, суверендүү Орусиянын жаралышына 
жана анын журналистикасынын жаңы системасынын түзүлүшү-
нө алып келген. 1991-жылдын сентябрында «РСФСРдин басма  
сөз эркиндигин коргоо чаралары жөнүндө РСФСРдин президен-
тинин жарлыгы күчүнө кирип, декабрдын аягында Орусия Фе-
дерациясынын «Массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү» 
мыйзамы кабыл алынат. Өлкөнүн прессасынын системасында 
мамлекеттик бийликтин институттары уюштурган «Российская 
газета» (Орусиянын жогорку кеңеши), «Россия» (Орусиянын жо-
горку кеңешинин президиуму), «Российские вести» (Орусиянын 
министрлер кеңеши), «Федерация» (Орусиядагы улуттардын 
кеңеши) деген жаңы органдар пайда болгон. РСФСРдин эл депу- 
таттарынын I съездиндеги чечими менен Басма сөз жана мас- 
салык маалымат министрлиги түзүлгөн. КПССке тийиштүү басыл-
малардын мүлктөрүн жана полиграфиялык базасын бөлүштүрүү 
башталган. Басмалык менчик жана редакцияга тийиштүү има- 
раттар алгач ар кыл деңгээлдеги Кеңештерге, андан соң 1993-жыл- 
дын күзүнөн кийин бийликтин аткаруу органына өткөрүлөт. 
Ошентип, басылмаларды акционерлештирүү тирешүүсү баш- 
талат. 

Саясий партиялар менен кыймылдардын пайда болушу кеңи- 
ри спектрдеги, алсак, коммунисттиктен монархиялыкка чейин- 
ки партиялык прессанын жаралышын шарттаган. 90-жылдардын 
башында Орусияда анык белгилүү бир саясий багытка 1200дөй 
басылма ээ болгон. (1989-жылы алардын саны 500дөн өйдө эле). 
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«Народная правда», «Молния», «Борьба» жана регионалдык «За 
Родину, за Сталина», «Левая газета» жана башка ондогон гезиттер 
коммунисттик багыттагы партия жана кыймылдардын катарын-
да болушкан. 90-жылдардын ортосундагы «Правда» гезитинин 
редакциясында орун алган жиктен кийин ушул эле аталыштагы 
3 басылма пайда болгон. Демократиялык кыймылдын басма ор-
гандарына «Демократическая Россия», «Демократическая газе- 
та», «Свободное слово», «Гражданское достоинство» жана баш-
калар тийиштүү болгон. Либералдык демократиялык партия- 
лар «Либерал», «Речь», «Правда Жириновского», «Сокол Жири- 
новского» деген гезиттерди чыгарышкан. «Русский вестник», 
«Память», «Русский собор», «Монархист», «Гражданин империи» 
гезиттери улуттук-патриоттук жана монархиялык багыттагы 
гезиттерден болгон. Партияга тиешелүү айрым басылмалар жа-
былган. Ошол эле маалда жаңы партия, блок, кыймылдардын ге-
зит-журналдары пайда болгон. 90-жылдардын аягында бир эле 
эмес, көз караштары жагынан тектеш болгон бир нече партия-
лардын кызыкчылыгын көздөгөн басылмалар жаралган. Мисалы, 
РФ Компартиясынын фракциясы, Орусиянын агрардык партиясы 
«Новая региональная политика», депутаттардын тобу «Дума» ге-
зитин түзүшкөн. Ал эми «Око народа» гезити патриоттук багыт-
тагы бардык уюмдардын жарчысы катары иш алып барган. 

Өлкөдөгү жана ЖМК чөйрөсүндөгү рыноктук мамилелердин 
өнүгүшү журналистиканын коммерциялашуусуна алып келген.  
Анын негизинде бульвардык пресса кеңири жайылган. 1994-жыл- 
дардын жарымында бульвардык пресса нускасынын саны жана  
коомго таасирдүүлүгү боюнча коомдук-саясий жана адистеш- 
кен классикалык басылмалардан озуп кеткен. Мунун себеби окур- 
мандардын саясий-экономикалык маселелерден тажагандыгы, 
ал эми бульвардык пресса эмоционалдык жактан эс алдырганы 
менен түшүндүрүлгөн. 

Адистердин берген баасы боюнча «Басма сөз эркиндиги жө-
нүндөгү» мыйзам кабыл алынгандан бир жыл өткөн соң, өлкө-
нүн аймагында 12 миңдей басылма катталып, алардын 8 миңи 
ком-мерциялык бульвардык типте болгон. Көп сандаган бульвар 
басылмаларынын катарына юмордук («Карусель», «Кукиш», «Не- 
скучная газета», «Окрошка», «Улыбнемся вместе», «Авось!»), ин- 
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тимдик чөйрөгө тийиштүү басылмалар («Спид-Инфо», «Венера», 
«Двое», «Ева», «Женские дела», «Интим», «Любовь, любовь», 
«Он и она»), иррационалдык жана аномалиялык дүйнөнү ча-
гылдырган мезгилдүү басылмалар («Гипно», «НЛО», «На грани  
возможного», «Нострадамус», «Не может быть», «Очень страш- 
ная газета», «Оракул», «Чертовщина», «Голос вселенной»), крими- 
налдык тематикага ылайыкташтырылган гезит-журналдар 
(«Криминальная хроника», «Криминальные вести», «Частный де- 
тектив», «Пресс-криминал», «Сыщики и воры») ж. б. кирген. 

90-жылдардын жарымына чейин өтө популярдуу болгон дайд-
жест-басылмалар акырындык менен окурмандарын жоготуп,  
алардын саны кыскарган. Бир эле маалда өлкөнүн басма сөз тү- 
зүмүндө жарнамалык-суроо-талаптуу басылмалардын орду кеңее  
баштаган. Бүткүл Орусияга тараган жарнамалык гезиттер менен  
катар жергиликтүү гезиттер көп сандаган нускада чыга баштайт. 
Ар кыл сурап-билүүчү, жарнамалык, көңүл ачуучу пресса мезгил- 
дүү басылманын түзүмүнө чоң таасирин тийгизген. Коомдук-
саясий басылмаларга реклама берүүчүлөр бекер гезиттерге ооп  
кеткенинен улам нускасы азайган. Кайсы бир этаптарда коом- 
дун аң-сезиминде «бульвардуулук» менен «популярдуулук» бир- 
дей эле маанини билдирип калган. Ошондуктан, коомдук-сая- 
сий басылмалардын негизги бөлүгү бульвардык ыкманы колдо- 
нууга өтүүгө аргасыз болушкан. ЖМК тармагындагы «жапайы 
рынокто» жашап кетүү жана сапаттуу басылманы чыгаруу кы-
йын болуп калгандыктан, бардык багыттарда бульвардык пресса  
алдыга озуп чыккан. 1998-жылдагы «Открытое общество» фон- 
дунун орус эксперттери тарабынан өткөрүлгөн сурамжылоодо 
бири-бирине окшош пикирлер менен «АиФ», «Труд», «Известия», 
«Независимая газета» гезиттери жана башка эки-үч басылма са- 
паттуу басылмалардын катарына киргизилген. 

Атаандаштыктын күчөшү менен жазылууга болгон баанын 
өсүшүнөн, аудиториянын прессага болгон ишениминин азайы- 
шынан 90-жылдары көптөгөн басылмалардын нускалары азая  
баштаган. 1990-жылга салыштырмалуу 1997-жылдагы гезиттер-
дин нускасы 5 эсеге, журналдардыкы 7,5 эсеге кыскарган. Акыр- 
кы жылдары бүткүл Орусиялык (борбордук) басылмалардын  
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саны 15 эсеге кыскарган. Кезинде советтик мезгилде окурман-
дардын арасында өтө популярдуу болгон гезит-журналдардын 
саны жыл өткөн сайын азайып отурган. (Мисалы, 1992-жылы 
«Труд» гезити 6 млн окурманынан, «Комсомольская правда»  
5 млн окурманынан ажыраган. 90-жылдардын ортосунда абал 
бир аз турукташып, 1998-жылдын августундагы экономикалык 
кризистен кийин кайрадан артка кеткен. Жашап кетүүнүн ама-
лын издеп, көптөгөн борбордук редакциялар региондоштуруу 
саясатын да жүргүзүшкөн. 

Окурмандардын приоритеттеринин алмашуусу регионалдуу, 
локалдуу маалыматтын ролу менен маанисин күчөткөн. Көп-
төгөн региондордо федералдык гезиттерге жазылуу миңдеген 
нускага азайган. Тескерисинче, региондук гезиттердин нускасы 
өскөн. Мисалы, Ростовдо чыккан «Крестянин» гезитинин нуска- 
сы 120–130 миң даана болгон. 1995-жылы Приморьедеги бор-
бор-дук басылмалардын көпчүлүгү 100 миң нускадан чыгып, бир 
гана жергиликтүү «Владивосток» гезити 126 миң нусканы түзгөн. 
1998-жылдагы Орусия Федерациясынын журналисттер кошуу- 
нунун съездиндеги материалда мындай деп айтылат: «1993-жыл-
дары эле борбордук ЖМКнын нускалары жергиликтүү пресса-
ныкынан жогору болчу. Азыр болсо гезиттердин жалпы нуска-
сынын үчтөн бир бөлүгүн гана түзүп калды». 

Аудиториянын регионалдык маалыматка болгон керектөөсүн 
эске алып, совет мезгилинде бүткүл союзга чыккан көптөгөн ге-
зиттер өз материалдарынан ар жумалык дайджесттерди чыга- 
рып, аларга жергиликтүү тиркеме менен жергиликтүү алма-
шып туруучу баракчаларды кошушкан. Мындай форманы «Ком-
сомольская правда», «Труд», АиФ», «Литературная газета» гезит-
тери колдонушкан. Жылдар бою чыгып келген облустук жаштар 
басылмасы «Московский комсомолец» чыгарылыштарын регио-
налдаштыруу менен өлкөдөгү популярдуу коомдук-саясий ба-
сыл-малардын бирине айланып, нускасын 1,2 млн го жеткирген. 

 Бул процесстер жергиликтүү прессада жүрүп жаткан атаан-
даштыкты мурункудан да күчөтүп, 90-жылдары региондордогу 
гезит-журналдардын саны 3 эсе өскөн. Натыйжада борбордук 
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басылмалардын провинциалдык аудиторияга таасир этүү үчүн 
күрөшү, жергиликтүү басылмалардын борбордук басылмалар-
га караганда каржы мүмкүнчүлүгү чектелүү болгондугу жерги-
лик-түү коомдук-саясий прессанын нускасынын азаюусуна алып 
келген. 

1997-жылга карата Орусияда жалпы нускасы 327 млн дон 
ашык 2199 журнал чыгып турган. Совет доорунда калыптанган 
«Огонек», «Новый мир», «Иностранная литература», «Крестьян- 
ка», «Веселые картинки», «Наука и жизнь» сыяктуу басылмалар 
чыгуусун улантканы менен нуска жагынан бир топ эле кыскарган. 

Мындай шартта илимий, профессионалдык жана башка ушул 
сыяктуу атайын басылмалардын системасы негизинен олуттуу 
өзгөрүүлөргө тушуккан эмес. Айрыкча, 90-жылдардын аягында 
алар интернет жана компьютердик технологияларга багыттал-
ган журналдардын эсебинен кеңейген. 

Аудиторияга жараша ар түрлүү көп сандаган журналдардын 
көбөйүшү окурмандарга «өзүнүн» басылмасын таап окуусуна кө-
мөкчү болгон. Алар «Итоги», «Открытая политика», «Москов-ский 
клуб», «Профиль», адабий-көркөм «калың» – «Ясная поляна», 
«Митин журнал», диний-философиялык – «Мир Библии», «Пробуж- 
дение», тарыхый-маданий – «Наше наследие», укуктук – «Воля»,  
«Права человека», «Правозащитник», «Российский вестник «Меж- 
дународной амнистии», үй-бүлөлүк – «Очаг», «Семейный журнал», 
«Домовой», ата-энелер үчүн – «Наш малыш», «Счастливые роди-
тели», «Материнство», «Няня», «Мой кроха и я», медициналык 
илимий-популярдуу – «Семейный доктор», «Домашняя аптека», 
«Будь здоров», элиталык журналдар «байлар үчүн» – «Золотой 
век», «Элита», «Империал» жана башкалар эле. 

90-жылдардын башында ондогон жылдар бою чет өлкөдө жа- 
рык көрүп, СССРге мыйзамсыз жолдор менен таратылган журнал- 
дар чыга баштаган. Алардын арасында 1945-жылы түзүлгөн коом- 
дук-саясий «Посев» журналы, 1946-жылы Германияда негиздел- 
ген адабий-публицистикалык «Грани» журналы болгон. Орусия 
рыногуна бир нече чет элдик ири басылмалар кирип, «Индепен- 
дент Медиа» корпорациясы «Космополитен», «Домашний очаг», 
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«Витрина», «Плейбой», «Харперс Базар» журналдары пайда бол- 
гон. «Бурда» басма концерни кайра куру жылдарында эле иш- 
тей баштап, ал эми анын «Бурда моден», «Лиза» журналдары аял-
дардын мезгилдүү басылмаларынын арасында бекем жана турук-
туу позицияны ээлөөгө жетишкен. 

Аудитория үчүн, жарнама үчүн болгон күрөш мезгилдүү ба-
сылмалардын түрлөрүндө, өзүнчө басылмалардын арасында гана 
эмес, радио менен телевидениеде да күч алган. «Радио России», 
«Радио 1» жана «Маяк» радиолору Орусиянын бүткүл аймагын 
камтыган мамлекеттик алдыңкы радио станциялардан болуш-
кан. Чет өлкөлүк аудиторияга радио берүү кызматын 1998-жыл-
дан баштап мамлекеттик «Голос России» радио компаниясы 
баштаган. Жаңы радиолордун көбү жеке менчик болуп, музыка-
лык-маалыматтык мүнөздө иш алып барган. 90-жылдары пайда 
болгон мамлекеттик эмес, популярдуу радиолордун катарына 
«Европа плюс», «Радио России – «Ностальжи», «Русское радио» 
кирген. Радиолордун жеке менчигине берилген уруксат регион- 
дордогу радиокомпаниялардын көбөйүшүнө алып келип, өлкө- 
нүн бир катар ири шаарларында ондон ашуун радиостудиялар 
эфирге чыгып, ал эми алардын борбордогу саны жыйырмадан 
ашкан. Уктуруулардын көпчүлүк бөлүгү түз эфирде чыгып, эфир 
саатынын 70%на жакынын маалыматтык-музыкалык берүүлөр 
менен жарнамалар ээлеген. 

Орусия телевидениесинин ар кыл жеке менчик формалары 
пайда болгон. 1993-жылдагы маанилүү окуялардын бири – НТВ 
(Көз карандысыз телевидение) каналынын пайда болушу эле. 
Ал ОРТ (Орусиялык коомдук телевидениеси) жана РТР (Орусия 
телерадиокомпаниясы) каналдары менен катар өлкөдөгү теле 
эфирлердин сап башына чыккан. 90-жылдардын аягында НТВ 
спутниктик телевидениесин активдүү өнүктүрүп, берүүлөрүн 
маалымат айдыңына, чет элдик жана ата мекендик киного, спорт, 
музыкага арналган, акы төлөнө турган программалары менен, 
бир нече каналдарга трансляция кылган. Ал эми региондордо 
мамлекеттик телеканалдар алдыңкы орунду ээлеген, эрежеге 
ылайык, эфирдин негизги бөлүгүн чакан маалымат программа-
ларын өз алдынча даярдаган москвалык телеканалдар (ТВ-6, ТВ-
Центр) ретрансляциялаган. 
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Массалык маалымат каражаттарын башкаруунун буйрукчул-
административдик системасы жоюлганы менен прессага, ра-
диого, телевидениеге таасир этүү үчүн күрөш азайган эмес, тес-
керисинче, күчөгөн. Бирок бул күрөш административдик эмес, 
экономикалык формага көбүрөөк тартылган. Мамлекет каатчы-
лык убагында акчалай жана материалдык ресурстарды бөлүп бе-
рүү менен ЖМКны башкарууга аракет жасаган. 

 Бир нече жылдар бою өлкөдө дотация түзүмү орун алган  
(басылмаларды жарым-жартылай федералдык жана жергилик-
түү администрация тарабынан каржылоо). ЖМКга каражат бөлүү 
менен бийлик өзүн сындабоону талап кылып, журналисттер бю-
рократиядан көз каранды болуп басмырланган. 

1994-жылы РФ МС почта байланышынын Федералдык баш- 
кармасынын маалыматы боюнча Орусиянын өкмөтү жана пре-
зиденттин администрациясы тарабынан негизделген басылма- 
лар («Российская газета», «Российские вести», «Родина» жана 
«Российская Федерация» журналдары) федералдык бюджеттин 
эсебинен 39 млрд 929 млн рубль, жалпы орусиялык негизги 20 
гезит болгону 12 млрд 553 млн рубль дотация алган. ЖМКны до-
тациялоо жүргөн 5 жылдын ичинде (1995-жылдын февралында 
басма сөз мамлекеттик дотациялоодон четтетилген) 2073 басыл-
ма жалпы суммасы 84 млрд рублга жеткен дотацияга ээ болгон. 

Бюджеттен каражат бөлүнгөнү менен жалпыга маалымдоо  
каражаттарынын көбү бийликке баш ийип, анын айтканын гана 
аткаруу менен чектелип калган эмес. Алардын өз алдынчалыгы, 
алтургай, оппозициялык маанайы, мисалы, биринчи чечен согу-
шун баалоодо ачык көрүнгөн. Албетте, бул бийликке жаккан эмес. 

90-жылдардын ортосунда мамлекет ири полиграфиялык ку-
баттуулуктарга, байланыш каражаттарына, өндүрүш имаратта-
рына ээлик кылганы менен, ЖМК чөйрөсүндө таасирин дээрлик 
жоготкон. Ошол учурда ЖМКны көзөмөлдөөнүн артыкчылыкта-
рын жакшы түшүнгөндөр орусиялык алдыңкы гезит, журнал, те-
леканалдардын акцияларын сатып алып, жаңы жеке менчик мас-
салык коммуникация каражаттарын түзө башташкан. 

Парламенттик, андан соң президенттик шайлоо алдындагы 
кампаниялар ЖМКга жумшалган каражат ишенимдүү саясий 
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капитал болорун далилдешкен. 1996-жылдагы президенттик 
шайлоо убагында саясатчылар менен ЖМКнын жаңы ээлери  
коммунисттик реванштан кооптонуп, убактылуу баштарын би-
риктирип, иш-аракеттин бирдиктүү стратегиясын иштеп чыгы-
шат. Ал стратегия боюнча шайлоо кампаниясында ийгиликке 
жеткире турган негизги механизмдин ролу алар көзөмөлгө ал-
ган ЖМКга, өзгөчө телевидениеге жүктөлөт. Мындай биригүү  
Б. Ельциндин жеңишинде чечүүчү фактор болуп берген. ЖМКнын 
жана алардын ээлеринин ошол шайлоодогу чоң салымы бийлик 
тарабынан кийин эске алынган. Дал ошол президенттик кам-
паниядан кийин НТВ жеке телекомпаниясы жалпы орусиялык 
жыштыкты ала алган. Дал ошол учурдан кийин ири маалымат-
тык топтор, холдингдер, медиа-империялар түзүлүп, бекемделе 
баштаган. 

Ири маалыматтык магнаттардын арасында банктык топтор 
да, ири мамлекеттик-жеке монополиялар да, өз алдынча ишкер-
лер да болгон. «Газпром» концерни «Труд», «Рабочая трибуна», 
«Сельская жизнь» сыяктуу борбордук гезиттердин үстүнөн кө-
зөмөлдү колго алган. Орусиялык банктардын ири империялары-
нын бири болгон «Онэксимбанк» банкына «Комсомольская прав-
да», «Известия» гезиттери тийиштүү болгон. В. Гусинскийдин 
«Медиа-Мост» компаниясы «НТВ» телеканалынан тышкары 
популярдуулукка тез жеткен «Сегодня» гезитине, «Итоги» жур-
налына, жана «Эхо Москвы» радиостанциясына ээлик кылган. 
90-жылдардын аягында эң таасирдүү медиа-магнаттардын бири 
бизнесмен Б. Березовский ОРТ телеканалына, «Независимая газе-
та» гезитине, «Огонёк» журналына жана башка ЖМКларга көзө-
мөлдүк кылган. 

Жогоруда саналган «империялар» менен катарлаш өз алдынча 
маалыматтык жана экономикалык саясатты жүргүзүүгө, «башкы 
олигархтардан» көз каранды эмес «Коммерсантъ», «АиФ», «Мос-
ковский комсомолец», «Совершенно секретно» сыяктуу басма үй-
лөрү да болгон. 

Бул этаптарда басылмалар ортосундагы экономикалык жана 
саясий атаандаштык сапаттуу башка бир деңгээлге чыккан. Ал көп 
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учурда «маалыматтык согуш», ЖМК үчүн мамлекеттик насыялык 
жардам жана чет өлкөлүк инвесторлорду издөө менен коштол-
гон. Массалык коммуникациянын чөйрөсүндө айланып туруучу 
капиталды борборлоштуруу негизги тенденция эле. Экинчиден, 
өлкөдөгү экономикалык конъюнктуранын начарлашы, каржы 
каатчылыгы, кагаздын, транспорттук жана полиграфиялык кыз-
маттардын баасынын өсүшү орто жана чакан ЖМКларды буттан 
чалып, өзгөчө региондордогулар каржылык жактан эптеп жан 
сактоого өтүшкөн. Мунун өзү ЖМК ээлери же басма ээлеринин 
журналисттерге экономикалык рычагдар менен үстөмдүк кы-
лып, көз карандылык маселесин курчуткан. Басылмалардын ара-
сында жарнама рыногундагы үлүш үчүн айыгышкан келишкис 
атаандаштык өкүм сүргөн. 

Жаңы маалымат технологияларынын: видео, кабелдик жана 
спутниктик телевидениенин, компьютердик маалыматтык база-
нын, мультимедиа, Интернет жана ЖМК түйүндөрүнүн өнүгүүсү 
орус журналистикасына чоң таасирин тийгизип, чоң өзгөрүүлөр-
дү жаратты. Орусиянын журналистикасы калыптануу жолу-
на түшкөн дүйнөлүк маалымат мейкиндигине активдүү түрдө 
кирди. 

 
ПОСТСОВЕТТИК РЕСПУБЛИКАЛАРДЫН 

ЖУРНАЛИСТИКАСЫ
СССР таркатылгандан кийинки ондогон жылдар бою жаңы көз 

карандысыз мамлекеттерде рыноктук экономикалык мамиле-
лер кызуу өнүгө баштаган. Бул өлкөлөрдө демократиянын тамыр 
жайышында да түрдүү картинаны көрүүгө болот. Балтика мам-
лекеттеринде айрым өзгөртүүлөр менен европалык демократия-
лык стандартка негизделген саясий-мамлекеттик системалар тү-
зүлгөн. Булардын катарында авторитардык башкаруунун тигил 
же бул белгилери ачык көрүнгөн жол менен кеткен өлкөлөр да 
(Түркмөнстандын мисалы буга далил) орун алган. Ошондой эле 
Балтика өлкөлөрү салыштырмалуу экономикалык жана социал-
дык өнүгүү көрсөткүчтөрү менен ЕБ кирүүгө реалдуу талапкер 
болууга жетишишкен. Ал эми Көз карандысыз Мамлекеттер- 
дин Шериктештигине кирген мурдагы СССРдин курамындагы 
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республикалардын көбү өнүгүү жолундагы жаңы өлкөлөрдүн ка-
тарын толуктаган. 

XXI кылымдын босогосунда постсоветтик республикалар улут-
тук өзгөчөлүктөрүнүн айкын белгилерин көрсөтө башташты. 
Албетте, СССРдин курамынан бөлүнгөн алгачкы жылдары бул 
өлкөлөрдүн ЖМК системасы мурдагы партиялык-мамлекеттик 
системанын талкаланганы жана жаңы башкаруучу элитанын ка-
лыптанышы мамлекеттүүлүктүн конституциялык жана укуктук 
негиздеринин, рыноктук экономикалык реформалардын жөн-
гө салынышы менен, о. э. олуттуу өзгөргөн гео-саясий жагдайда  
өз ордун жана ролун аныктап, эл аралык мамилелерде жаңы 
өнөктөштөрдү издөө менен байланышкан трансформацияларды 
башынан кечирди. 1990-жылдардын башында демократия жана 
рыноктук реформалар урааны кызуу жүрүп, анын натыйжасын-
да постсоветтик республикалардын басма түрүндөгү жана элект-
рондук прессасында байкаларлык өзгөрүүлөр болду. Басма иши 
партиялык-мамлекеттик монополиянын карамагынан бошоду, 
жаңы рыноктук шарттарда өнүгүү жолуна түштү. ЖМКнын үстү-
нөн толугу менен көзөмөл жүргүзүү бир гана Түркмөнстанда гана 
сакталып калды. Цензуранын жоюлушу партиялык-мамлекеттик 
көзөмөлдүн шартында иштеп көнгөн журналисттердин арасын-
да болуп көрбөгөндөй шыктанууну жаратты. 1990-жылдардын 
башы КМШнын бир катар республикалары үчүн айкындуулуктун 
гүлдөгөн учуру катары тарыхта калды. Ошону менен бирге бул 
мезгил улуттук аң сезимдин күрдөөлдүү өнүгүү учуру да болду. 
Мунун өзү басма сөздө титулдук улуттун артыкчылыктары жана 
русофобия идеяларын пропагандалаган макалалардын чыгышын 
шарттаган. Басма сөздө жаңы мамлекеттердин көз карандысыз 
өнүгүүсүнүн перспективасына бекем ишендирген оптимисттик 
жоромолдор жасалган. 

Советтер Союзу таркатылып, КМШ түзүлгөндөн кийинки ал-
гачкы жылдарда журналистиканын өнүгүшүнө ички саясий 
туруксуздук өтө терс таасирин тийгизген. Бир катар постсо-
веттик республикаларда, Грузияда, Тажикстанда, Молдовада масш- 
табдуу куралдуу конфликттер орун алган. Азербайжан менен 
Армениянын ортосундагы Карабах үчүн болгон согуш басма 
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сөздө позитивдүү өзгөрүүлөргө тоскоолдук кылган. Буга карабай, 
1990-жылдарда КМШ республикаларынын көпчүлүгүндө жеке 
менчик гезит-журналдардын пайда болушу менен басма сөз-
дүн типологиялык түзүмүндө олуттуу өзгөрүүлөр пайда болгон. 
Маанай-шат мүнөздө жана коммерциялык максатта чыгарылган 
басылмалардын саны өскөн. Улуттук тилдерде чыккан гезит-жур-
налдар көбөйгөн. Ошону менен бирге КМШ республикаларынын 
басымдуу бөлүгүндө көп нускалуу орус тилдүү басылмалар да 
сакталып калган. Кыргызстанда төрт мамлекеттик гезиттин экөө 
орус тилинде чыккан. Эң чоң нускадагы 50 миң нускада күнүмдүк 
гезит орус тилиндеги «Вечерний Бишкек» болгон. Украина, Бело- 
руссия ж. б. жаңы көз карандысыз мамлекеттерде орус тилдүү ба-
сылмалардын мааниси чоң бойдон калган. 

1990-жылдары КМШ республикаларында гезит-журнал рыно-
гу туруктуу өнүккөн эмес. Буга көптөгөн басылмалардын кыска 
мөөнөт ичинде эле чыгып, токтоп калгандыгы, экономикалык 
кыйынчылыктар, медиалык уюмдар үчүн мамлекеттик салык-
тын өтө жогору болгондугу себеп болгон. Жаңы көз карандысыз 
мамлекеттерде басма түрүндөгү жана электрондук прессанын 
кыйын абалда калышына рекламалык рыноктун тардыгы да 
жолтоолук кылган. Ушундан улам Украинада рекламалык жана 
эротикалык басылмалар гана кирешеге ээ болуп, калган коомдук- 
саясий басылмалар түрдүү саясий жана экономикалык топтордун 
көзөмөлүндө чыгууга аргасыз болуп, кошумча акча каражатын 
таба алышкан эмес. Экономикалык жактан көз карандысыздык-
ты камсыздаган шарттар Балтика өлкөлөрүндө кездешкен. Алсак, 
Эстонияда 1990-жылдардын аягында бардык алдыңкы гезиттер 
мамлекеттик эмес макамын алып, мамсубсидиялардан көз каран-
ды болушкан эмес. 

1990-жылдарда КМШ өлкөлөрүндө чыккан басылмалардын 
жалпы саны көбөйгөнү менен, алардын нускалары негизинен 
кыскарган. Алсак, украиндик гезиттердин (1799дан 2551ге) жана 
журналдардын (206дан 1374кө) саны кескин түрдө өскөнү ме-
нен жалпы жылдык нускасынын үчтөн бир бөлүгү кыскарган. 
Окурмандардын суроо-талабы түшкөн сайын Украинада мезгил- 
дүү басма сөздүн, айрыкча, күнүмдүк гезиттердин коомдук таа- 
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сири да азайган. Алтургай, Украинанын калкты күнүмдүк пресса 
менен камсыз кылуусу дүйнөнүн өнүкпөгөн өлкөлөрүнүн дең-
гээлине түшкөн: 1000 кишиге 1999-жылы 60 нуска гезит туура 
келген. Ошол учурда ЮНЕСКО тарабынан минималдуу түрдө 1000 
кишиге 100 нуска туура келиши бекитилген болчу. 

Олуттуу экономикалык кыйынчылыктарды башынан кечир-
ген Арменияда гезитти туруктуу окугандардын саны үч пайызга 
чейин кыскарган. Мезгилдүү басылмалардын маанисинин кыска- 
рышы жана бийликтин массалык коммуникациянын үстүнөн 
өкмөттүк көзөмөлдү сактап калууга дагы деле умтулуусу ири  
медиа уюмдарынын мамлекеттин менчигинде калышын шарт-
таган. Украина өкмөтү эки мамлекеттик телеканалдын жана бир 
катар өлкөнүн дээрлик бардык аймагын кучагына алган жал-
пы коомдук радиоуюлдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөп тур-
ган. Балтика өлкөлөрүндө мурдагы мамлекеттик масс-медиалар 
коомдук макамды алышкан. 1990-жылдын соңунда Эстонияда 
коомдук ТВ коммерциялык телеканалдардан алда канча жогору 
рейтингге ээ болгон. Литвада да коомдук медиа уюмдар рынок-
тун үчтөн бир бөлүгүн камтыган. Ал эми Латвияда аудиториянын 
басымдуу бөлүгүн жеке каналдар өзүнө тартып алган. 

Бирок постсоветтик мезгилде көптөгөн жеке медиа компа- 
ниялар, көбүнчө аудиториясы чектелүү компаниялар, мамле-
кеттик масс-медиаларга реалдуу атаандаш боло алышкан эмес.  
Арменияда бүтүндөй өлкөгө уктурууларын таркаткан мамле-
кеттик радио кызматына салыштырмалуу 30 чакты жеке FM-ра-
диостанциянын жайылуу радиусу чектелүү болгон. Алардын көбү 
борбордо гана уктурулуп, реклама берүүчүлөрдү өзүнө тарта ал-
ган эмес. 

Масс-медианын үстүнөн өкмөттүк көзөмөл болгонунан улам,  
оппозиция да мамлекеттик телеканал жана радиостанцияларга 
чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн, айрыкча, шайлоо алдындагы кампания- 
ларда ажыраган. Постсоветтик мезгилде ЖМК жөнүндө мыйзам  
жана укук коргоочу системалар журналисттердин жана ЖМКнын  
көз карандысыз жана коопсуз ишмердүүлүгүнө кепилдик берген 
эмес, о. э. прессаны тең укуктуу саясий жана жарандык диалог  
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куруу үчүн колдонууга өбөлгө түзгөн да эмес. Мындан тышкары  
1990-жылдары постсоветтик республикаларда аткаруу бийли-
гинин басма сөздү көзөмөлгө алууга умтулгандыгын көрсөткөн 
учурлар да болгон. Мисалы, Өзбекстанда цензурага тыюу салган 
мыйзам болгону менен, практикада өлкө президентин сынга алуу-
га жол берилген эмес. Мындан да катаал тыюулар Түркмөнстанда 
орун алган. Тажикстанда да көз карандысыз басма ишинин  
ишмердүүлүгүнүн мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен, 1990-жыл-
дардын аягында бар болгону бир оппозициялык гезит чыгып 
турган. Басма сөз кызматкерлерине жана медиа уюмдарына кар-
шы иш-аракеттерге мониторинг жасаган уюмдар бийликтин 
журналисттерге жана ЖМКга каршы багытталган акциялары-
нын легитимдүү эместигин дайыма белгилешкен: басма сөз кыз-
маткерлерин куугунтуктоо жана өлтүрүү фактылары Арменияда, 
Белоруссияда, Грузияда, Украинада ж. б. постсоветтик республи-
каларда катталган. 

2000-жылы «Freedom House» уюму ЖМКнын жана журналист- 
тердин ишмердүүлүгүн мыйзамдуу негизде көзөмөлдөө, саясий  
басымдын жана медианын мазмунун текшерүүгө алуу, прессага 
болгон экономикалык таасир, журналисттерге каршы репрес-
сиялардын (өлтүрүү, коркутуу, артынан түшүү, өлкөдөн чыгаруу  
ж. б.) мүнөзүн эске алуу менен жалпы дүйнө боюнча мониторинг 
жүргүзөт. Ошол мониторингде орто азиялык пост-советтик рес-
публикаларда, ошондой эле Азербайжанда жана Белоруссияда 
прессанын эркин иш алып барышын камсыз кылган шарттар жок 
экендиги аныкталат. «Freedom House» изилдөөсүнүн жыйынты-
гы боюнча Армениянын, Грузиянын, Молдованын, Украинанын 
ЖМКсынын жана журналисттеринин эркиндиги салыштырмалуу 
сакталары белгиленген. Прессанын жогорку деңгээлдеги эркин-
дигине Балтика республикалары гана ээ экендиги аныкталган. 

1990-жылдары жаңы көз карандысыз мамлекеттерде өнүккөн  
өлкөлөрдөгү ЖМКнын демократиялык салттарын жана рынок-
тук шарттарын өздөштүрүү байкалган. Буга Батыш өлкөлөрү 
менен саясий жана маалыматтык өнөктөштүктөрдүн өнүгүшү,  
кызматташтыгы жана журналисттик кадрларды даярдоо, оку- 
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туулар өбөлгө түзгөн. Журналисттердин кесиптик ишмердигине 
пикирлерден жаңылыктарды бөлүп кароо, конфиденциалдык бу-
лактарды ачык бербөө, «кызыкчылыктардын конфликтисинин» 
алдын алуу сыяктуу батыш журналистикасынын стандарттары-
нын таасири тийген. Булар Азербайжанда, Белоруссияда, Латвия-
да, Литвада, Украинада кабыл алынган журналисттик этикалык 
кодекстердин мазмунунан орун алган. 

КМШнын бирдиктүү маалымат мейкиндигин сактоо макса-
тын көздөп, республикалардын массалык маалымат тармагын-
да ич ара байланыштарды жакшыртууга багытталган бир катар 
демилгелер кабыл алынган. 1992-жылдын октябрында неги-
зинен «жалпы маалымат түзүмүн түзүүнү» караган маалымат 
жаатында кызматташуу тууралуу мамлекеттер аралык макулда-
шууга кол коюлган. Бул КМШ республикаларынын коллектив-
дүү эл аралык «Мир» телекомпаниясын түзүү тууралуу макулда-
шуусун ишке ашыруунун бирден бир кадамы болгон. 1996-жылы 
КМШ өлкөлөрүнүн президенттери дагы бир макулдашууга кол 
кою-шат. Ал макулдашууга ылайык, дүйнөлүк тарыхта биринчи 
жолу мамлекеттик эмес «Интерфакс» маалыматтык агенттиги-
не КМШнын алкагында маалымат жайылтууга расмий (ыйгарым 
укуктуу) макам ыйгарылат. Бирок КМШ алкагында маалымат 
байланышын активдештирүү максатын көздөгөн бул сыяктуу ча-
ралар Шериктештиктин алкагында өз ара маалымат алмашууну 
олуттуу түрдө жакшырта алган эмес. Бул Шериктештиктеги 
өлкөлөрдүн ЖМКсынын мазмунунан ачык эле көрүнөт: Орто 
Азия жана Закавказье конфликттүү аймактарындагы окуялар 
басымдуу чагылдырылат да, ошол эле учурда кылдат мамиле-
ни талап кылган постсоветтик мамлекеттерде орун алган көрү-
нүштөр көз жаздымда кала берген. КМШнын айрым республи-
калары Россияга маалымат алмашуудагы тең салмаксыздыкка 
байланыштуу терс пикирлерин билдиришкен. Мисалы, Белоруссия- 
нын маалымат министри россиялык телеканалдардын алардын 
өлкөсүндөгү саны, Россиядагы белорус каналдарынын санынан 
көп болбошу керектигин айткан. 
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ЧЫГЫШ ЕВРОПА ӨЛКӨЛӨРҮНҮН  
ЖУРНАЛИСТИКАСЫ

Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн көпчүлүгү же XIX кылымдын эте-
ги – XX кылымдын башында Осмон империясынан бөлүнүүнүн 
натыйжасында, же 1914–1918-жылдардагы дүйнөлүк согуштун 
окуяларынын таасиринде Австро-Венгриялык жана Россиялык 
империяларынын кулатылышынын натыйжасында мамлекет-
тик көз карандысыздыкка ээ болушкан. Чыгыш Европа бир канча 
жолу ири державалардын ортосунда таасир этүү күрөшүнүн аре-
насына айлангандыктан, согуштук аракеттердин, революциялар-
дын, аймактык бөлүштүрүүлөрдүн астында калган. Прессанын 
жана радиоберүүлөрдүн улуттук системасынын калыптануу жана 
өнүгүү мезгили 1918-жылдагы Версаль келишимине кол коюл-
ган мезгилден 1938-жылы Австриянын Германияга кошулуп, 
Мюнхен келишимине кол коюлушуна чейинки жана андан кийин-
ки 1939-жылдын мартында Чехиянын бир бөлүгү нацисттердин 
оккупациясына чейинки мезгилди камтыйт. Экинчи дүйнөлүк со-
гуш окуялары, үчүнчү рейхтин катаал тоталитардык режими, көп 
жылдык нацисттик оккупация согушка чейинки массалык маа-
лымат каражаттарынын талкаланышына алып келген. Көптөгөн 
чыгыш европалык журналисттер согуш талаасында же болбосо 
нацисттик түрмөлөрдө, концлагерлерде курман болушкан. 

Чыгыш Европа өлкөлөрүндө нацисттердин колунда калган 
пресса органдары жабылууга дуушар болгон. Кызыл Армия та-
рабынан алар нацисттик оккупациядан бошотулгандан кийин 
антифашисттик күчтөрдүн басма сөз органдары (негизинен, 
компартия тарабынан) мурда партизан отряддарында же көмүс-
көдө чыгып келсе, эми ачык жарыяланып, таркатылууга жетиш-
кен. 1935-жылдын майынан 1944-жылдын сентябрына чейинки 
дээрлик он жыл бою фашисттик диктатуранын шартында болгар 
коммунисттеринин «Работническое Дело» гезити легалдуу эмес 
жол менен чыгып турган. 1944-жылдын 9-сентябрындагы ан-
тифашисттик революция диктатурага чек коюп, гезиттерди эр-
кин чыгаруу мүмкүнчүлүгүн ачкан. Согуш жылдары Югославия 
элдик-боштондук армиясынын партизандык бирикмелеринде 
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чыккан «Борьба» гезити 1944-жылдын ноябрында боштондук-
ка чыгарылган Белградда жарык көрө баштаган. 1945-жылдын 
25-мартында көмүскөдө 1942-жылдын февралында түзүлгөн 
«Szabad Nép» («Свободный народ») антифашисттик венгер гези-
тинин легалдуу биринчи номери жарык көрөт. 

Советтик жетекчилик чыгыш европа өлкөлөрүндө мезгилдүү 
басма сөздү калыбына келтирүү демократиялык антифашисттик 
принциптерге негизделип ишке ашат деп жарыялайт. Согушка 
чейин чыккан, оккупанттар менен кызматташпаган басылмалар 
кайра калыбына келтирилет. Кайрадан түзүлгөн мезгилдүү бас-
ма сөздүн системасы түрдүү топтогу басылмаларды камтыйт: а) 
либералдык жана демократиялык партиялардын басылмасы; б) 
коммунисттик партиялардын басма сөзү; в) патриот фронт- 
тордун жана коомдук уюмдардын басма сөзү; г) жеке басма ком-
паниялардын жана топтордун басма сөзү; д) клерикалык мезгил-
дүү басма сөз. 

Бул мезгилде чыгыш европалык мамлекеттерде ар түрдүү сая-
сий күчтөрдүн ортосунда курч атаандаштык байкалат. Ал СССР 
менен батыш блогундагы мамлекеттердин ортосунда башталган 
«кансыз согуштун» негизинде күч алат. Антифашисттик коали-
ция боюнча мурдагы союздаштардын ортосунда күч алган кара-
ма-каршылыктан улам Советтер Союзунун сталиндик жетекчи-
лиги Батыш союзниктерин басуу жолу менен Чыгыш Европада 
геосаясий позицияны күчөтүүгө өтөт. 

Москвадан колдоо тапкан коммунисттик партиялар согуштан 
кийин Чыгыш Европада өздөрүнүн саясий таасирин бекемдешет. 
Чыгыш европалык компартиялардын бир бөлүгү солчул социа-
листтер жана социалист-демократтардын топтору менен бири-
гишет. 1940-жылдардын экинчи жарымында орун алган биригүү 
процесстери сталиндик багыттагы (коммунисттик жана жумушчу 
партиялар) чыгыш европалык партиялардын мезгилдүү басма сөз 
топторунун андан ары калыптанышына чоң таасирин тийгизген. 
Алсак, Германия компартиясы менен СДПГнын солчул канаты- 
нын биригүүсүнөн улам 1946-жылы советтик оккупациянын чы-
гыш германиялык зонасында Германиянын Социалисттик бир-
диктүү партиясы (СЕПГ) түзүлгөн. Анын башкы басма органы 
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болуп 1946-жылы апрелде түзүлгөн «Neues Deutschland» («Новая 
Германия») гезити иш алып барат. Коммунисттер менен Поль-
шанын жана Польшалык бирдиктүү жумушчу партиясынын би-
ригүүсүнөн соң, 1947-жылы ЦК ПОРП органы болгон – «Trybuna 
Ludu» («Трибуна народа») гезити түзүлгөн. 

Компартиялардын Советтер Союзунун басымы менен айка-
лышкан таасири европалык өлкөлөрдүн саясий жана социалдык 
түзүлүшүн түп тамырынан өзгөрткөн. Болгарияда, Румынияда, 
Албанияда республикалык түзүлүш жарыяланып, монархия 
жоюлган. СССРдин чечүүчү колдоосу менен коммунисттик жана 
жумушчу партиялар Чыгыш Европанын бардык өлкөлөрүндө 
бийликке келип, «элдик демократия» режими жарыяланган. 

Каршы чыккан саясий күчтөр менен алардын прессасын күч-
кө салып басышкан. Ошентип, кырк жыл бою коммунисттер мам-
лекетти баш кылып, «союздаш» деген макамды алууга аргасыз 
болгон саясий партияларды, о. э. массалык коомдук уюмдарды 
өзүнүн көзөмөлүнө баш ийдирип, бийликти толугу менен колго 
алышкан. СССРден айырмаланып, көпчүлүк чыгыш европалык 
мамлекеттерде көп партиялуулук сакталып калган. Бирок бул 
өлкөлөрдүн саясий системасындагы бир катар «союздаш» пар-
тиялардын болгонуна карабай, оппозиция толугу менен сүрү-
лүп чыгарылган. Коомдук массалык уюмдар калыптанып барат-
кан саясий системага, анын бир структуралык элементи катары  
кирип, бийликте турган партияга баш ийишкен. 

Бийликке коммунисттик жана жумушчу партиялардын кели-
ши менен Чыгыш Европада 1940-жылдардын аягында саясий оп-
поненттердин басма сөзү гана эмес, жеке мезгилдүү басылмалар 
да жоюлган. Радиоберүүлөр улутташтырылган. «Темир тор пар-
да» Чыгыш Европаны дүйнөнүн басымдуу бөлүгүнөн ажыратып, 
советтик таасир өкүм сүргөн аймакта батыш прессасынын жайы-
лышына жол берген эмес. 

1940–1950-жылдардын тушунда Чыгыш Европадагы бийлик-
теги коммунисттик жана жумушчу партиялар советтик үлгүдө- 
гү социализмди куруу курсун жарыялашат. СССРдин үлгүсүндө 
(ошол эле ыкмалар менен) агрардык сектордо коллективдеш- 
тирүү жүргүзүлөт. Өндүрүштө оор индустрияны өнүктүрүүгө 
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басым жасалат. Коомдук жашоонун бардык тармагы, журналисти-
ка да партиялык-мамлекеттик көзөмөлгө өтөт. Журналисттердин 
жана редакциялардын ишмердүүлүгүнө мамлекеттик коопсуз-
дукту шылтоологон цензуралык чектөө киргизилет. Натыйжада 
пресса-нын мазмуну бир өңчөйлүккө өтүп, идеялык-саясий плю-
рализмге орун берилбейт. 

Ошентип, чыгыш европалык өлкөлөрдүн басма сөзүнүн улут-
тук системасы советтик тажрыйбанын таасиринин астында ка-
лыптана баштайт. СССРдегидей эле аларда да басма сөз басыл-
малардын типтерине жараша структурасы саясий системанын 
негизги структуралык звенолоруна туура келгендей принципте 
түзүлүшү талап кылынган. Адатта басма сөздүн улуттук систе-
масында басылманын төмөндөгүдөй топтору орун алган: а) баш-
карган коммунисттик жана жумушчу партиялардын басма сөз 
органдары; б) мамлекеттик уюмдардын жана мекемелердин ба-
сылмалары, ошондой эле аларга жакын турган партиялык-мам-
лекеттик басылмалар (бир эле учурда партиялык уюмдардын 
жана мамлекеттик-администрациялык структуралардын бас-
ма органдары болгон); в) «союздаш» партиялардын басылмалары;  
г) патриоттук фронттордун жана массалык коомдук уюмдар-
дын башкаруучу партиялар көзөмөлдөгөн басма органдары. 

Советтик тажрыйбаны өздөштүрүү, айрыкча, башкаруучу пар- 
тиянын басылмаларын калыптандырууда даана көрүнөт. Ошон-
дой эле КПССтин мезгилдүү басма сөзү, «боордош» партиялардын 
басылмасы, күнүмдүк башкаруучу гезит катары партиянын Бор-
бордук комитетинин («Правда» гезитинин прототиби) органы, 
теориялык жана саясий журналы («Коммунист» советтик жур-нал-
дын аналогу), партиянын ишинин ички маселелерине арналган 
саясий жана уюштуруучу журналы (КПССтин «Партийная жизнь» 
журналы өңдүү) сөзсүз түрдө болгон. Советтер Союзундагыдай 
эле пропаганда жана агитация маселелери боюнча адистешкен, 
саясий агартуучулук мүнөздөгү партиялык журналдар ар кай- 
сы мезгилде жарык көргөн: Венгрияда «Propagandista» («Пропа-
гандист»), Болгарияда «Политическая просвета» («Политическое 
просвещение») ж. б. 

Мамлекеттик пресса негизинен министрликтердин жана ве- 
домстволордун басма органдары болгон. Мамлекеттик орган- 
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дардын өнүккөн топтору болуп улуттук коргоо министрликте- 
ринин чыгышевропалык армиянын жоокерлери менен офицер- 
лерине арналган аскер басылмалары саналган. 

Көп партиялуу саясий системасы бар өлкөлөрдө «союздаш» 
партиялардын басма ишмердүүлүгү партиялык-мамлекеттик 
көзөмөлдүн астында жүргүзүлгөн. «Союздаш» партиялар легал-
дуу иш жүргүзүш үчүн башкаруучу партияны жана социалисттик 
курулуштун максаттарын колдоого аргасыз болушкан. Муну ме-
нен аларды мамлекет интеллигенциянын, жеке ишкерлердин, 
дыйкандардын, жумушчулардын катмарына таасир эте турган 
кошумча канал катары пайдаланган. «Союздаш» партиялар мын- 
дай кызматты аткаргандыгы үчүн өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө, 
басма органдарын жарыкка чыгаруу укугуна ээ болушкан. 

Германия Демократиялык Республикасында (ГДР) «союздаш»  
партиялардын 20дан ашуун басма органы чыгып турган. 
Алардын ичинде жалпы улуттук басылмалар да болгон: Либерал-
демократиялык партиянын – «Der Morgen» («Таң»), Улуттук-демо- 
кратиялык партиянын – «Nazional-Zeitung» («Улуттук газета»), 
Демократиялык дыйкандар партиясынын – «Bauern-Echo» («Дый- 
кандар жаңырыгы»), Христиандык-демократиялык союздун – 
«Neue Zeit» («Жаңы мезгил»), о. э. аты аталган партиялардын жер-
гиликтүү гезиттери. 

Болгарияда социалисттик мезгилдин тушунда башкаруучу 
компартиянын союздашы укугунда 1900-жылы түзүлгөн Болгар 
жер ээлөөчү союз аттуу дыйкандар партиясы иш алып барган.  
Ал уставы болгону менен, өзүнүн партиялык программасы бол-
гон эмес, толугу менен Болгариянын коммунисттик партиясын 
колдогон. 1992-жылы чыккан «Земледелско знаме» гезити анын 
басма органы катары социализм учурунда иштеп, жумушчу клас-
сы менен дыйкандардын союзун, туура келбегенине кара-бай 
КПССтин жана советтик мамлекеттин бул багыттагы таж-рый-
басына негизделип түзүлгөн БКПнын агрардык саясатын про-
пагандалаган. Польшадагы «союздаш» партиялардын басыл- 
малары («Zielony Sztandar» («Зеленое знамя» гезиттери) – Бирик- 
кен дыйкандар партиясынын басма органы «Tygodnik 
Demokratyczny» («Демократиялык жумалык») – Демократиялык 
партиянын басмасы, Чехословакияда – Чехословакия элдик пар- 
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тиянын «Lidová democracie» газетасы («Элдик демократия»), 
Словацск эркиндик партиясынын «Sloboda» органы ж. б. 

Бул басылмалардын чектелүү нускадагы тиражынан жана жа-
йылтуудагы кыйынчылыктардан улам алардын коомдук пикир-
ге таасири башкаруучу партиянын мезгилдүү басылмаларына 
караганда төмөн болгон. Алсак, ПОРП «Ксенжка-Праса-Рух» басма 
концерни 1989-жылга чейин Польшадагы гезит-журналдын ба-
сымдуу бөлүгүнүн чыгарылышын көзөмөлгө алган. 

Саясий оппозициянын ачык журналисттик жана басма иш-
мердигин жүргүзүү аракеттери (Венгрияда 1956-жылы жана 
Чехословакияда 1968-жылы) советтик аскерлердин бул мамле-
кеттерге киргизилишинен соң токтотулган. Социалисттик мез-
гил өкүм сүрүп турган учурда чыгыш европалык өлкөлөрдөгү 
оппозициялык басма сөз самиздат формасында гана бар бол-
гон. Польшада гана коомго таасирдүүлүгүнөн улам «Tygodnik 
Powszechny» («жалпыга арналган жумалык») католиктик клери-
калык басылма гана сакталып калган. Ал көп жылдар бою поль-
шалык оппозициянын легалдуу басма органы болуп жарык көрүп 
отурган. Сексенинчи жылдары, 1989-жылкы шайлоодогу жеңиш-
ке чейин, расмий уруксаты жок болгонуна карабай, ал ачык-ай-
рым жарык көрүп, жайылтылып турган. «Тилектештик» түзгөн 
«Gazeta Wyborcza» («Шайлоо газетасы») Польшада «реалдуу со-
циализм» демонтажына жол ачкан 1989-жылдагы шайлоодо же-
ңишке жеткирген биригүүдө чоң роль ойногон. 

Чыгыш европалык өлкөлөрдүн басылмаларынын маанилүү 
бөлүгүн массалык коомдук уюмдардын басма органдары түз-
гөн. Ошол учурдун саясий системасына кызмат кылуу менен, 
коомдук уюмдар калкка идеялык-тарбия берип, пропагандалык 
таасир тийгизип турган. Басылмалардын тобу коомдук патриот-
тук уюмдардын атынан чыккан: (Болгариянын «Ата Мекендик 
фронту», «Szabad Föld» («Свободная земля») жана Венгрияда 
«Magiar Nemzet» («Венгер улуту»), Румынияда «Romania Liberá 
«(«Свободная»), Албанияда «Bashkimi» («Единство»). Алар баш-
каруучу партиянын саясий монополиясын тааныган улуттук 
консолидацияны курууга түрткү беришкен. Чыгыш европалык 
мезгилдүү басылма системасынын милдеттүү атрибуту – жаштар 
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коммунисттик (социалисттик) бирикмесинин басылмаларынын  
тобу болгон: ГДРде «Junge Welt» («Юный мир»), Болгарияда «На- 
родна младеж», Чехословакияда «Mladá Fronta» («Жаштар фрон-
ту») ж. б. Муну менен бирге аялдар, балдар уюмдарынын басма 
сөз органдары жарыкка чыгып турган. 

Социалисттик мезгилдеги чыгыш европалык мезгилдүү ба-
сылмалардын көбүнүн мазмунуна ашкере идеологизациялоо 
мүнөздүү болгон. Гезит коллективдүү пропагандист, агитатор 
жана уюштуруучу болушу керек деген лениндик формулага тая- 
нып, башкаруучу партиялар басма сөздү коомго догмалык ста-
линдик «марксизм-ленинизмди» сиңирүүнүн каражаты катары 
колдонушкан. Жалпыга маалымдоо каражаттары, негизинен рас- 
мий идеологиялык доктринанын акыйкаттуулугун далилдеп, 
«социалисттик курулуштун жетишкендиктерин» чагылдырууга 
багытталган. 

Чыгыш Европа өлкөлөрүндө советтик үлгүгө салынган буй-
рукчул-административдик система учурунда журналисттер маа-
нилүү бөлүгү ачык жарыяланбай жаап-жашырылган расмий до-
кументтерге, статистикалык маалыматтарга жете алышкан эмес. 
Сынга катуу чек коюлгандыктан, прессада саясий жана коомдук 
процесстерди объективдүү чагылдыруу кыйынга турган. Сынчыл 
материалдардын зарылдыгы жана пайдасы тууралуу декларация- 
ланган билдирүүлөр болгонуна карабастан, башкаруучу партия-
нын жетекчилиги белгилеген алкактан чыга алган эмес, болсо да 
локалдуу кемчиликтерди көрсөтүү менен гана чектелген. Басма 
сөз кызматкерлерине, редакторлоруна карата катуу кадрдык сая-
сат, улам жүргүзүлүп турган «тазалоо» иштери журналисттердин 
өзүн-өзү чектөөсүнө жана өзүн-өзү цензуралоосуна алып келген. 
Ушундан улам чыгыш европалык өлкөлөрдүн экономикалык жана 
коомдук өнүгүшүндөгү маселелерди чагылдырууда схематизм, 
бир тараптуулук, триумфализм басымдуулук кылган. Социализм 
учурунда массалык маалымат каражаттарынын башкы каарманы 
эмгек адамы болушу шарт эле. Ошондуктан, көптөгөн материал-
дар эмгекчилерге – жумушчуларга, дыйкандарга, интеллигенция-
нын өкүлдөрүнө арналган. Алдыңкы эмгекчилердин бейнеси өтө 
жөнөкөйлөштүрүлүп, үстүрт чагылдырылып, көбүнесе аларды 
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шыктандырган ички мотивация, жеке адамдык сапаттары, ички 
дүйнөлөрү ачылган эмес. Басма сөз ар дайым мамлекет менен 
коомдун адамдын эмгеги үчүн көргөн камын даңазалоо менен, буй-
рукчул-административдик системадан эмгекчилердин маанилүү 
кызыкчылыктарын коргоо маселелерин көз жаздымда калтыр-
ган. Коомдук өнүгүүнүн күйүп турган маселелерине демократия- 
лык шартта үн кошууга түрткү бере турган жумушчу-дыйкан 
кабарчыларынын кыймылын жакшыртуу аракеттери ийгилик 
алып келген эмес. Себеби жумушчу-дыйкан кабарчыларынын  
активдүү ролу партиялык-бюрократиялык түзүлүштүн табияты-
на карама-каршы келген. 

«Элдик демократия» өлкөлөрүнүн жалпыга маалымдоо кара- 
жаттары ар түрдүү коомдук күчтөрдүн ачык форуму, чыныгы 
элдик бийликти камсыз кыла турган жолдорду жана формалар- 
ды талкуулаган аянт боло алган эмес. Бир топ жылдар бою чы-
гыш европалык басма сөз Сталиндин, жергиликтүү партиялык 
жол башчылардын культун пропагандалап (1989-жылдын ая-
гындагы диктаторлук режим кулатылганга чейин Румынияда 
Чаушескунун культу пропагандаланган), массалык репрессия-
ларды актап жана эркиндикти ооздукташкан. Чыгыш европа-
лык өлкөлөр Бүткүл дүйнөлүк адам укуктарын (1948) колдогон 
менен, «элдик демократия» өлкөлөрүнүн массалык маалымат 
каражаттары адам укуктары бузулган көп учурлар тууралуу ун-
чукпай, социалисттик учурдагы андай фактылардын өзүн четке 
кагып келишкен. 

Чыгыш европалык ЖМКлар эл аралык окуяларды, чет өлкөлүк 
турмушту да объективдүү чагылдыра алышкан эмес. «Кансыз 
согуштун» шартында дүйнөлүк окуяларды чагылдырууга конф-
ронтациялык мамиле басымдуулук кылган. Батыш дүйнөсү жана 
анын союздаштары душман образында берилип, кризиске баткан 
жана кара өзгөйлүк менен агрессивдүү тышкы саясат жүргүзгөн 
өлкөлөрдүн тобу катары мүнөздөлгөн. 

СССРдин басымы менен Чыгыш Европа ЖМКлары Советтер 
Союзунун пропагандаланган чындыкка туура келбеген образын  
жана социалисттик блоктогу мамлекеттердин ортосундагы ма- 
милелерин даңазалашкан. СССРди дүйнөдөгү бардык прогрес- 
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сивдүү күчтөрдүн түркүгү катары жана коммунизмге ийгилик-
түү бараткан, проблемасыз коом катары жарандарынын жашоо 
деңгээли жогору болушун камсыз кылган чексиз ресурстардын, 
алдыңкы илим жана техниканын өлкөсү катары мүнөздөө басым-
дуулук кылган. 1970–80-жылдарда социалисттик өлкөлөрдүн 
ортосунда эл аралык өндүрүш байланыштары жана кызматташ- 
тыктар, маданий жана туристтик алмашуулар СССРдин пропаган-
далык образынын иллюзиялуулугун ачыкка чыгарган. 

Советтик блок өлкөлөрүнүн маалыматтык кызматташтыгы 
жогорку деңгээлдеги мамлекет аралык мамилелерге мүнөздүү 
бири-бирине болгон ишенимдин жоктугунан улам өтө бюрократ-
таштырып, начар жүргөн. Социалисттик өлкөлөрдүн алдыңкы 
ЖМКларынын жетекчилеринин үзгүлтүксүз байланыштары про- 
пагандалык ишмердикти эл аралык координациялоого гана кө- 
мөктөшкөн. Ал эми журналисттик жамааттардын деңгээлиндеги 
системалуу интернационалдык кызматташуу өтө эле чектелген. 

Социалисттик өлкөлөр ортосундагы маалымат алмашууда 
ачык дисбаланс байкалган. СССРден барган маалымат материал-
дардын агымы Чыгыш Европа өлкөлөрүнөн кайра артка алар-
га келген маалымат масштабына караганда алда канча көптүк 
кылган (чыгыш европалыктар советтик ТВны, айрыкча «Время» 
маалымат программасын улуттук каналдардан үзгүлтүксүз кө- 
рүшкөн, ошол эле учурда башка социалисттик өлкөлөрдүн телеп-
рограммалары СССРде сейрек берилген). 

Чыгыш Европа мамлекеттеринин ички абалы тууралуу, эл ара-
лык турмуш тууралуу объективдүү маалымат таңсыктыгы калк- 
тын улуттук ЖМКларга ишенбөөчүлүгүн жараткан. Ушундан 
улам алар альтернативалуу (негизинен батыш өлкөлөрүнүн) маа-
лымат булактарын пайдаланууга умтулушкан. Батыш блогунун 
мамлекеттерине географиялык жакындыктын өзү аларга мын-
дай маалымат булагына жетүүнү жеңилдеткен: Чыгыш Европа 
өлкөлөрүндө салыштырмалуу түрдө коңшу Австриянын, ФРГнын, 
Батыш Берлиндин, АКШнын чет элдик берүүлөрүн, Англиянын 
радиостанцияларын угуп, трансчекаралык телекөрсөтүүлөрүн 
кабыл алууга болгон. Натыйжада Чыгыш Европада батыш маа-
лымат булагына багытталган кеңири аудитория пайда болгон. 
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Ошентип, аудиторияны кыйыр мүнөздөгү изилдөө-лөрдүн жы-
йынтыгы боюнча 1980-жылдардын ортосунда батыш радиостан-
цияларын уккан чоңдордун аудиториясы: венгрия-лыктар 72%, 
поляктар 86%, румындар 82%, болгарлар 39%, Чехославакияда 
79%ды түзгөн. Мунун өзү сексенинчи жылдардын аягында социа-
лизмди демонтажга алып келүү процесстеринин бышып жетили-
шине таасир тийгизген. 

Реформалар учурундагы Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн 
ЖМКсы (1990-жылдар). Социализмдин кулашы курч саясий 
жана идеялык кризисти башынан кечирген мурдагы башкаруучу 
партиялардын мезгилдүү басылмаларынын таасиринин жана 
нускасынын кескин түрдө кыскарышы менен жана улуттук мез-
гилдүү басма сөздүн жалпы ландшафты өтө чоң өзгөрүүгө учу-
раганы менен коштолду. Коомдук-экономикалык реформаларга 
өтүү менен партиялык-мамлекеттик көзөмөл системасы жоюл-
ду. Мурдагы «союздаш» партиялар компартия менен кызматта-
шуудан баш тартышканын жана саясий автономиясын жарыялап, 
басылма ишинде толугу менен өз алдынчалыкка жетишишти. 
Бийликке келген «Тилектештик» польшалык кыймылынын бас-
ма сөз органы болгон «Gazeta Wyborcza» гезити локалдуу реклама-
лык рынокту ээлеген 17 регионалдык варианты бар Польшадагы 
эң ири гезитке айланды. Мурдагы оппозициялык күчтөр да түр-
дүү идеялык-саясий багыттагы өздөрү-нүн гезит-журналдарын 
чыгара башташты: оңчул либералдык, монархисттик, экологист-
тердин басылмасы – «жашылдар» ж. б. баштап ультраулуттук 
жана анархисттикке чейин. Мыйзамдын негизинде кепилдик ал-
ган басма иши жана маалымат ишмердүүлүгүнүн эркиндиги сая-
сий жана идеялык жактан плюралисттик ЖМКлардын өнүгүшүнө 
түрткү берди. Эки кылымдын тогошуусунда Чыгыш Европа өл-
көлөрүнүн көпчүлүгүндө басма сөз эркин-дигинин жогорку рей-
тинги белгиленген. Болгария, Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, 
Словенияны батыш мониторингдик уюмдар басма сөз эркиндиги 
бар өлкөлөр катары мүнөздөшкөн, Румынияны болсо «бир бөлүгү 
эркин» ЖМКга ээ мамлекеттерге киргизишкен. Югославия басма 
сөзү Милошович бийликтен четтелгенге чейин эркин эмес деп 
эсептелген. 
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Социализмдин кулашынын алгачкы айларында эле Чыгыш 
Европа мамлекеттеринде жеке пресса пайда боло баштаган. Поль- 
шада мурда ПОРП басма концернине тийиштүү болгон гезит-жур-
налдар менчиктештирилген. Баары болуп польшалык ЖМКнын 
85% менчикке өткөн. Алардын ичинен айрымдары чет элдиктер-
дин менчигине кеткен. 

Мындай процесстер Чыгыш Европанын башка өлкөлөрүндө да 
орун алган. 1940-жылдардын аягында жабылган айрым «тары-
хый» басылмалар кайрадан жанданган. Бульвардык пресса кай-
ра чыгарыла баштаган. Жер-жерлерде жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу системасы өнүктүрүлө баштагандыктан, бир катар өл-
көлөрдө жаңы жергиликтүү басылмалар да калыптануу жолуна 
түшкөн. Клерикалдык ЖМК да өнүгө баштаган. 

Гезит-журналдардын саны өскөн. Басма ишиндеги рыноктук 
мамилелердин жайылышы менен типографиялык материалдар-
дын жана кызматтардын, жазылгандарга нускаларды жеткирип 
берүүнүн наркы да көтөрүлгөн. Коммерциялык атаандаштык-
тын арааны жүрүп, экономикалык талаптарга жооп бере албаган, 
басма бизнесин алып кете албаган басылмалар өзүнөн өзү ишин 
токтотууга мажбур болушкан. Батыш Европанын бир катар өл-
көлөрүндө мамлекеттик бийлик жарандардын плюралисттик 
маалымат булактарына жетүүсүн кыйындаткан рыноктук меха-
низмдерди алсыздандырууга умтулуп жаткан учурда, көпчүлүк 
Чыгыш Европалык өлкөлөрдө бул багытта мамлекеттик бийлик 
кийлигишкен эмес. 

Реформа мезгилине өткөн учурда Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн 
улуттук ЖМК рыногуна батыш медиакорпорациялардын интен-
сивдүү экспансиясы башталган. Батыш Германиялык басма ком- 
панияларынын Мурдагы ГДРдин гезит-журнал рыногуна кири-
ши саналуу айдын ичинде Германиянын чыгышындагы мезгил-
дүү басма сөздүн жүзүн өзгөртүүгө жетишкен: 1990-жылдардын 
биринчи жарымында эле Батыш Германиялык корпорациялар-
га тиешелүү 24 күнүмдүк гезит, 42 жумалык жана 240 журнал 
таркатылып турган. Чыгыш немистерине арналган «Bild» аттуу  
сары басылманын эле нускасы 1 млн дон ашып түшкөн. Көп өтпөй 
Чыгыш Германияда көбүнчө жазылуу жолу менен жайылтылган 
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басылмалардын дээрлик жарымы «Генрих Бауэр-ферлаг» жана 
«Грунер унд Яр» деген эки Батыш Германиялык концерндин кө-
зөмөлүндө калган. Ал эми күркөлөрдө сатылган бардык басыл-
малардын 63%ы «Шпрингер-ферлаг» концернинин үлүшүндө 
болгон. 

Венгрияда белгилүү жана таасирдүү басылмалардын ири ак-
ция пакеттери Р. Мердок, Ротермир лорду ж. б. колунда калган. 
Польшада норвегиялык жана германиялык басма корпорация-
лардын экспансиясынын натыйжасында басма түрүндөгү ба-
сылмалардын маанилүү бөлүгү, аймактык гезиттерди кошо ал-
ганда алардын көзөмөлүндө болгон. Таасирдүү «Rzeczpospolita» 
(«Республика») «сапаттуу» гезитинин акциясынын жарымы-
нан көбү норвегиялык «Оркла» концернинин менчигине өткөн. 
Медиа жаатында коммерциялык ийгиликти көздөгөн чет элдик 
басылмалардын ээлери Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн мамлекет-
тик бийлиги менен жаңжалдашууга баруудан качышкан[29]. 

Постсоциалисттик мезгилде Чыгыш Европалык ЖМКнын кө-
бүнүн саясий жана маданий багыты батыш өлкөлөрүнө карап 
өзгөрүлгөнүнө байланыштуу АКШ жана бириккен Европа менен 
экономикалык жана аскердик-саясий өнөктөштүктүн, кызматта-
шуунун зарылдыгы тууралуу идеялардын популярдуулугу коом-
до өскөн. Мунун өзү мурда советтик блокко кирген бир катар 
мамлекеттердин НАТО жана ЕБге кирүү тууралуу чечимдердин 
кабыл алышына таасирин тийгизген. 

 Бүгүнкү күндө Чыгыш Европалык мезгилдүү басылма рыно- 
гунда (өзгөчө журналдык) батыш корпорациялары чыгарган ба-
сылмалар маанилүү орунду ээлейт. Алар негизинен жергиликтүү, 
аудиториянын суроо-талабына, улуттук маданий өзгөчөлүктө-
рүнө ылайыкташкан америкалык, германиялык, франциялык 
корпорациялардын версиялык түрлөрү болгон. Поляк, венгер, 
болгар ж. б. Чыгыш Европа элдеринин тилдеринде чыккан бул ба-
сылмалар транцулуттук басманын түзүлүшүнө жана көп жылдык 
тажрыйбасына таянып, улуттук басылмаларга олуттуу атаандаш- 
тыкты жараткан. Алсак, аялдарга багытталган «Cosmopolitan» 
журналы сыяктуу басылмалар улуттук аялдар прессасын кадим-
кидей сүрүп чыккан. 
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Телекөрсөтүү жаатында да олуттуу өзгөрүүлөр орун алган. 
Реформалардын алгачкы мезгилинде эле Чыгыш Европалык 
телекомпаниялар советтик телекөрсөтүүлөрдү алып бербей 
калышкан. Чыгыш Европалык телекөрсөтүүлөрүндө децентра-
лизация жана коммерциализация тенденциялары басымдуулук 
кыла баштаган. Мамлекеттик телеканалдар коомдук макамды 
алып, Батыш Европанын телеканалдарынын үлгүсүндөгү өнү-
гүү жолуна түшкөн. 1990-жылдардын башында борборлордо 
да, регионалдык борборлордо да жеке радиостанциялар менен 
эфирдик да, спутниктик да, кабелдик да коммерциялык телекөр-
сөтүүнүн күрдөөлдүү өнүгүүсү байкалган. Жаңы телекомпания-
ларды түзүүдө чет элдик капитал менен технологиялар чоң роль 
ойногон. Америкалык инвесторлордун катышуусу менен түзүл-
гөн TV NOVA коммерциялык телекомпаниясы Чехияда улуттук 
коомдук телекөрсөтүүнү сүрүп чыгарган. Коммерциялык теле, 
радиолор батыш мамлекеттеринен импорттолгон программа-
лар менен фильмдерди кеңири колдонушкан. Алсак, Польшада 
түзүлгөн «Polsat» телеуюлу өзүнүн көрсөтүүлөрүндө голливуд 
фильмдерин, АКШнын жана башка Батыш өлкөлөрүнүн телеком-
панияларынын маанай-шат программаларын туруктуу колдоно 
башташкан. 

1993-жылы түзүлгөн Польша радиотелеберүү кеңеши рефор-
ма жылдарынын башында башталган телеиндустриясынын ба-
шаламан өнүгүшүнө чекит коюуга чакырган. Польшанын Сенаты, 
жергиликтүү мыйзам чыгаруучу жана административдик орган-
дар, айрым жарандар польша ТВсындагы абалды сынга алышкан. 
Айрыкча, телеэкрандан көрсөтүлгөн зомбулуктарга каршы чы-
гышкан. Телекөрүүчүлөрдүн көпчүлүгү телекөрсөтүүдө зомбу-
лук өтө көп деп эсептешкени изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюн-
ча аныкталган. Негизинен курч сын орто эсеп менен зомбулукту 
көрсөткөн 57 сценасы белгиленген «Polsat» каналына багыттал-
ган. «Polsat» программаларынын директору аталган сынга жооп 
катары зомбулук сценалары көрүүчүлөрдү өзүнө көп тартат деп 
билдирген. Коомчулук тарабынан мындай талкуулардын күч 
алышынан улам, талаштуу аспектилерди жөнгө сала турган теле-
радиокомпаниялардын кодексин даярдоо тууралуу чечим кабыл 



2-бап

• 346 •

алынган. Кодексти иштеп чыгуу үчүн ар бир компаниядан, Басма 
сөз этикасы боюнча Кеңештен жана Польша улуттук радиотеле-
берүү кеңешинен экиден өкүл кирген комиссия түзүлгөн. 

Чыгыш Европа өлкөлөрүндө реформа жылдарында басма сөз-
дү жана телерадио ишмердигин жөнгө салуучу жаңы система 
калыптанган. Жаңы шартта басма жана электрондук прессанын 
ишине юридикалык негиз түзүп бере турган ЖМК жөнүндө мый-
замдар кабыл алынган. Польшанын жана Чыгыш Европа өлкө-
лөрүнүн мисалы көрсөткөндөй, аларда басма жана электрондук 
прессаны жөнгө салган механизмдер түзүлгөнүн көрсөткөн: көп-
чүлүк өлкөлөрдө журналисттердин жана ЖМКнын кесиптик эти-
касынын кодекстери кабыл алынган, массмедианын ишмердиги-
не коомдук таасир эте турган жана мониторингдерди камсыздай 
турган органдар менен мекемелерди түзүү аракеттери көрүлгөн. 

АЗИЯ, АФРИКА ЖАНА ЛАТЫН АМЕРИКАНЫН 
МЕЗГИЛДҮҮ БАСМА СӨЗҮ

Улуттук көз карандысыздыкка жетишкенден кийин өнүккөн 
өлкөлөр журналистиканын (айрыкча, басма түрүндөгү) өнүгүшү-
нө тоскоолдук жараткан олуттуу проблемалар менен бет келиш-
кен. Андай проблемалардын катарын экономикалык артта ка-
луучулук, массалык сабатсыздык, прессанын эски полиграфиялык 
базасы түзгөн. Бангладештин эки жүз жашоочусунун ичинен би-
рөө гана гезит окуган болсо, Индияда – 25тен бирөө гезит окуган. 
Пакистанда калктын төрттөн бир бөлүгүнө жакыны гана сабаттуу 
болгон. Мындан тышкары калктын түрдүү тилде сүйлөгөндүгү да 
чоң тоскоолдуктарды жараткан. Алсак, Пакистанда полиграфия 
негизинен англис тилдүү жана урду тилиндеги басылмаларга, 
гезиттерге ыктаган. Башка тилдерде гезит чыгаруу машакаты 
шрифт, линотип таңсыктыгы сыяктуу көйгөйлөргө барып такал- 
ган. Пакистан прессасынын технологиялык жана экономикалык 
кыйынчылыктары, административдик кысымга алуу күнүмдүк 
гезиттердин санынын кыскартылышына алып келген. 1990-жыл-
дардын башында Индияда 2280ден ашуун күнүмдүк гезит чык-
кан. Мезгилдүү басылмалардын жалпы саны 25,5 миң ден ашкан. 
Англис тилинде (4276) да, Индиянын элдеринин тилдеринде 
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да – хинди (6429), бенгали (1299), малаялам (1737), гуджарати 
(1138), урду (1363), тамиль (1193) ж. б. Бирок, гезиттердин ба-
сымдуу бөлүгү аз нуска менен чыгып, экономикалык абалы ту-
руксуз болгон. 

Түштүк Азиянын бир катар өлкөлөрүндө – Индия, Пакистан, 
Бангладеш, Шри-Ланка, Малайзия, Сингапур жана башка мурдагы 
британ ээлигине карагандарында журналистиканын англис мек-
тебинин таасириндеги салттар күчтүүлүк кылган. Жергиликтүү 
англис тилдүү прессанын материалды берүү жана баяндоо сти-
линде британ прессасынын көп жылдар бою топтогон тажрый-
басы байкалган. Бир катар ири басма компаниялары менен мез-
гилдүү басылмалар бул мамлекеттерде колониалдык учурда эле 
түзүлгөн болчу. 

Жергиликтүү тилдердеги гезит-журналдардын жүзү менен 
стили көп түрдүү болгон. Мындай басылмалардын таркатылышы 
жана алардын коомго тийгизген таасири постколониалдык мез-
гилде тынымсыз өсүп отурган. Бирок, ошондой болсо да, мыкты 
журналисттик кадрлар таасирдүү жана маалымдуу деп тааныл-
ган англис тилдүү гезит-журналдардын редакциясында иштешет 
деген пикир жайылтылган. 

Азиянын экономикалык гиганты болгон Япониянын мезгил-
дүү басма сөзү да өз өзгөчөлүктөрү менен айырмаланып турат. 
Социалдык модернизация процесстеринин таасири менен өнүк-
көн япон прессасында 1870-жылдары бир катар мезгилдүү ба-
сылмалар жаралган. Алардын бир даары азыр деле чыгарылып 
келатат («Асахи» жана «Иомиури» эки ири азыркы гезиттер). 

ХХ кылымдын биринчи он жылдыгында Японияда миңдеген 
гезит-журналдар чыгарылган. Алардын көбү чектелүү гана нус- 
када чыккан. Милитардык тенденциялар отузунчу жылдарда  
Япониянын саясий жашоосунда басма сөз менен радиоберүүлөр-
дүн үстүнөн өкмөттүк көзөмөлдүн күчөшүнө алып келген. Ошол  
кездеги Япониянын бийлиги мезгилдүү басма сөздү башкаруу, 
көзөмөлдөө жана аны шовинисттик экспансионисттик пропаган- 
даны киргизүү үчүн колдонуу максатында басылмалардын санын 
кескин түрдө кыскартып (1943-жылы 55ке чейин), ошону менен 
катары калгандарынын нускасын олуттуу түрдө көбөйткөн. 



2-бап

• 348 •

Японияда ошондогу көп нускалуу гезиттер согуштан кийин да 
сакталып калган. 1948-жылдын июлунда АКШнын оккупациялык 
бийлиги тарабынан цензуранын алынып салынышы менен япон 
аудиториясына тийгизген таасири жана нускасы боюнча «сапат-
туу» жана «массалык» деп таанылган «Асахи», «Иомиури» жана 
«Майнити» гезиттери менен тең тайлаша алган эмес. 

Кытайдын мезгилдүү басма сөзү. 1919-жыл – кытай журна-
листикасынын өнүгүүсүндөгү жаңы этаптын башталышы деп 
каралат. Бул мезгилде өлкөдө кытай журналистикасынын андан 
аркы өнүгүшүнө чоң таасир тийгизген коммунисттик басма сөз 
пайда болгон. Узак мезгил бою кытай журналистикасы жарандык 
согуштун, япон оккупациясынын татаал шарттарында өнүгүп 
келген. Кытай Эл Республикасы расмий түрдө жарыялангандан 
кийин 1949-жылдын октябрында өлкөдө бийликке келген ком-
мунисттик партиянын көзөмөлүндөгү басма сөз системасы түзү-
лө баштаган. Гоминдандык басылмалар жана радиолор жабылган. 
Жеке гезиттер мамлекеттин колуна өткөн (ээлеринен сатылып 
алынган учурлар көп болгон). 1954-жылга карата көп калктуу өл-
көдө жарымынан көбү компартияга тийиштүү болгон 270 гезит 
8 млн нуска менен чыккан. Формалдуу түрдө көп партиялуулук 
сакталган. Ошондуктан, КПКга саясий союздаш партиялар-
дын басма органдары болгон айрым басылмалар чыгып турган.  
1956-жылы кытай журналистикасында «Жэньминь Жибао» 
(«Элдик газета») гезити сап башында турган борбордук пресса-
ны жайылтууга жана таасирин күчөтүүгө багытталган реформа 
жүргүзүлөт. 1960-жылдардын ортосунда «маданий революция» 
башталгандан кийин Кытайдагы мезгилдүү басма сөздүн саны 
кескин түрдө кыскарган. Ири өлкөдөгү саясий жана идеология-
лык тазалоо иштеринин натыйжасында 1970-жылы бар болгону 
42 гезит калган. Жалпы жонунан гезиттердин саны 301ге кыскар-
ган (1965-жылга салыштырмалуу). Бирок жарык көргөн гезит-
тердин жалпы нускасы өтө кыскарган эмес. Муну менен бийлик-
тин массалык аудиторияга мазмуну көзөмөлдөнгөн аз сандагы 
гезит аркылуу эле таасир этүүгө аракет кылышканы байкалган. 
Журналдардын саны да 40 эсеге кыскарган. 1970-жылы болго- 
ну 21 журнал чыгып, алардын нускасы да азайган. Аман калган 
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журналдардын 84,4%ы ар түрдүү деңгээлдеги партиялык орган- 
дарга тийиштүү болгон. 

1970-жылдары колго алынган мезгилдүү басма сөздү колдоо 
боюнча чаралар (негизинен, аларга жазылууну милдеттүү кыла 
турган жол менен) андай деле натыйжа бербеген. Ашкере саясат-
таштыруу жана басылмалардын мазмунун унификациялаштыруу 
прессага окурмандардын кызыгуусун күчөтпөгөн. Калк сабат-
туулук көрсөткүчүнүн төмөндүгүнөн, турмуш шартынын начар-
лыгынан гезит-журналдарга көп жазылышкан эмес. 

Жаңы кылымдын башында, жыйырма жылдык реформалар 
менен экономикалык өнүгүүлөрдөн кийин Кытайда сабатсыз эр-
кектер 16%ды, аялдар 38%ды түзгөн. 

Мао Цзедун өлгөндөн кийин башталган саясий-экономика-
лык реформалардын таасири менен жана Кытай Коммунисттик 
партиясынын жетекчилигиндеги радикалдык топтун бийликтен 
четтеттүүдөн кийин басма сөздүн тездик менен өнүгүүсүнө өбөл-
гө түзүлгөн. 

Сексенинчи жылдар кытай журналистикасынын реформалан-
ган мезгили катары жана мезгилдүү басма сөздүн саны боюнча 
да, жайылтуу алкагы боюнча да өтө өнүккөн мезгили катары 
тарыхта калды. 1986-жылы, өзгөрүүлөрдүн башталганынан он 
жыл өткөн соң, Кытайда 6000 гезит-журнал чыгарыла баштаган. 
Муну менен катар көптөгөн басылмалар, өзгөчө гезиттер аз нус-
када чыгып турган. 1777 гезиттен ошол учурда болгону 98 гезит 
күндө чыккан. Партиялык басылмалардын нускасы кыскарганы 
байкалган. 

Гезиттердин жалпы санынын бештен бирин Кытай комму-
нисттик партиясынын Борбордук Комитетинен уезддик парт-
комдорго чейинки түрдүү деңгээлдердеги партиялык органдар-
дын жалпы саясий гезиттери түзгөн. 

Анткен менен гезиттер басылманын типтерине карата көп 
түрдүүлүккө ээ эле. Алсак, коомдук уюмдардын органдары (проф-
союз, комсомол ж. б. ), илимий-техникалык, экономикалык, педа-
гогикалык, юридикалык жана спорттук гезиттер чыгарылган. 

Журнал мезгилдүү басма сөзүндө негизинен коомдук жана так 
илимдер маселелерин чагылдырган, о. э. илимий-популярдуу, 
коомдук-саясий жана адабий-көркөм журналдар басымдуулук 
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кылган. Азыркы Кытай тездик менен илимий-техникалык мо- 
дернизацияга өтүп жаткандыгына байланыштуу илимий жана  
илимий-популярдуу басылмаларга кызыгуу күч алган. Алардын 
айрымдары кытай коомун либерализациялоо керек деген идея- 
ларды активдүү колдошуп, ага интеллигенция менен илимий-тех- 
никалык кызматкерлердин да көңүлүн бурдурууга жетишишкен. 

Басылмалардын мазмуну байып, жасалгалары да жакшырган. 
Окурмандар менен иштөөсү да активдешкен. Мурда тыюу салын-
ган жумушсуздук, инфляция, көптөгөн элеттиктердин кыйын тур-
мушу сыяктуу көйгөйлөр чагылдырыла баштаган. Кытай коом-
чулугунун өнүгүүсүнүн терс жактарын – коррупция, партиялык 
жана мамлекеттик чиновниктердин кызматынан пайдаланышы 
сыяктуу көрүнүштөр катуу сынга алынган. Мындай аракеттер 
Ден Сяопин менен анын кытай партиялык жетекчилигиндеги та-
рапташтарынын прессаны өлкөнү модернизациялоодогу катали-
затор катары көргөн көз караштарына туура келген. Партиялык 
пропаганданын жетекчилиги мындан ары гезиттер кайсы те-
маны жазып, кайсы темалардан баш тарта тургандарын өздөрү 
билет деп жарыялашкан. Муну менен катар партиялык лидер  
Ху Яобан прессада жаңылыктардын 80%ы реформалардагы ийги-
ликтерге, 20%ы кемчиликтерге арналышы керек деп билдирген. 

Сын мүнөзүндө айтылган басма сөздөгү пикирлерде да Кытай 
коммунисттик партиясына негизделген коомдук-саясий түзү-
лүштүн негиздерине доо кетирилген эмес. Прессаны «класстык 
күрөштүн куралы», башкаруучу партиянын массага саясий жана 
идеологиялык таасир берген инструменти деп кароо да өзгө-
рүүгө учурабаган. 

 Кытай журналисттеринин арасында реформаларга карата 
мамилеси менен бири-биринен айырмаланган үч негизги багыт  
калыптанган: маоисттик ортодокстор, чектелген реформалар- 
дын жактоочулары (реформалар коомдук-саясий түзүлүштүн не- 
гиздерине тийишпей, өндүрүштүк-экономикалык базисти гана 
камтышы керек деген пикирди кармангандар), ошондой эле ба- 
тыш үлгүлөрүнө багытталган либерализацияны колдогондор. 

Пекинде Тяньаньмынь аянтындагы протесттерден кийин 
1989-жылы прессанын үстүнөн партиялык-мамлекеттик көзөмөл 
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күчөгөн. Либералдык көз караштагы журналисттер иштен куул- 
ган. Айрымдары камалып же эмиграцияланган. Көптөгөн редак- 
циялардын башкаруучу кызматтарына айныгыс маоисттер беки- 
тилген. 

1990-жылдардын ортосунда кытай ЖМКларынын абалы 
1992-жылдагы Ден Сяопиндин реформаларды тереңдетүүнү жа-
рыялаган сөзүнөн кийин расмий ички саясий курсту түзөлтүү 
менен бир аз өзгөргөн. Көптөгөн редакциялык жамааттар өз ал-
дынча башкаруу мүмкүнчүлүгүн жана экономикалык ишмерди-
гин өздөрү уюштурууга алышкан (партиялык жана мамлекет-
тик прессадан башкалары). Алсак, редакциялар коммерциялык 
рекламаларды жарыялоо менен киреше таба башташкан. Мунун 
натыйжасында мисалы, шанхай гезиттери 1995-жылдын ичинде 
4 млрд 500 млн юань кирешени жалаң реклама ишмердигинен 
табышкан. Беш жылдын ичинде рекламадан түшкөн кирешенин 
көлөмү алты эсеге өскөн. Бир эле «Гуанчжоу Жибао» түштүк кы-
тай гезити жылына 300 миллион юанга жакын каражатты рек-
ламалардан тапкан. Кытайдын борбордук ТВда коммерциялык 
рекламаларды эфирден бергендиги үчүн жылына 1 млрд юань 
кирешеге ээ болуп турган. 

Он популярдуу кытай журналынын тогузу чет элдик моданы, 
фильмдерди, спортту, тамак-ашты жана техниканы рекламалап 
турган. Коммерциялык реклама өлкөгө батыш маданиятынын 
стереотиптерин жана керектөөчү жүрүм-турум үлгүсүн жайыл-
тууда күчтүү каналдардын бирине айланган. Муну менен бирге 
рекламалык киреше Кытайда массалык маалымат каражаттары-
нын тездик менен өнүгүүсүн шарттаган: токсонунчу жылдардын 
ортосунда өлкөдө 2000ден ашуун гезит жарык көрүп, 2000дей 
эфирдик, кабелдик жана спутниктик телеборбор иш алып барган. 

Реформалык процесстердин таасиринен улам кытай пресса-
сынын мазмуну да өзгөргөн. Чыгарылыштардын тематикасы 
кеңейип, материалдардын стили жанданган, журналисттердин 
чыгармаларынын лексикасы да түрлөнө баштаган. Бүгүнкү күн- 
дө партиялык басылмаларда да окурмандардын рейтингин көтө- 
рө турган чуулгандуу макалалар аз эмес. Мурда жалпы элдин  
жыргалчылыгы үчүн жасалган коллективдүү аракеттер баалан- 
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ган болсо, эми прессада пропагандаланган негизги баа-луулук 
жеке демилге болуп эсептелет. Мурда пресса алдыңкы жумушчу, 
дыйкан, аскер кызматкерлерин пропагандалашкан болсо, эми ий- 
гиликке жетишкен ишкерлер «күндүн каарманына» айланышты. 

Партиялык прессанын таасири төмөндөгөндөн кийин «Жень- 
мин Жибао» («Элдик газета») гезити 1998-жылы «басылманын 
жаңы жүзүн» жаратуу зарылдыгын айтып чыгат. «Маданий ре- 
волюциянын» учурунда гезиттин нускасы 6 млн экз. түзгөн бол-
со, 1990-жылдардын аягында ал эки эсеге кыскарган. 

Кытайда прессанын кесипкөйлүгүн мындан ары да арттыруу 
журналисттик кадрларды даярдоо системасын өнүктүрүү менен  
түздөн-түз байланышкан. Кийинки он жылдыктарда журналист- 
тердин идеологиялык кызматкер болушу керек деген мурдагы 
талап өзгөрүп, мыкты сапат катары саясий лоялдуулук эсептелип 
калган. Кесипкөйлүк маселеси болсо, экинчи планга түшкөн. Жур- 
налисттерди даярдаган окуу мекемелер чоң өлкө болгон Кытай 
үчүн жетишсиздик кылган. Натыйжада токсонунчу жылдар- 
дын биринчи жарымында профессионалдык даярдыкка ээ бол- 
гон кытай журналисттери 6%ды гана түзгөн. Иштеп жүргөн жур- 
налисттердин дээрлик жарымы жогорку окуу жайдан билим 
алышкан эмес. 

Араб прессасы. «Бүгүнкү күндө араб дүйнөсүндө эркин прес-
са жок», – деп билдирген ушул китептин автору менен болгон 
маегинде көрүнүктүү египеттик публицист Мухаммед Хассанейн 
Хейкал. Мындай билдирүүнү президент Насердин талапташы 
жана араб дүйнөсүндө журналистиканын ардагери, таасирдүү 
египеттик эң ири «Al-Ahram» гезитинин редактору болгон адам 
айтып жатканында чоң маани жатат. Чындыгында, көпчүлүк араб 
өлкөлөрүндө басма сөз мамлекет тарабынан каржыланып, жа- 
рыкка чыгат. Пресса менен журналисттерге авторитардык баш-
каруу жана көзөмөлдөө ыкмалары колдонулат. Ошондой эле жа-
кынкы мезгилге чейин эле араб дүйнөсүндө мамлекет тарабы-
нан финансылык колдоо көрсөтүлбөгөн «көз карандысыз» жеке 
гезиттер жана журналдар салыштырмалуу аз санда гана чыккан: 
чектелүү аудитория (калктын маанилүү бөлүгүнүн билим дең-
гээли төмөн болгондуктан) жана улуттук реклама рыногунун 
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тардыгы көптөгөн өлкөлөрдө прессанын коммерциялык моде-
лин өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк бербеген. 1980-жылдардын ба-
шында жеке басылмалар бир гана Бахрейн, Иордания, Ливан, 
Катар, Кувейт, Марокко, Тунис жана Сауд Аравиясында болгон. 
Араб мезгилдүү басма сөзү өтө саясатташкан мүнөз күткөнү ме-
нен айырмаланат. 

Араб өлкөлөрүнүн мыйзамдарында прессанын ишмердигин  
өтө чектегендикти көрүүгө болот. Алсак, Иракта Саддам Хусейн- 
дин режими учурунда басма сөздө бир катар темаларды чагыл- 
дырууга мыйзамдын негизинде тыюу салынган. Алтургай, прези- 
дентти жана жогорку расмий жетекчилерди кордоду деп табыл-
ган макалалар үчүн өлүм жазасы каралган. 

Араб басма ээлери менен журналисттери өкмөттүк чөйрөдөн 
гана басымга дуушарланбай, ар түрдүү экстремисттик багыттагы 
күчтөрдүн да, айрыкча ислам фундаменталисттеринин кылдат 
көзөмөлүндө турган. Ошондуктан, журналисттерге жана редак-
торлорго профессионалдык ишмердүүлүгү үчүн эсептешебиз де-
ген коркутуулар да аз учурабайт. Журналисттерге кол салуу жана 
аларды өлтүрүү сейрек көрүнүш эмес. Фундаменталисттер өлүм- 
гө буюрган бир египеттик редактор кагаздары турган жумушчу 
столунун астында ар дайым октолгон пистолети даяр турганын 
айтат. Анын кеңсесинде өкмөттүн уруксаты менен куралдуу ка-
роол турганына карабай, теракт коркунучу дайыма өкүм сүргөн. 

Бир гана Батыш Европа өлкөлөрүндө чыккан жалпы араб  
басылмаларынын ишмердүүлүгү булардан тыш болгон. Аларды 
араб өлкөлөрү катуу көзөмөлдөй алган эмес. 

Учурда рыноктук мамилелердин жана ишкерликтин өнүгүшү 
менен улуттук кирешеси тездик менен өскөн мунайзат табылган 
жаңы араб өлкөлөрүнүн көбөйүшү менен (1990-жылдары алар-
дын катарына мурда экономикалык «аутсайдерлер» болуп санал- 
ган Оман менен Йемен кирди), араб өлкөлөрүндө ЖМКнын ком- 
мерциялашуу тенденциясы күч алды. Мунун өзү келечекте араб 
мамлекеттеринде мамлекеттик структуралардан көз каранды 
болбогон коммерциялык рекламадан түшкөн киреше менен кар- 
жыланган жеке мезгилдүү басма сөз көбөйөт деп болжолдоого 
түрткү берет. 
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Африканын мезгилдүү басма сөзүнүн өнүгүшү. Африканын 
бардык өлкөлөрүндө постколониалдык мезгилде болжол менен 
болгону 170 гезит чыгып турган. Алардын көбү миң нускадан 
ашкан эмес, айрым учурларда гана он миңдей нуска менен чыга-
рылган. Гезиттердин көбү расмий маалымат менен толтурулган 
бюллетендерге окшошуп кеткен. 

Африканын мезгилдүү басма сөзүнүн өнүгүшү көз каранды-
сыздыкты алган учурдан кийин бир катар терс факторлордун 
негизинде токтоп туруп калган. Саясий туруктуулуктун жоктугу,  
экономикалык кыйынчылыктар, сабатсыздыктын деңгээлинин 
жогору болушу, коммуникациялардын жана гезит-журналды тар-
катуунун өнүкпөгөндүгү менен бирге жаш африкалык мамлекет- 
тер калктын этникалык өтө көп түрдүүлүгү менен байланышкан 
өтө оор көйгөйлөр менен бет келишкен. Континенттин жашоо-
чулары 800 тилде жана жүздөгөн диалектиде сүйлөшкөн. Бир эле 
өлкөнүн калкы он түрдүү тилде сүйлөгөн учурлар көп кездеш-
кен. Алсак, Нигерияда 250 тилде жана диалектиде сүйлөгөн калк 
жашайт. 

Мунун өзү массалык коммуникация каражаттары катары 
мезгилдүү басма сөздү колдонууну татаалдаштырган. Орток 
тилдерди колдонуу да Африканын шартында дайыма эле жак-
шы натыйжага алып келе берген эмес: жергиликтүү тилдердин 
көпчүлүгүндө жазуу же адабий форма жок, а мурдагы колони-
заторлордун тилин аз сандагы (болжол менен 10%) билимдүү  
африкалыктар гана билген. Муну менен катар африкалыктардын 
салттуу маданиятында коммуникациянын оозеки формалары  
үстөмдүк кылган, адамдардын пикир алышуусунда басма түрүн-
дөгү сөз эч качан маанилүү роль ойногон эмес. 

Этникалык көп түрдүүлүк рекламалык ишмердүүлүктөн ки- 
реше таап, иштеп кете турган жеке пресса үчүн бекем эконо-
микалык негиз түзүүгө тоскоолдук жараткан. Себеби көп тил-
дүүлүктүн шартында массалык окурман аудиториясын калып-
тандыруу мүмкүн эмес эле. Көпчүлүк африкалыктардын сатып 
алуу мүмкүнчүлүгү жоктугунан, реалдуу рекламалык рынок да 
өтө тар болгон (ЮАРдын калкын эске албаганда). Жеке басыл-
малар постколониалдык биринчи он жылдыкта айрым Африка 
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өлкөлөрүндө гана жарык көргөн – Малави, Того, Мадагаскар, 
Кения жана башкаларда. 

Аталган факторлор, ошондой эле улуттук жетекчиликтин сая-
сий курсу постколониалдык мезгилде өз алдынчалыкка жетиш-
кен Африка өлкөлөрүнүн көбүндө мамлекеттик басма сөздүн 
өнүгүшүнө шарт түзгөн. Африканын партиялык прессасы негизи-
нен башкаруучу партиялардын басма органдары болгон. Советтер 
Союзундагы кайра куруу саясатына жана андан кийинки СССРдин 
таркатылышына, социалисттик системанын кыйрашына байла-
ныштуу Африкада, өнүгүп жаткан өлкөлөрдөгүдөй эле жаңы абал 
түзүлөт. Мурдагы «социалисттик шериктештик» мурда советтик 
блоктун таасири бар зонага кирген африкалык өлкөлөргө эко-
номикалык жардамын токтотот, аларды саясий жана аскердик 
колдоосуз калтырат. Чет өлкөлүктөрдүн жардам булагынан көз 
каранды болгон африкалыктар жаңы өнөктөштөрдү Батыштан 
издөөгө аргасыз болушат. Ал эми батыштын экономикалык до-
норлорунун Африка мамлекеттерине экономикалык жана техни-
калык жардам көрсөтүүсүнүн акысына коомдук-саясий жашоону 
либерализациялоону талап кылышат. 

1980-жылдардын экинчи жарымында жана 1990-жылдардын 
башында африкалык мамлекеттердин улуттук басма сөз система-
сында жана прессанын ишмердигинин шарттарында өзгөрүүлөр 
орун алат. Бир катар өлкөлөрдө көз карандысыздыкты алгандан 
кийин саясий-мамлекеттик системаны демократиялаштыруу 
аракеттери жүрөт. Айрыкча, башкаруучу партиянын монополиз- 
мин жоюу, көп партиялуулукка уруксат берүү, ЖМКнын саясий  
плюрализмин камсыздап, аны мамлекеттик катаал көзөмөлдөн  
чыгаруу, жеке гезит-журналдарды чыгаруу үчүн мыйзамдуу шарт- 
тарды түзүү, бийликтин иш-аракетин прессада реалдуу сындоо 
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу жана сын пикир айткан авторлор 
менен журналисттерди коргоо талап кылынат. 

Бир катар африкалык өлкөлөрдө бул мезгилде «альтернати-
ва-луу» деп аталган пресса жайыла баштайт. Аталган пресса баш-
каруучу режимден алыс, көпчүлүк учурларда каршы турган жеке  
ээлерине тиешелүү басылмалар эле. Алар жарыялаган коммер- 
циялык рекламалардан киреше таап, өздөрүн каржылашкан. 
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Африкада жеке ишкерликтин өсүшү менен (финансылык донор- 
лор – МВФ (Эл аралык валюталык фонд) жана Бүткүл дүйнөлүк 
банк зарылдык катары баса белгилеп сунуштаган жеке секторго 
колдоо көрсөтүү аракеттеринин негизинде) рекламалык рынок 
жана жайылтылган рекламанын массиви улам кеңейген. 

«Альтернативалуу» басылмалар жогорку өкмөттүк кызмат-
чылардын айрым мыйзамсыз иштеринин бетин ачууга түрткү 
берип, мурда тыюу салынган көп темаларды чагылдырышкан. 
Саясий системаны либерализациялоо багытында коомдук өзгө-
рүүлөрдү талап кылган чөйрөнүн ишенген прессасына айланган. 
Мисалы, Бенинде «альтернативалуу» жеке гезиттер бир партия-
луулуктан саясий плюрализмге өтүүдө олуттуу роль ойногон. 

Латын Америкасынын мезгилдүү басма сөзү Азия жана 
Африкага караганда кыйла өнүгө алган. Бирок латын америка-
лык мезгилдүү басма сөз үчүн (айрыкча, жеке) борбордук прес-
са менен татаал экономикалык шарттарда иштеген калган басма 
сөздүн ортосунда чоң айырма болгон. Борбордук жана Түштүк 
Американын бир катар өлкөлөрүндө калк индеецтердин тилин-
де эле (кечуа, аймара, гуарани ж. б. ) сүйлөгөнүнө карабай, мез-
гилдүү басма сөз европа тилдеринде – испан же португаль тил-
деринде гана чыгарылган. Сабатсыздык менен экономикалык 
көйгөйлөрдөн улам Латын Америкада калктын мезгилдүү басма 
сөз менен камсыз болушу европа өлкөлөрүнүн, АКШнын жана 
Япониянын деңгээлине жеткен эмес. 
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«Relation» гезитинин 1609-жылда жарык көргөн санынын  
биринчи бети. Бул гезит 1605-жылдан баштап Страсбургда  

жарык көрүп баштаган.
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Англияда жарык көргөн журнал, 1647-жыл

Батыш Европа жана Түндүкамерикадагы рекламалык  
ишмердүүлүктүн басма түрүндөгү жаңы этабы
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Татар-орус тилиндеги «Терджиман» мезгилдүү басылмасы

«Терджиман» гезитинин басмаканасы. 1907-жыл
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Никола Тесла лекциясында радиобайланыштын иштөө принцибин 
көрсөтүп жатат, 1891-жыл.

Радиоберүүлөрдүн станциясындагы аппаратык имарат, 1927-жыл
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Поповдун радиоприемниги
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Нипковдун диски аталышындагы «Б-2» телекутуча

«Ленинград Т-2» Советтик телевизору, 1949-жыл
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Владимир Зворыкин биринчи электрондук телевизор менен.  
АКШ, 1934-жыл



2-бап

• 366 •

1936-жылы өткөн Берлиндеги олимпиаданы тартууда  
«Olympia-Kanone» телевизиондук камерасы колдонулган

1950-жылдын 17-октябрында телеберүүлөрдүн биринчи  
түстүү стандарты  АКШда кабыл алынган
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3-БАП. 

ААЛАМДЫК БАЙЛАНЫШ 
ПРОЦЕССТЕРИНДЕГИ МАССАЛЫК 

МААЛЫМАТТАРДЫН ЭЛЕКТРОНДУК 
КАРАЖАТТАРЫ

РАДИОБЕРҮҮЛӨРДҮН ӨНҮГҮҮСҮ
А. Попов жана Г. Маркони ойлоп тапкан маалыматты берүүнүн 

зымсыз жолу байланышты берүүнүн электрондук жаңы түрү – 
радиого алып келди. Пайда болгондон баштап зымсыз телеграф 
ЖМКга мүнөздүү массалык аудиторияга (угуучуларга) ээ болгон 
эмес. Бул радиоприёмниктерди колдонуучулардын аз санда бол-
гондугу менен гана эмес, алгач радиожабдыктардын жеткилик- 
түү иштебегендигинен маалыматты берүү жагы коддук түрдө 
жүргөндүгү менен да түшүндүрүлөт. Телеграфтагыдай эле Морзе- 
нин системасы колдонулуп, текст тире жана чекитке которуу 
жолу менен берилген. Ушинтип радиону массалык маалымат ка-
ражаты катары пайдалануу мүмкүнчүлүгү биринчи дүйнөлүк со-
гуштун алдында пайда болгон. 

1906-жылы америкалык Ли Де Форест аудионду – электрон- 
вакуум лампасын ойлоп тапкан. Радиотүзүлүштө лампаны колдо- 
нуу – үндүк берүүлөрдү, музыканы, эффекттүү добуштарды ка-
был алууну камсыздаган. Ойлоп табуучу 1908-жылы тарыхта би-
ринчи жолу музыкалык берүүсүн уюштурду: Париждеги Эйфел 
мунарасынан таратылган радиотолкун 500 миль радиуска чейин-
ки аймакты камтыган. Радиотехникадагы электрон-вакуум лам-
паны колдонууну жакшыртуу менен радионун маалымат берүү 
деңгээлин жогору көтөрүп, кеңири коомчулуктун радио угуудагы 
кызыгуусун арттырды. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө радио-
ну угууну сүйүүчүлөрдүн саны кыйлага өстү. Биринчи дүйнөлүк 
согуштун учурунда аракеттеги армиянын бөлүктөрүнүн орто-
сунда, ошондой эле деңиз флоттор аралык радиобайланышты 
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камсыздоо муктаждыгы келип чыкты. Мындан тышкары бирин-
чиден радио аркылуу пропаганда кылуу жана ошондой эле кар-
шылаштарына жалган маалыматтарды таратуу жагы радио жаб-
дууларды көп сандап чыгарууга жеткирди. Тынчтык түзүлгөндөн 
кийин радиотехникаларды чыгарган фирмалар жабдыктарын өз-
гөртүшүп, рынокту приёмниктер менен камсыз кылуу максатын-
да кубаттуу радиоөндүрүш аракетине өтүштү. Аны менен бир-
дикте радиоберүүнүн техникалык базасын жакшыртуу аракети 
өтө тездикте өстү. 

Радио сүйүүчүлөрдүн кыймылдарын андан ары өнүктүрүүдө 
согуштан кийинки жылдары берүүлөрдү сыноо түрүндө гана өөр-
чүтүшүп, ал азыраак радио сүйүүчүлөргө гана белгилүү болгон. 
Радиоберүүлөрдүн бат өнүгүүсүнө корпорациялар, ишкер чөй-
рөлөр жана бай адамдар тарабынан коммерциялык-жарнамалык 
мүмкүнчүлүгү бар каражат катары кубатталса, экинчи жагынан 
көптөгөн саясатчылар радиону «кагазсыз гезит жана аралыктан 
тышкары коомдук каражат» катары колдоого алышкан. Жаңы 
байланыш каражатына коомчулуктун кызыгуусун арттыруу жана 
радио сүйүүчүлөрдүн кыймылынын өнүгүшүнө өбөлгө түзүү үчүн 
ар кандай өлкөлөрдүн басма сөз беттеринде радиону пропаганда-
лоо кампаниялары жүргүзүлгөн. 

Жыйырманчы жылдардын башында АКШда жана Батыш Ев-
ропанын өлкөлөрүндө жүздөгөн эксперименталдык жана кызы-
гуучулардын электр магнит толкундарын мейкиндикке таратуу-
чу жабдуулары ишке кире баштады. 1920-жылдын ноябрында 
RDKA (Питтсбург) эксперименталдык радиостанция ишке кирги-
зилди. Станция радиотехникалык «Вестингаус» корпорациясына 
таандык болуп, АКШда алдын ала даярдалган президенттик шай-
лоодон кабар берген. Бул алып берүү (трансляция) үзгүлтүксүз бе-
рилип турган. Анын артынан үзгүлтүксүз радиоберүүлөр Сприг- 
филде (Массачусетс), Ньюаркта (Нью-Джерси) жана башка шаар- 
ларда ишке ашкан. Эң башында АКШда радиоберүүнүн өнүгүшү 
коммерциялык багытта жүрдү. Бул аралыкта радиоберүүгө укук-
туу лицензияны коммерциянын мамлекеттик департаменти жү- 
зөгө ашырды. Радионун айланасына кең-кесири жарнама жай-
ылтылды. Ушунун өзү радио жабдылыштарды массалык түрдө 
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соодалап, радио сүйүүчүлөрдүн катарынын тез көбөйүшүнө шарт 
түздү. 

Радиоберүүнүн жалпыга маалымдоо каражаты катары өнү-
гүшүнүн учуру болуп 1922–1923-жылдар эсептелет. Ушул тушта 
көптөгөн өлкөлөрдө эксперименталдык жана үзгүлтүксүз берүү- 
лөр башталат. Ал эми АКШда 1922-жылы радиоиндустриясы 
тездикте жогорулайт. Эгерде ушул жылдын май айында болгону 
300 гана лицензия берилсе, жыл аягында радиоберүүгө укуктуу-
лардын саны 570ке жеткен. Жыйырманчы жылдардын башында  
үзгүлтүксүз берүүлөрдү жүргүзгөн радиостанциялардын саны  
кескин өскөн. 

Үзгүлтүксүз берүүлөрдүн программалары алгачкы жылдары 
сейрек кездешип, ал эми берүүлөрдүн формасы менен мазмуну 
чар жайыт болгон. Студиядан музыкалык концерттер берилген, 
адабий чыгармалар окулган, драмалык уктуруулар коюлуп, аң-
гемелешүүлөр жүргүзүлгөн, радиоинтервьюга жана радиосүрөт-
төөгө негиз салынган. Таң азандан Питсбургдун (RDKA) радиосу 
түз эфир аркылуу бейсбол командалары боюнча беттешүүнү бере 
баштады. Берүүнүн мүнөзү сүрөттөмөнүн (репортаж) белгилерин 
камтыган. 1922-жылдан радиоэфирден коммерциялык жарнама-
лар бериле баштады. Бул аракеттер жүрүп олтуруп берүүлөрдүн 
мүнөзүн, жанрдык өзгөчөлүктөрүн калыптандырды. 

Он миңдеген америкалыктар эң сонун келечегине ишенүү ме-
нен радиоприёмниктерди жана берүүгө керектүү жабдылыштар-
га ээ болушту. 1923-жылы колдонуудагы радиоприёмниктердин 
саны жарым миллионго жеткен, ал эми үч жылдан кийин ар бир 
алтынчы америкалык үй-бүлө кабыл алуучу жабдуу менен кам-
сыз болгон. АКШда радионун жайылтылышына Россиядан чык-
кан Д. Сарнов көрүнүктүү роль ойногон. Американын 1919-жылы 
түзүлгөн коммерциялык радио корпорациясынын (RCA) иш баш-
каруучусу Д. Сарнов өтө тездикте радиоприёмниктерди соода-
лоону уюштурган. 1926-жылы Сарновдун жетекчилиги астында 
жана «Дженерал Электрик», «Вестингауз» корпорациялары жана 
RCAнын катышуусу менен Улуттук уктуруу компаниясы (NBC) ую-
шулган. Анын базасында ири 24 коммерциялык радио станция- 
лар жайгашкан. 
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Станциялардын бир бөлүгү билим берүү жана диний багытта-
гы берүүлөргө ылайыкташтырылган. Ошондой болсо да АКШнын 
радиоберүүсүнүн калыптанышында коммерциялык жеке радио-
станциялар маанилүү роль ойногон. 1925-жылга алганда бардык 
уюшулган радиостанциялардын 43 пайызы коммерциялык негиз-
де иш жүргүзгөн. Бул санга көбүрөөк ири жана жакшы жабдылган 
станциялар кирген. 1927-жылы коммерциялык радиостанция-
лардын ири тармагы болгон – Колумбиялык радиоберүүлөрдүн 
системасы (CBS) уюшулду. 1930-жылы 6 миңден ашык радиостан-
циялар берүүлөрдү жүргүзүп, аларды 12 миллион приёмниктер 
кабыл алды. Радиоберүүлөр (тигил же бул түрүндө) америкалык 
үй-бүлөлөрдүн 40 пайыздан жогору катмарын камтыды. 

АКШда 1927-жылы кабыл алынган радиоберүүлөр жөнүн-
дөгү мыйзам рыноктук чөйрөдө берүүлөрдүн баш аламан иш- 
аракеттерин тартипке салган документ болуп эсептелет. Ал мый-
замга ылайык федералдык комиссия түзүлдү. Комиссияга ради-
берүүчүлөрдүн техникалык кем-карчын чечүү жагы жүктөлдү, 
ошондой эле берүүлөрдүн убактысын бөлүштүрүп, станциянын 
мүнөзүнө жараша лицензиянын милдетин түшүндүрүү жагы 
көрсөтүлдү. 

Европада радиоберүүлөрдүн калыптанышы 20-жылдын башы- 
на таандык. Радиосигналдарды ийгиликтүү берүүлөрдүн та-
жрыйбалары Улуу Британияда аракеттеги радиостанциялар-
дын кеңири өсүшүнө алып келди. 1922-жылы ишкерлердин 
тобу Мараконинин катышуусу менен Британиялык мурунку 
радиоберүүчү корпорациянын (Би-Би-Си) улантуучусу британ-
дык радиоберүүчү компания уюштурулат. 1922-жылдын дека-
брынан баштап компания өзүнүн күндөлүк берүүлөрүн биринчи 
Лондондо, андан соң Бирмингемде жана Манчестерде баштаган. 

Жыйырманчы жылдардын башында үзгүлтүксүз берүүчү ра-
диостанциялар бирдей эле убакытта батышевропалык өлкөлөр- 
дө пайда боло баштайт. Германияда радионун таралышы жасал-
ма түрдө 1926-жылга дейре кармалып турган. Себеби, радиобе- 
рүүчүлөр гана эмес, кабыл алуучу жабдыктары барлар да мил-
деттүү түрдө радиотехника боюнча сынактан өтүшкөн. Ошондой 
эле радио жабдууларды сатып алууда жогорку деңгээлдеги салык 
төлөөгө мажбур болушкан. Бул чектөөлөр алынып салынгандан 
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кийин, Германия өтө тездикте радиоберүүлөр боюнча жогорку 
деңгээлдеги өлкөлөрдүн бирине айланды: 1929-жылы анда 2,5 
миллион радиоприёмниктер катталган. Радиоберүүлөргө бирин-
чи дүйнөлүк согуштан кийин Австро-Венгрия жана Россия импе-
риясынын урандысынан пайда болгон чыгышевропалык өлкөлөр 
өтө кызыга баштайт. Алсак, Чехословакияда үзгүлтүксүз ради-
оберүүлөр 1923-жылдын май айынан тарта өз ишин баштаган. 
Ошондогу Европанын калган өлкөлөрүндө (мисалы Болгария) би-
ринчи он жылдыктын аягында гана радиоберүүлөр уюштурулат. 

Ошондой эле жыйырманчы жылдарды радиоберүүлөрдүн 
Латын Америкада жайылтылган мезгили деп атаса ылайык-
туу болот. Аз сандагы радио сүйүүчүлөрдүн кыймылына ком-
мерциялык фирмалар келип кошулган. Алар радиону массалык 
маалыматтын жана жарнаманын келечектүү каражаты катары 
көрсөтүшүп, анын жайылтылышына шарт түзүшкөн. Биринчи 
латын-америкалык радиостанциялар чет элдик технология-
нын базасында түзүлүп, ага көпчүлүк чет элдик компаниялар 
жана банктар катышкан. 1920-жылдын августунда «Маркони 
Компанинин» жардамы менен Буэнос-Айресте «Radio Argentina» 
эфирге чыгып, радиоугуучуларга музыкалык берүүлөрдү, адабий 
окууларды жана жарнамаларды тартуулаган. Биринчи уругвай-
лык станция (Монтевидеодо) өзүнүн радоберүүсүн 1923-жылы 
түндүкамерикалык «Дженерал электрик» корпорациясынын 
чечкиндүү катышы менен баштаган. Биринчи гаваналык PWX 
(1922-ж. октябрь) радио станциясынын эфирге чыгышы ком-
мерциялык банктардын биринин каржылык катышы менен 
жүзөгө ашырылган. Перуандык радиоберүүлөрдүн баштоочусу 
ОАХ станциясы 1925-жылы ишкерлер тобу тарабынан «Перуан 
радиоберүү компаниясы» болуп уюшулган. Радиостанцияларды 
түзүүдө ишкердик структуралардын катышы латын-америкалык 
өлкөлөрдө коммерциялык мүнөздү камтып, анын андан ары өнү-
гүшүнө өбөлгө түзгөн. 

Латын-америкалык радиостанциялардын бир бөлүгү үлкөн 
маалымат же билим берүү мекемелеринин базасында түзүлүп, 
кээ бирлери гана мамлекет тарабынан ачылган. Бразилиядагы 
биринчи SAH радиостанциясы (Рио-де-Жанейро) Гавас француз 
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телеграф агентствосунун жергиликтүү бөлүмү тарабынан уюш- 
турулган. Мексикада биринчи үзгүлтүксүз радиоберүүлөр мамле-
кет тарабынан уюштурулган JH станциясы аркылуу 1923-жылы 
жүргүзүлгөн. Мексикалык коммерциялык радиостанциянын пио-
нери болуп 1923-жылы июль айында эфирге чыккан CYL станци-
ясы болуп калган. Бул станциянын пайда болушу Мексикада ири 
XEW коммерциялык радио тармактын келип чыгышына негиз 
түздү. Радиостанция белгилүү «El Universal» гезитинин ээлери, 
басма компаниясын жетектеген бир туугандар Аскаррага тиеше- 
лүү болгон. 

1926-жылы латын-америкалык өлкөлөрдө аз дегенде бирден  
үзгүлтүксүз берүүлөрдү жүргүзгөн радиостанция иштеген. 
Жыйырманчы жылдардын кийинки жарымында латын-амери- 
калык өлкөлөрдө радио угуучулардын саны кескин жогорулап, 
массалык аудитория калыптанат. 

1922-жылы эксперименталдык радиоберүүлөр Азия өлкөлө- 
рүндө жүргүзүлөт. Японияда, Кытайда, Индияда жана Филиппинде 
радиоберүүлөр уктурула баштайт. Радио Япониянын байланыш 
боюнча кесипкөйлөрдүн жана ишкер чөйрөнүн кызыгуусун арт-
тырат. Радиоберүүлөр боюнча америкалык жана европалыктар-
дын ыкмалары, иш-тажрыйбасы изилденет. 1922-жылы биринчи 
япондук үзгүлтүксүз радиостанциялар ишке киришти. Кийинки 
жылдары өлкөдө радиоуктуруулар коммерциялык компания ка-
тары Токио, Осака жана Нагое сыяктуу шаарларда ишке киришет. 
Ошондой болсо да өлкөдөгү иштеп жаткан баардык радиостанци-
яларды мамлекеттин көзөмөлүнө алуу жагы басымдуулук кыл-
ган. Себеби, империялык ички жана тышкы саясатты жүргүзүүдө 
радиоуктурууну монополияга алуу муктаждыгы келип чыккан. 
Бул саясат 1926-жылы өлкөдө Бириккен Улуттук радиоуктуруу 
корпорациясын (NHK) уюштуруу идеясы менен ишке ашырыл-
ган. 1922-жылы борборлоштурулган жалпы улуттук радиоук-
туруу Япониянын бардык аймактарында уюшулуп, кийинки  
4 жыл аралыгында эки программалуу радиоуктурууну жүргүзүү-
гө жетишилди. Корпорациянын иш-аракетин каржылоо жагы 
британиялык Би-Би-Сини каржылаган системада жүзөгө ашы-
рылды: NHKнын бюджети узак убакытка дейре өкмөт тарабынан 
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көрсөтүлгөн радиоприёмниктердин ээлеринен түшкөн абонент-
тик төлөмдөр менен толукталган, ал эми бюджетти аткаруу жагы 
министрлик деңгээлде көзөмөлгө алынган. 

Отузунчу жылдардын аягы, кыркынчы жылдын башында шо-
винисттик жана экспансиялык жосундар япондук жетекчиликтин 
саясатында өскөн сайын берүүлөрдүн мазмунуна мамлекеттин 
көзөмөлү күчөй баштаган. NHK япондуктардын улуттук арты-
кчылыктарын даңазалаган пропагандага айланган. Империялык 
саясатчылар Азияда жана Тынч океандын аймагында колония-
лык басып алуучулукка умтулушкан. Бийликтегилер радиоукту-
рууну так кесер эксплуатацияга алышты. Ал эми 1941-жылдын 
аягында радиоуктуруулар массалык мүнөзгө өтө баштаган. Ошол 
жылдары япондук тургундарда 6,5 миллионго жакын радиокабы-
лалуучу катталган. 

Ал эми радиоуктуруунун коммерциялык үлгүсү Японияда 
1951-жылы өлкөнү АКШ тарабынан колониалдык басып алуунун 
шартында гана жайылтылган. Албетте, бул тарыхый жагдай япон 
радиоуктуруусуна өз таасирин көрсөткөн. Бирок, NHK алардын 
катарында коомдук корпорация катары өз ишин уланткан. 

Ошол эле учурда Японияда радиоуктуруунун дүркүрөп өсүү 
мезгили байкалат. Азия мамлекеттеринин көптөгөн бөлүгүндө 
радиоуктуруунун өсүшү төмөнкү деңгээлде кала берген. Себеби, 
алар АКШ, европалык мамлекеттер жана Япония тарабынан басып 
алынгандыктан, алардагы радиоуктурууну колониялык бийлик 
ооздуктап турган. Индияда, француздук Индокытайда жана Азиянын 
башка өлкөлөрүндө радиоуктуруу системасы өлкөдө жашап жаткан 
европалыктар (колонизаторлор) үчүн маалымат берүүчү каражат 
катары гана кызмат аткарган. Коммерциялык радиоуктуруулар 
саясий жана экономикалык себептерден ооздукталган жана 
коммерциялык радиоуктуруулардын андан ары өнүгүшүнө 
бул өлкөлөрдө чектөө коюлган. Ошол эле учурда жергиликтүү 
жарнамалык рыноктун тардыгы жекече станциялардын 
экономикалык жактан гүлдөп-өсүшүнөн үмүт үздүргөн. 

Африкада жана араб дүйнөсүнүн өлкөлөрүндө радиоукту-
руунун турукташы экономикалык жана саясий мүнөздөгү фак-
торлор менен татаалдашкан. Ал факторлордун эң башкысы 
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– колониалдык үстөмдүк жүргүзүү болуп эсептелген. Ал баскын-
чылык кээ бир өлкөлөрдө алтымышынчы жылдарга чейин созул-
ган (Португалиянын ээлигинде – Ангола жана Мозамбикте жети-
мишинчи жылдардын ортосуна чейин, Зимбабведе – 1980-жылга 
чейин, Намибияда – сексенинчи жылдардын акырына, Түштүк-
Африка өлкөлөрүнүн оккупациясы бүткөнгө чейин). Африка кон-
тинентинде радиостанция биринчи жолу эфирге Иоганнесбургда 
(Түштүк-Африка) 1920-жылы чыкты. Британиялык Түштүк Афри- 
када бул станция жыйырманчы, отузунчу жылдары уюшулган 
башка уктуруучу кызматтардай эле англичандарды тейлөөгө не-
гизделген. Түштүк Африкадагы радиостанцияны каржылоо бри-
тандык үлгүдө жүргүзүлгөн: абоненттик төлөмдөрдүн системасы 
иштеп, радиоприёмниктерди пайдалангандардан почта аркылуу 
төлөмдөр кармалган. Берүүлөр англис тилинде гана кынтыксыз 
жүргүзүлгөн. Жергиликтүү тургундарга карата жападан жал-
гыз жеңилдик – ансыз да аз сандагы радиоугуучу африкалык-
тарга төмөнкү баадагы абоненттик төлөм киргизилген. Экинчи 
дүйнөлүк согуштун учурунда гана Африкадагы Британиянын 
колонияларында менчик өндүрүүчүлөрдүн жергиликтүү тилде 
– суахили, кикуйю, кикамба ж. б. ошондой эле араб тилдеринде 
радиоуктуруулар бериле баштайт. 

Африканын француздук ээликтеринде да жогорудагыдай  
өзгөрүүлөр байкалат. Алсак, Мадагаскардагы биринчи радиостан-
ция 1931-жылы эфирге чыгып, ал жерде жашап жаткан метропо-
лиянын (эзүүчү) өкүлдөрүнө арналган. 

Берүүлөрү африкалык аудиторияга арналган радиостанция-
лар биринчи жолу континентте отузунчу жылдары гана байка-
лат. Анда белгиялык Конгодо (азыр – Заир) диний-агартуу иште-
рин жүргүзгөн миссионер-иезуиттер эки станция уюштурган. 
Африкалык өлкөлөрдөн мамлекеттик өз алдынчалыкка жетиш-
кен Эфиопиянын аймактарында Эфиопиянын императорунун 
уруксаты менен дагы бир миссионердик радиостанция иштей 
баштайт (бул жолу протестанттык). Берүүлөр эфиопторду еван-
гелиштирүүгө чакырып турган. 

Жыйырманчы-отузунчу жылдардын чегинде радиоуктуруулар 
дүйнөнүн жетимиштен ашуун өлкөлөрүндө жүзөгө ашырылып, 
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радиоугуучулардын аудиториясын 140 миллионго жакын адам 
түзгөн. Ушинтип, бир он жылдыктын аралыгында эле радио ише-
нимдүү түрдө массалык маалыматтын жаңы, тездикте өсүп ке-
латкан каражаты экендигин далилдей алды. 

Массалык маалыматтын жаңы каражаты катары калып-
танган соң, радио 1930-жылдары дүркүрөп өсүшүн улантат. 
Радиоуктуруунун уюштурулуп бутуна турушу уктуруучу уюмдар-
дын ой-максаттарына байланыштуу болгон. Тактап айтканда, 
коммерциялыкпы, же саясыйбы, ошондой эле коомдун менчикке 
карата мамилесине, бул же тигил идеологиялык түзүлүшкө баш 
ийип турган. Согуш алдындагы жылдары радиоуктуруунун үч 
түрү (үлгүсү) калыптанды – жеке коммерциялык, мамлекеттик 
жана коомдук. 

Радиоуктуруунун жеке коммерциялык үлгүсү АКШда «клас-
сикалык» түрдө калыптанган. Бардык жерде уктуруучу станци-
ялардын саны өсөт, радиоугуучулардын аудиториясы кеңейет. 
АКШда 1930–1938-жылдардын аралыгында радиоприёмниктер-
дин саны 100 пайызга өскөн, он жылдыктын аягында радио бар-
дыгын камтыган каражат катары таанылат: приёмниктерге 
шаардык үй-бүлөнүн 91 пайызы, айылдыктардын 70ке жакын 
пайызы ээ болушкан. Президент Ф. Д. Рузвельттин башкаруусун-
да агрардык аймактарды электрлештирүүнүн активдүү жүрүшү 
радио угуучулардын санын кескин өстүргөн. Ошондой болсо да 
бүткүламерикалык радио угуучулардын аудиториясынын ка-
лыптанышы 1950-жылга таандык экендигин белгилей кетиши-
биз керек. Ошондо радиоприёмниктер америкалык үйлөрдүн 95  
пайызын камтыган. 

Кыска мөөнөттүн аралыгында жарнаманы жайылтуучу масса-
лык каражатка айланды. Радиоуктуруунун АКШда өтө тездикте 
өсүшү радиону жалпыга маалымдоо каражатына гана айлант-
пастан, жарнама бизнеси менен тыгыз байланышкан кубаттуу  
радиоиндустриянын жаралышына алып келди. 

Отузунчу жылдар радиостанциялар менен мезгилдүү басыл- 
малардын ортосундагы атаандаштыктын өсүшү менен мүнөздө- 
лөт. Басылмалардын кубаттуу атаандашы пайда болду. Ал мас-
салык аудиториянын аймактарына оперативдүү түрдө таасир 
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бере ала тургандыгын көрсөтүп, жарнамачылардан түшүүчү ки-
решенин негиздүү бөлүгүн өзүнө тартып алчудай түр көрсөткөн.  
1933-жылы Америкалык гезит басмасынын ассоциациясы (ANPA) 
жаңы атаандаштардын күчөп баратканына тынчсыздангандык-
тан, AP, UP жана INS агенттиктерине радиокомпанияларга жаңы-
лык материалдарын сатыкка чыгарбоо сунушу менен кайрылат. 
Басма ээлеринин ойлору боюнча ушунун өзү жаңы атаандашка 
карата жеткиликтүү сокку болуп эсептелмек. Себеби, бул кезде 
радиостанциялар өзүлөрүнүн жаңылыктар кызматы жоктугуна 
байланыштуу, маалымат агенттиктеринин кызматына өтө мук-
таж эле. 

Агенттиктер тарабынан бойкотко (байланышты үзүү) жооп 
кылып CBC жана NBC радиостанциялары өздөрүнүн радио жаңы-
лыктар кызматын уюштурду. Отузунчу жылдардын ортосунда ра-
диорепортёрлорду чет өлкөгө командировкага жиберүү практи-
каланат. Анткени, дүйнөлүк окуяларды өз жеринде чагылдыруу 
муктаждыгы келип чыккан. Өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтө 
албаган бойкоттон кийинки жылдын аралыгында UP жана INS 
агенттиктери радиостанцияларга маалыматтарын сатууну кайра 
баштайт. Ал эми 1940-жылы жаңылыктар боюнча «Ассошиэйтед 
Пресс » (АР) агенттиги ага кошулат. 

Кээ бир ири басмалар жана радиоуктуруу боюнча корпорация-
лар өз ара атаандаштыктарды шериктештик иретинде бүткөрүү-
гө аракет кылышкан. Алсак, 1930–1945-жылдары CBC, NBCнин 
тармагына кирген (кийин мурда NBCге таандык америкалык ра-
диоберүү корпорациясынын (ABC) базасында түзүлгөн бир нече 
станциялар) көптөгөн коммерциялык радиостанциялар «The 
March of Time» («Мезгил кадамы») «Тайм Инк» басмасы менен 
бирдикте даярдаган жаңылыктардын серебин үзгүлтүксүз бере 
баштаган. 1935-жылы «The March of Time» басмасынын жаңы-
лыктар сереби кинохроникалык түрдө басылып чыгат. Ал эми 
телеберүүлөр пайда болгондон баштап «Мезгил кадамы» теле-
берүүлөр түрүндө эфирден бериле баштайт. 

Радиоуктуруу компаниялары менен болгон атаандаштыктын 
тыянагын жылмалоо жагы басылмалардын ээлерин алар менен 
байланыштын башка түрүн издөөгө мажбур кылган. Баарынан 
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кеңири тараган тажрыйба басылмалар менен радиостанциялар 
шериктештик келишимдерин орнотуу жагына көңүл бура башта-
ды. 1940-жылдары АКШдагы радиостанциялардын үчтөн бири 
басма компанияларына тиешелүү болгон, же алар менен биригип 
кетишкен. 

Радионун мүмкүнчүлүктөрү саясатчылар тарабынан активдүү 
изилденген. Американын элине «жаңы курсту» жараткан прези-
дент Ф. Д. Рузвельттин радио аркылуу кайрылуусу көрүнүктүү 
орунду ээледи. Бул радио кайрылуу коомчулуктун улуттук жана 
эл аралык саясатына кыйла чоң таасир көрсөткөн. 

1930-жылдары радиоберүүлөр жаңы статуска ээ болот, анын 
жанрдык мүнөздөмөсү көбүрөөк турукташат. Согуштун алгачкы 
он жылдыгында хроникалык берүүлөр менен катар түшүндүрмө 
радиожанры жайылтылат. Мында CBSтин журналисттери Х. Фон 
Калтерборн жана Э. Р. Мурроу угармандарга кеңири белгилүү бол-
гон (кийин телевизиондук баяндамачы катары белгилүү). 

Радиоберүүлөрдүн коммерциялык үлгүсү көп жагынан про-
грамманын саясатын жана радиоуктуруунун жанрдык мүнөзүн 
аныктаган. Коммерциялык радиостанциялардын иш-аракетин 
каржылоодо жарнамалык кирешеге көз карандылыгы, аудито-
риянын көңүлүн буруудагы тынымсыз күрөш, курч атаандашты-
ктагы жагдай уктуруунун көптөгөн жанрдык формаларын пай-
даланууга мажбур кылган. Ошондуктан ийгилик алып келүүчү 
аракеттер жасалган – демек оюн-зоок программасы басымдуулук 
кылган. 

Маалымат радиожурналистика менен катар (кыскача макала, 
радиосүрөттөмө, радиоинтервью) шоу жанры (музыкалык, юмор-
дук ж. б. көңүл ачуучу программалар), ток-шоу, викториналар ку-
лач жаят. Уктуруунун драмалык жанры өнүгөт. Ал коммерциялык 
радионун шартында өзгөчө мүнөздөмөгө ээлик кылат. Драмалык 
уктуруунун басымдуу формасы «сериал» (самын-опера) болуп, 
психологиялык жактан ат салышат. Андагы радиоспектакль не-
гизинен ошол учурдун үй кожейкелерине арналган. Мындай эмо-
цияга толгон берүүлөр аялдар аудиториясынын көңүлүн өзүнө 
бурган. Ал эми аялдар аудиториясынын көңүлүн буруу коммер-
циялык жарнама үчүн идеалдуу кызмат өтөгөн. Күндөлүк керек 
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кылынуучу товарлар: тиш жуугуч паста, кир жуучу каражаттар 
жана самындар жөнүндө жарнамалар көп болгон, ошондуктан бул 
жанр «самын операсы» деп аталган. 

Аны менен бирге драмалык уктуруулардын башка бир түрү 
триллер кеңири жайылат. (Англис тилинен алынган «the thrill» 
– толкундантуу, дүүлүктүрүү, эс тандыруу деген сөз). Триллер 
негизинен эркектердин аудиториясына арналган. Триллердин 
жогорку чыңалуудагы аракети демейде кылмыштардын, күтүүсүз 
жана сенсациялык окуялардын айланасында жүрөт. Үй-бүлөнүн 
башчысы кечкисин жумуштан келгенден кийинки уктурулган 
триллерди товар сатуу жана кызмат көрсөтүү боюнча жарнамалар 
коштогон. Радиотриллердин классикалык түрүнө 1938-жылы 
инсценировкаланган Г. Уэлстин «Дүйнөлөрдүн согушу» аттуу 
китеби кирди. Мында согушчан марсиандыктардын жерге басып 
алуу максатында түшкөндүгү көркөм сүрөттөлүп, ал түгүл радио 
угуучулардын арасында аз эмес дүрбөлөң түшүргөн. 

Андан ары АКШдагы коммерциялык радиоуктуруулардын 
жанрдык формасы дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө тургундардын 
активдүүлүгүн көтөрүүчү жарнама катары көчүрүлөт. Кийин-
соңу радио уктуруунун чегинде коммерциялык телеберүүнүн 
жанрдык системасы калыптанат. 

Жарнамаларды жарыялоодон каржылык кирешенин өсүшү 
радиоуктуруунун чегинде бирикмелерди түзүүгө шарт түздү.  
1934-жылы коммерциялык CBS радиотармагына 97 станция кир- 
ген, ал эми NBC тармагына кирген радиостанциялардын саны 
127ге жеткен. 1938-жылы 660 америкалык радиостанциядан 
341и тигил же бул радиотармакка кошулган. Демек, АКШда ички  
радиоуктурууларды борборлоштуруу системасы байкалат. Ком- 
мерциялык мүнөзүнө жараша көптөгөн радиостанциялар жар-
намага байланыштуу бир эле аймакты тейлеген да, ал аймакта- 
гы рыноктук кырдаалга жараша аракет кылган. Нью-Йоркто, 
Вашингтондо жана башка шаарлардагы ири радиотармактардын 
аракет кылып жатышы радиоуктуруунун борборлоштурулган 
мүнөзүн жокко чыгарат, себеби, ички уктурууну улуттук деңгээл- 
де башкаруу жагы бирдиктүү борборлоштурулган аракетинен 
ажырап калган. 
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Дүйнөнүн экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөрүндөгү жа- 
йылтылган коммерциялык радиоуктуруулар рыноктук кырдаал-
дарга сергек көз салып, жарнамалык рынокту ага шайкештирип 
турган. Акыркы он жылдыкта жарнама берүүчүлөрдүн негиздүү  
бөлүгү ооп кеткен телеберүү менен атаандаштык таасиринен ра-
диоуктуруулар радиожанрдык программасын өзгөртөт да, мазму- 
ну боюнча аудиториялык багытка арналган атайын программа-
лык берүүлөргө өтөт. Бүгүн коммерциялык радиоуктурууларда  
аудиториянын талабы боюнча музыканын коштоосундагы оюн- 
зоок программасы үстөмдүк кылат. Согуштан кийинки радиоб-
ерүүлөрдүн УКВ (FM) диапозонунун өнүгүшү, стерео-үндүн кир-
гизилиши радио угуучуларга сапаттуу музыкалык чыгармаларды 
жаңылыктардын коштоосунда сунуш кылууга мүмкүндүк берди. 
Мында радио угуучуларга белгилүү музыкалык жазып алуулар 
басымдуулук кылып, колдон келишинче аудиториянын көңүлүн 
өзүнө бурууга аракет кылынган (булар негизинен поп-музыканын 
эски да, жаңы да хиттери). Максаттуу жарнаманын өнүгүшүнө бай-
ланыштуу түз уктурууга басым жасалган. Азыр уктуруунун фор-
маты коммерциялык радиостанцияларда угуучулардын жашы- 
на жана социалдык деңгээлине жараша берилип, аудиториянын 
ар кандай катмарынын табити эсепке алынган. 

Музыкалуу-маалымат форматы менен катар сүйлөшүү форма-
ты (ток-радио) жайылтылган же музыкалык уктуруунун атайын 
түзүлгөн чакан форматы деп айтсак да болот. 

Коомдук радиостанциялар жана корпорациялар. Барды-
гын камтый ала турган жана берүүлөрү менен массалык ауди- 
торияны өзүнө тарткан жөндөмдүүлүгү радиону уктуруучу жана  
жаңы коомдук институт катары тургундарга таанытты. Журна- 
листиканын социалдык ролун жактаган, агартуучулук көз караш- 
тагы анын тарапкерлери негизсиз мындайча ойлошпосо керек: 
радионун орду аудиториянын көңүлүн алып, жарнаманы тара- 
тууга гана негизделген коммерциялык тар рамкадан кыйла кеңи-
ри турушу керек. Көптөгөн радионун энтузиасттары радиобе- 
рүүлөрдү коммерциялык басма сөздүн альтернативи, билимдин 
жана аны жайылтуунун, макоолук менен күрөшүүнүн жана көп 
жактуу коомдук маалыматтар менен камсыз кылуунун каражаты 
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катары баалашкан. Коммерциядан эркин, жарнамачылардын таа-
сиринен тышкары жана редакциялык иш-аракетке өкмөттүн кий-
лигишүүсүз эркин радиоуктурууну түзүүгө умтулгандар Британ 
корпорациясы «Би-Би-Синин» жолун тандашты. Корпорация өз 
алдынча башкарган, абоненттерден алынган жыйымдар менен 
каржыланган. Уктуруу кызматын өзгөчө укуктуулук базасын түз-
гөн Би-Би-Синин жобосуна 1927-жылы Британиянын королевасы 
колун койгон. Корпорациянын жобосу боюнча ал радиоберүүлөр 
Улуу Британиянын тургундарын түгөлү менен камтып, англичан-
дарды сапаттуу маалыматтар жана оюн-зоок программалар ме-
нен көңүлдөрүн ачууга милдеттүү болгон. 

Корпорацияга мүнөздүү дагы бир жагы – Би-Би-Си түзүлгөн 
баштапкы мезгилинде, жобо кабыл алынганга чейин радиоб-
ерүүлөр гезиттерди сатууга тоскоолдук кылбас үчүн эфирге кеч-
ки саат 7ден эрте чыккан эмес. 

Би-Би-Синин жалпы британиялык уктуруучу кызматына ай-
ланышы, уктуруунун англиялык бардык аймакка жайылтылышы 
1938-жылы, экинчи дүйнөлүк согуштун башталышында аягына 
чыккан: радиоберүүлөрдү угуу мүмкүнчүлүгүнө өлкөнүн калкы-
нын 98 пайызы жетишкен. Корпорация өзүн борборлоштурулган 
уктуруучу түзүлүш катары көрсөтүп, Лондон радиоборборунун, 
ошондой эле жергиликтүү станциялардын башкаруу жетекчи-
лигин бириктирген. Корпорация маалымат кызматынын ролун 
аткарган, ушунусу менен улуттар аралык биримдикти чыңдап, 
улутчулдукка каршы күрөшү айрыкча согуш мезгилинде бай-
калган. Би-Би-Синин он сааттык кечки жаңылыктарын угуу үчүн 
миллиондогон радио угуучулар радиоприёмниктин жанына үз-
гүлтүксүз чогулушкан. 

Би-Би-Синин уктуруучу саясаты ар тараптуу, кеңири мас-
штабдуу, сапаттуу маалыматтуу, публицистикалуу, илимий-по-
пулярдуу, мазмундуу берүүлөрдү жаратууну көздөгөн, ошондой 
эле балдар жана өспүрүмдөр үчүн оюн-зоок (агартуучу жагын 
да кошо) берүүлөрдү уюштуруу, чоң искусство менен маданият-
тын жетишкендиктерине кошуу максатын койгон. Би-Би-Сидеги 
мындай программалык уктуруу кызматы башка коммерциялык 
радиостанцияларга салыштырганда анын пайдасына чечилип, 
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угуучулар аудиториясынын кеңири катмарына ээ болуусуна шарт 
түзгөн. Корпорация адабий берүүлөр, классикалык музыкаларды 
эфирге чыгаруу, саясатчылар, жазуучулар жана ойчулдар арасын-
да аңгемелешүүнү такай өткөрүү менен угуучулар аудитория-
сына кеңири белгилүү боло баштаган. 1930-жылы Би-Би-Синин 
симфониялык оркестри уюштурулду. Оркестр дүйнөлүк музыка 
маданиятынын эң таасирдүү үлгүдөгү чыгармаларын жогорку 
чеберчиликте аткаруу менен угуучулардын сүймөнчүлүгүнө та-
тып, атак-даңкты жеңип алды. 

Би-Би-Синин иш-аракетинин дагы бир сөз кыла турган прин-
циби – редакциялык өз алдынчалыгы болуп эсептелет. Коомго 
кызмат кылууну жарыялаганы менен корпорация принциптүү 
түрдө коммерциялык жарнаманы пайдаланган эмес. Ушуну ме-
нен ал өзүнүн жарнамачыларга жана коммерциялык кырдаалга 
көз каранды эмес экендигин көрсөткөн. Би-Би-Синин иштерине 
аткаруучу бийликтин кийлигишүүсү эң төмөнкү деңгээлде бол-
гон, ошондой болсо да корпорациянын мамлекеттик жана парла-
менттик түзүлүш менен өз ара көптөгөн байланыштарын танууга 
болбойт. Өзгөчө бул өз ара байланыш Би-Би-Синин уктуруулар-
ды чет жакка чыгарганда өзүн көрсөткөн. Ушул кезге дейре ра-
диостанциялардын чет элге уктуруулары Британиянын тышкы 
иштер министрлиги менен тыгыз байланышта жүргүзүлөт да, 
каржылоо жагы абоненттерден эмес, мамлекеттик бюджеттен 
чыгымдалат. 

Веймардык республиканын жылдарында германдык ради-
одо уктуруунун маданий-агартуу жагына басым жасалган. Бул 
коомдук керектөөлөрдү – билим жана маданияттын кеңири та-
ралышын камсыз кылмак. Ошондой болсо да бул идея бийликке 
улутчулдар келгенде үзгүлтүккө учураган. Улутчулдар герман-
дык радиоуктурууларды толук өздөрүнө баш ийдирип, өздөрүнүн 
саясий-пропагандалык максаттарына колдонушкан. Германияда 
коомдук радиоуктуруулар экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан 
кийин кайра жаңырган. 

АКШда 1920-жылдары алгачкы радиостанциялардын бир 
бөлүгү университеттерде, колледждерде уюшулуп, билим бе- 
рүүчү жана агартуучу маанидеги берүүлөрдү эфирге чыгарган. 
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Ошондой болсо да экономикалык кыйынчылыктардан улам жана 
жыштыктын дефицитине байланыштуу билим берүүчү мекеме-
лерге таандык уктуруулар коммерциялык радиостанциялардын 
кысымы астында кескин кыскарган. Экинчи дүйнөлүк согуштун 
акырында болгону орто толкундагы 25 коомдук радиостанция 
иштеген. 1945-жылы АКШнын коммуникация боюнча федерал-
дык комиссиясы (FCC) коммерциялык эмес радиостанциялар 
үчүн ультра кыска толкундуу уктуруунун 20 каналын бөлүп бе-
рет. Ошондой болсо да коомдук радионун өнүгүүсү каражаттын 
жетишсиздигинен кармалып турган, себеби алар негизинен кай-
рымдуулук фонддор тарабынан каржыланган (негизинен Форд 
фондусу). 1963-жылга дейре мамлекет билим жаатындагы стан-
цияларга көңүл бурган эмес. Абал 1963-жылы, бири-биринен 
алыстаган коомдук радиостанциялар жалпы улуттук системага 
– Улуттук коомдук радиого (NPR) бириккенде көзгө көрүнөрлүк 
өзгөрдү. АКШда 1990-жылдардын башында 1400 станция болсо, 
алардын ичинен 250 ирилешкен жана жакшы каржыланган стан-
циялар NPR менен байланышта болгон. 

Дүйнөнүн ар башка өлкөлөрүндөгү коомдук радиокорпорация- 
лар мамлекеттик түзүлүшкө ар кандай деңгээлде автономдуу 
орунду ээлейт (Британиялык Би-Би-Сиден баштап ФРГнын жер 
жөнүндө уктуруучу кызматына дейре). Ал эми Шри-Ланканын ук-
туруучу корпорациясы чектелген мүнөзгө ээ (SLBC). Кээ бир ко-
омдук корпорациялар, мисалы түштүк африкалык SABC – дээрлик 
мамлекеттин көзөмөлүндө иш алып барышат. Ал эми өнүккөн, 
парламенттик системадагы жана демократиялык салттагы өл-
көлөрдө коомдук кызматтар парламентке жана атуулдарга жооп 
беришет. 

Коммерциялык коомдук уктуруулардын деңгээли ар түрдүү. 
Мында коомдук уктуруучу кызматтар же толук коммерциялык 
жарнамаларды жарыя кылуудан баш тартып (Би-Би-Синин ички 
уктурууларын алсак болот), жарнамачыларга көз каранды эмес, 
же жарнамадан түшкөн кирешени каржылоонун кошумча булагы 
катары өзүнүн иш-аракетине пайдаланат. 

Колониалдуулуктан кийинки Африканын көптөгөн өлкөлө- 
рүндө радиоуктуруулар мамлекеттик үлгүгө жакын мүнөздө 
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түзүлгөн. Коомдук радиоуктуруулар кээ бир африкалык өлкө- 
лөрдө жергиликтүү шарттарды эсепке алуу менен аздыр-көптүр 
Би-Би-Сиге окшоштурулган. Ушундай эле үлгүдөгү радиоуктуруу-
лар колониялыктан кийинки африкалык алты өлкөдө – башта-
гы Британиянын ээлигиндеги өлкөлөр, аларга кошумча Гана, 
Малави, Нигерия жана Зимбабведе пайда болду. Мында жарыя 
кылынган уктуруучу уюмдардын өз алдынчалыгына карабастан, 
программалык саясаты мамлекеттин көзөмөлүндө кала берген, 
себеби, калыптандыруудагы каражат мамлекеттин казынасынан 
бөлүнгөн, албетте абоненттик төлөмдүн эсебинен. Коомдук ук-
туруунун жетекчилигине жана кызматкерлерине келсек – аларга 
ар тараптуу, максатка багытталган кадрдык саясат жүргүзүлгөн 
(көп учурда абдан катуу). Кадрлар кылдат тандалып, өлкөнүн 
президентине жана өкмөтүнө лоялдуулук (бийликке ак ниеттик 
менен карап, ага баш ийүүчүлүк) принциби боюнча жүргүзүлгөн. 
Алсак, Зимбабведе ушундай схема менен кадрларды тандоого 
аракет кылган: Зимбабвенин уктуруучу корпорациясынын (ZBC) 
жетекчилик кеңеши корпорациянын иш-аракетинин коомдук 
мүнөзүн камсыз кылган. Бирок алар ар башка социалдык топтун 
өкүлдөрүнөн туруп, өлкөнүн президенти тарабынан көрсөтүл-
гөн да, өзү бир эле убакта Кеңештин төрагалык ордун ээлеген. 
Мындайча алганда муну «микропарламент» деп атаса да болот, 
бирок оппозиция көрсөтүлбөгөн. Кеңеш ZBCнин башкы директо-
рун дайындоого акылуу, бирок анын талапкерлигин өлкөнүн пре-
зиденти жактырышы керек. 

Радиоприёмникти пайдалангандыгы үчүн абоненттик төлөм 
африкалык өлкөлөрдүн жарымында радиоуктурууну каржылоо-
нун булагы катары эсептелет, буга коомдук уктуруучу кызматта-
ры жок аймактар да кирет. Бирок абоненттик төлөмдүн көлөмү 
көзгө көрүнөөрлүк азайтылган. Себеби, тургундардын тапкан ки-
решелери эң төмөнкү деңгээлде жана радиоприёмниктердин бир 
бөлүгү тизмеге түшкөн эмес – аларды ээлери жашырышкан. 

Акыркы жылдары радиоуктуруулар Араб дүйнөсүндө жана 
Африкада коммерциялык жол менен өнүгө баштаган, алар-
ды менчик радиостанциялар тейлөөгө өткөн. Мында негизи-
нен каржы жагы кулактандырууларды берүүдөн келип түшкөн. 
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Экономикалык жактан артта калуучулук, өндүрүштүк тармактын 
тардыгы жана төлөөгө жөндөмдүү рыноктун жоктугу Африка 
өлкөлөрүндө жарнамалык иш-аракеттин өсүшүн кыйындаткан. 
Континенттин көптөгөн өлкөлөрүндө африкалык радиостанция-
лардын жарнамадан келип түшкөн кирешеси анын иш-аракети-
нин чыгымдарын жаба алган эмес. Ушунун өзү уктуруунун ком-
мерциялык үлгүсүнүн жандануусуна мүмкүндүк бербеген. Алсак, 
жүргүзүлгөн изилдөөлөр Танзания жана Намибияда жарнамадан 
түшкөн каражат радиостанциянын жалпы кирешесинин 10 гана 
пайызын түзгөндүгү аныкталган. 

Мамлекеттик радиоуктуруу. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүн-
дө радиоберүүлөр мамлекеттик каржылоонун жана редакциялык 
саясатка жайылтылган мамлекеттик бюрократиянын көзөмөлүн-
дө өнүккөн. Радиоуктуруунун мамлекеттик үлгүсү борборлошту-
рулган пландуу экономикасы бар, ошондой эле диктатордук, 
фашисттик режимдеги өлкөлөр тарабынан жагымдуу кабыл 
алынды. 

Бул үлгү өз алдынчалыгын алган азиялык өлкөлөр үчүн ба-
сымдуулук кылды. Колониалдык басып алуулардан бошонгон би-
ринчи жылдары Азия өлкөлөрүндө радиоуктуруудан пайдалануу 
мүмкүнчүлүгү тийиштүү деңгээлде пайдаланылбаган. Себеби, 
радио өкмөт тарабынан да, уктуруучу уюмдар тарабынан да ау-
диториянын көңүлүн көтөрүүчү кызмат катары гана саналган. 
Радиостанциялар өнүгүүгө керектүү ресурстарды ала алган эмес. 
Агартуу маселесине тийиштүү көңүл бурулбаган. Ал эми радио-
уктуруулар социалдык-экономикалык артта калуучулукту, мас-
салык сабатсыздыкты жок кылууда, агрардык тармакта тургун-
дарды учурдун жаңы ыкмаларына көндүрүүдө өтө зор мааниге ээ 
эле. Индия, Индонезия сыяктуу ж. б. көп улуттуу мамлекеттерде 
радиоуктуруунун өнүгүшү чоң түйшүктөрдү жараткан, анткени 
көп тилдүүлүктүн таасири, маданий жана диний коомчулуктар-
дын өзгөчөлүктөрү кыйынчылык туудурган. 

Көптөгөн араб өлкөлөрүндө радиоуктуруулар монополияга  
алынган (телекөрсөтүү дагы). Араб дүйнөсүнүн көптөгөн өлкөлө- 
рү эл аралык чыңалуунун зонасында тургандыгына байланыштуу 
(кээлери кызуу салгылаш чегинде), радиоберүүлөр саясатташты-
руу жагынан айырмаланат. 



Дүйнөлүк журналистиканын тарыхы

• 385 •

Мамлекеттик радиоуктуруу Африканын уктуруучу иш-араке-
тинде аздыр-көптүр жайылтылган варианты болуп эсептелет. 
Уктуруу мамлекеттин жана маалымат министрлигинин же ошол 
сыяктуу административдик мамлекеттик түзүлүштүн атынан 
жүргүзүлгөн. Буга мисал Чаддын жана Танзаниянын радиокыз-
матын алса болот. Чындыгында мамлекеттик уктуруучу станци-
ялар жергиликтүү бюрократиянын төбөлдөрүнүн (атуулдук же  
аскердик) кызыкчылыгында иштеген. 

Көз карандысыздыкка жетишкенден кийин Африка мамлекет-
теринин бардыгында радиоберүүлөр уюштурулган. Телекөрсө- 
түүлөрдүн өскөнүнө карабастан Африканын көптөгөн өлкөлөрүн-
дө радио бүгүнкү күнгө дейре массалык маалыматтын жетек-
төөчү каражаты болуп эсептелет. Нигерия менен Зимбабведе 
жүргүзүлгөн изилдөөлөр телеберүү көрүүчүлөргө аз санда таасир 
эткендиктен, алар радио угууга артыкчылык беришерин айги-
неледи. Мындан тышкары мезгилдүү басылмалардын көпчүлүк 
бөлүгү баштагы колонизаторлордун тилинде басылып чыккан-
дыктан, билимдүү африкалыктардан башка көпчүлүк тургундар 
түшүнүшкөн эмес. Ал эми телеберүүлөрдүн көпчүлүгү ири шаар-
лардын тургундарына арналган. Ошондуктан да радиоуктуруу-
лар көптөгөн жергиликтүү тилде шаарларды да, айыл-кыштак-
тарды да өз кучагына алып, Африкадагы массалык маалыматтын 
эң эле демократиялуу жана кол жеткен каражатына айланган. 
Мындан тышкары радио маданияты бай оозеки салтта өнүккөн 
африкалыктын дилине өтө жеңил сиңген. Бул массалык маалы-
мат каражаты күндөлүк гезит басылмалары же телеберүүлөрдү 
өндүрүп жана көрсөтүүгө караганда чыгымдуу жагы африкалык 
өлкөлөргө кыйла арзан турган. 

Африка континентинин көптөгөн өлкөлөрүндө мамлекеттик 
түзүлүш тарабынан көзөмөлгө алынган борборлоштурулган ра-
диоуктуруулар тургундар тарабынан улуттук мамлекеттүүлүк-
түн бир белгиси (атрибуту) катары кабыл алынган. Демек, радио 
Африка өлкөлөрүнүн коомдук-саясий турмушунда көрүнүктүү 
ролду ойногон. Этникалык жактан көп кырдуу, көп тилдүү, али да 
болсо улуттук салттарды жана адаттарды карманган тургундар 
жашаган өлкөлөрдө радио өзгөчө коомчулуктар аралык ортомчу 
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катары кызмат аткарып, улуттук институттарды бириктирип, 
бир мамлекеттин чегинде интеграциялык функцияны аткарган. 
Ошондуктан көптөгөн мамлекеттик төңкөрүштөр африкалык өл-
көлөрдө радиостанцияларды басып алуудан башталгандыгына 
таң калууга болбойт. Бул кадам менен төңкөрүштү уюштургандар 
улуттук ЖМКга көзөмөлдүк гана кылбай, тургундарга кайрылуу-
га мүмкүнчүлүк алган, ошондой эле мамлекеттик бийлик жаңы 
колго өткөндүгүнүн символикалык түрү катары каралган. 

Континенттин көптөгөн өлкөлөрүндө мамлекеттик радио-
станциялар менен катар «айылдык» деп аталган (же община-
лык) радио иш жүргүзөт – салыштырмалуу радиоуктуруунун 
Африкадагы жаңы түрү. Бул радиоуктуруу негизинен дыйкан-
чылык менен алака кылган тургундарга багытталган. Агрардык 
аймактардагы аракет кылган радиостанциялар айылдын турму-
шунан жана дыйкандардын бирикмелеринин абалынан жаңы-
лыктарды кабарлап, уктурууну жергиликтүү тилде жүргүзөт. 
Берүүлөрдүн мазмуну агрардык сектордун көйгөйлөрүн чагыл-
дырат: өсүмдүктөрдү жана мал өстүрүүнүн алдыңкы ыкмалары 
пропагандаланат жана фермерлердин же фермердик бирикме-
лердин чарбалык иш-аракеттерине негиздүү экономикалык тал-
доолор жүргүзүлөт. Агартуу багытындагы радиоберүүлөр өзгөчө 
орунду ээлейт. Анын бир бөлүгү утилитардык (пайда көздөө) 
мааниде берилет, мисалы, гигиенаны жана санитарияны кар-
мануу (сактоо) жөнүндө программалар. Айылдык радиоугуучу-
лардын көңүлдөрүн буруу максатында фольклордук музыкалар  
берилип турат. 

Кээ бир Африка өлкөлөрүндө коммерциялык жарнамалар-
га радиону пайдаланууга мыйзам тарабынан тыюу салынган. 
Африкалык радиоэфирден берилген жарнамалардын көпчүлү-
гү чет элдик товарларды соода-сатыктан өткөрүүгө көмөк-
төшөт. Ушунун өзү жергиликтүү товарлардын соода-сатыкта 
алга жылуусуна тоскоолдук тийгизет да, өндүрүштүн деңгээлин 
төмөндөтөт. Аталган изилдөөлөр танзаниялык жана намибиялык 
радиоберүүлөрдөн төмөндөгүдөй жыйынтыкка келген: «Кока-
Коланын», кир жуучу «Омо» порошогунун, батыш өндүрүшүн-
дөгү медикаменттердин, шотланд вискиси жана сигареттердин 
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радиодон жарнамалык түрүндө үзбөй берилиши, жергиликтүү 
спирттик ичимдиктердин жана пивонун, ошондой эле башка 
товарлардын өндүрүшүн төмөндөтүп, жергиликтүү товарларга 
карата радиожарнамалар жөн гана сунуш бойдон кала берген. 
Ошондой болсо да Африка радиосекторунда жарнамадан түшкөн 
кирешенин өсүшү байкалып, ошол эле учурда телеберүүлөргө 
жарнамачылардан түшчү каражаттар азайып, мезгилдүү басыл-
малар кыскарууга тушуккан. 

Эл аралык радиоуктуруулардын калыптанышы. Баш талы-
шында эле биринчи радиостанциялардын берүүлөрү өзү турган 
чектен сыртка чыгууга мүмкүнчүлүгү болгон. Радиосигналдарга 
тийиштүү маалыматтарды кеңири аралыкка жеткизе турган 
сапаты улуттук, техникалык, саясий жана юридикалык бир 
топ көйгөйлөрдү жараткан. Ал эми эл аралык радиоэфирдин 
түзүлүшү бул багытты иретке салууга алып келди. 1927-жылы 
Вашингтондо өткөрүлгөн эл аралык конференцияда уктуруулар-
дын жыштыгын дүйнөнүн ар кайсыл мамлекеттеринин ортосунда 
бөлүштүрүү жөнүндө сөз болгон. Ушунун өзү радиоуктуруу араке-
тин ирээтке келтирүү жана эфирге коюлган радиосигналдардын 
бир жерге жайылышын жоюу аракети болгон. Ошондой болсо 
да радионун жыштыктарын эл аралык бөлүштүрүү 1932-жылы 
Мадриддеги конференцияда гана расмий статус алган. Андан ары 
ал эл аралык телекоммуникациянын келишими менен ирээтке  
салынган. 

Чет элдик аудиторияга максаттуу радиоберүүлөр 1920-жыл-
дын ортосунда эле башталган. 1924-жылы АКШдан Латын Аме- 
рикасынын өлкөлөрүнө радиоберүүлөр уюшулган. Ал берүүлөр 
Панамерикалык биримдиктин камкордугу астында эфирге чы-
гарылган. 1929-жылы Түндүкамерикалык радио корпорациялар 
NBC жана CBS Латын Америкасына кыска толкундуу уктурууну 
уюштурган. 1930-жылдын экинчи жарымында америкалык мил-
лионер Рокфеллердин каражатына уюшулган Бүткүл дүйнөлүк 
радиоуктуруучу фонд латын-америкалык жана европалык ауди- 
тория үчүн радиоуктурууну уюштурган. АКШда 1936-жылы тү- 
зүлгөн маалыматтын чет элдик кызматы панамерикалык идея-
ны латын-америкалык аудиторияга жайылтууга жардам берген. 
Мында чет элге уктуруунун мүмкүнчүлүктөрү пайдаланылган. 
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Эл аралык радиоуктуруунун алгачкыларынын бири Советтер 
Союзу болгон. Москванын чет элдик аудиторияга радиберүүлөрү 
(1927–1930-ж.ж. ) 58 тилде эфирге чыккан. Советтик радиоукту-
руу кызматына кубаттуу кыска толкундуу берүүчү ыйгарылган-
да, Москвадан радиосигналды алууга беш континент мүмкүн-
чүлүк алган. 

Өзгөчө чет жакка радиоуктурууларды үзгүлтүксүз чыгарууга 
батышевропалык мамлекеттер кызыгуу туудурган. Анткени, ко-
лониялуу державалар радиону өзүлөрү менен колониялардын ор-
тосундагы баалуу байланыш катары баалашып, колониялардагы 
жашаган европалык мекендештерин актуалдуу жаңылыктар ме-
нен кабардар кылып турушкан. Радио өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү 
менен көз ирмемде маалыматтарды алыскы өлкөлөргө жана кон-
тиненттерге жеткирүүсү, кармалып калуу мүнөзүнө ээ мезгилдик 
басылмалардан кескин айырмаланган. 

Радиоугуучуларга арналган радиоберүүлөр биринчи кезекте 
европалык метрополиянын тилинде жүргүзүлгөн. 1927-жылы 
радиоберүүлөр Голландиянын деңизден аркы ээликтеринде 
башталды. 1931-жылы деңизден аркы аймактары үчүн фран-
цуздук радиоберүүлөр биринчи жолу эфирге чыкты. Кийин-соңу 
Браззавилде (Конго) кубаттуу радиоберүүчү жабдуулар орношту-
рулган. Ал 1964-жылга дейре Африка үчүн француздук радиоук-
турууларды үзбөй камсыз кылган. 

Британдык чет жакка уктуруулар 1920-жылдан баштап Африка  
жана Азиядагы колониялары үчүн Би-Би-Синин программаларын 
уктуруу менен баштаган. Ал уктуруулар англичандар уюштур-
ган жергиликтүү радиостанциялар аркылуу берилген. Алсак, 
1927-жылдан баштап Найробидеги (Кения) кыска толкундуу 
радиостанция көчүп келген англичандар үчүн күн сайын Би-
Би-Синин программаларын трансляциялаган. 1932-жылы узак 
мөөнөттөгү техникалык даярдыктардан кийин Лондондон бар-
дык радиоуктурууларды камтууга мүмкүндүк алган соң, Би-Би-
Си англис тилинде Британиянын колониялары үчүн берүүлөрдү 
уюштурат. Экинчи дүйнөлүк согуш башталгандан кийин Би-Би-
Синин колониядагы империялык радиоуктуруулары «Деңиздин 
ары жагында» деп жаңыча аталган. 
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Согуштун алдындагы он жылдыкта Би-Би-Синин маданий- 
агартуучу жана спорт боюнча программалары чет өлкөлөргө 
(АКШны жана европалык өлкөлөрдү кошуп) экспорттоло башта-
ган. Бул ыкма кийин-соңу көрүнүктүү кулач жаят. Уктуруучу ую-
мдардын ортосунда программалар менен өз ара алмашуулар Улуу 
Британияда жана АКШда өнүгө баштайт. 1935-жылы Би-Би-Си ан-
глиялык радиостанциялардын каналдары аркылуу АКШнын ра-
диоберүүлөрүн эфирге чыгарат. Ошол эле учурда корпорациянын 
берүүлөрү америкалык радиодо жаңырган. 

Ошондой болсо дагы согуштун алдындагы жылдары радио-
уктуруунун башкы багыты британиялык колониялык ээликтер-
де жана аларга танапташ аймактарда кала берген. 1938-жылы 
Би-Би-Си араб тилинде уктурууну баштайт. Батыш Африкада 
Би-Би-Синин берүүлөрүн ретрансляциялоо 1935-жылы жеке ком-
панияга милдеттендирилген. Ал Нигериянын аймактарына мате-
риалдардын берилишин камсыз кылган. Ушундай эле жол менен 
1934–1935-жылдары Би-Би-Синин берүүлөрүн Сьерра-Леондо 
жана Ганада ретрансляциялоого жетишилди. 

1920–1930-жылдардагы эл аралык радионун өнүгүүсү мам-
лекеттер тарабынан өзүнүн эркине баш ийдирүү, өзүлөрүнүн 
саясий-экспансиялык идеяларын жүзөгө ашыруу аракети менен 
коштолгон. Германиялык радиоберүүлөр биринчи кезекте чет 
өлкөлөрдө жашап жаткан немецтер үчүн уктурулса, улутчулдар  
бийликке келгенден кийин (1933-ж.) Германия чет элдик бе- 
рүүлөрдү англис жана немис тилдеринде эфирге чыгарды, кий-
инки жылы испан жана голланд тилинде уктурулду. Экинчи дүй-
нөлүк согуштун башталышында Германия чет элдик аудиторияга 
дүйнөнүн бир нече аймактарына жети тилде эфирге чыга башта-
ган, буларга кошумча Түштүк Азияга, Борбордук жана Түштүк 
Америкага, Африкага жана араб өлкөлөрүнө радиоуктурууларды 
жеткирген. Алардын жалпы орточо суткалык узактыгы 75 саатты  
түзгөн. 

Радиоуктурууда Улуу Британиянын жана башка державалар-
дын башкаруусунда турган деңиздин ары жагындагы аймактар-
га өзгөчө көңүл бурулган. Чет элдик уктуруулар жаңылыктар, 
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сүрөттөмөлөр, пропагандалык саясий материалдар жана мада- 
ният темасынан турган. Бирок эфирдик убакыттын үчтөн эки 
бөлүгүн оюн-зоок берүүлөр ээлеген. Ушунун өзү чет элдик ауди-
тория Германиянын «бүткүлдүйнөлүк» радиосун такай угуп ту-
руусун көздөгөн. 

Фашисттик Италия италян тилиндеги радиоуктуруусун  
1933-жылы негиздеген. Андагы берүүлөр Латын Америкасынын 
багытына окшоштурулган. Ага 1935-жылы араб тилиндеги 
берүүлөр кошулган, анын максаты карманган жолуна бүлүгүн 
салып, Британиянын араб дүйнөсүндөгү таасирин начарлатып, 
Жакынкы Чыгышка жана Африкага италиялык экспансиянын 
жүрүшүн күчөтүү болуп эсептелген. Экинчи дүйнөлүк согуштун 
башындагы италиялык чет элдик радиоуктуруучу станциялар 
англис, француз, араб, түрк тилдерин кошкондо, ондогон тилде 
радиоуктурууларды берип турган. 

Япония чет элдик уктурууларды уюштурууда европалык дер-
жавалардын нугуна түштү. Иш-аракетинде алардын негизги ба-
гыттарын карманган. Биринчи япондук радиостанциялардын 
ачылышынан кийин оккупация кылып алган Манчжурия, Корея 
жана Тайванда NHK уктуруу корпорациясы 1928-жылдын ноя-
брынан иштей баштаган жана андан ары япон колонияларын-
дагы жергиликтүү станциялар кайталап берүүлөрдү жүргүзгөн.  
1941-жылы «Япон радиосу» деп аталган NHK уктуруу корпора-
циясы радиоберүүлөрдү 16 тилде жүргүзгөн. Бир гана оккупа-
цияланган кытайлык аймактарда бир нече жүздөгөн япондук  
радиостанциялар иш алып барган. 

Япондук оккупациядан эркин болгон Гоминдант өкмөтү та-
рабынан 1938–1939-жылдары уюшулган «Кытай үнү» радио-
уктуруунун максаттарынын бири эл аралык эфирде япондук  
баскынчыларга каршы күрөш жүргүзүү болуп калды. Берүүлөр 
япон, орус, батышевропалыктардын тилдерин кошкондо 9 чет  
тилде жүргүзүлгөн. 

Чет элдик радиоберүүлөр мамлекеттер тарабынан эч кандай 
негизсиз анын өз алдынчалыгына кол салгандык, ички иштерине 
кийлигишүү катары кабыл алынган. Бул улуттук аудиториянын 
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чет элдик берүүлөргө кызыгуусун чектөө аракетин жасоого алып 
келген. Отузунчу-кыркынчы жылдары көптөгөн өлкөлөрдө кыска 
толкундуу радиоприёмниктерди пайдаланууга тыюу салынган 
(мисалы, Японияда 1933-жылдан баштап, америкалыктар басып 
алганга чейин кыска толкундуу радиоприёмниктерге уруксат бе-
рилген эмес). Душмандык берүүлөрдү четтетүү максатында сая-
сий-дипломаттык кайым айтышуулар жүргүзүлүп, техникалык 
чаралар колдонулган (эфирге радиотоскоолдук келтирүү макса-
тында берүүлөрдү жасалма түрдө өчүрүү). 

1920-жылдын аягында көптөгөн СССР менен коңшулаш өл-
көлөрдө Москвалык чет элге радиоберүүлөрдү өчүрүүнү уюшту-
руу жөнүндө суроону талкуулашкан. Анткени, Москва эфир ар-
кылуу такай дүйнөлүк төңкөрүштү пропагандалаган. 1930-жылы 
Британ парламентинин эки палатасынын ортосунда бул көй-
гөй боюнча пикир алышуулар болуп өттү. 1933-жылы Австрия 
өкмөтүнүн чечими боюнча Германиядан келген радиоберүүлөрдү 
өчүрүү башталган. Ал берүүлөр австриялыктарды улутчул бир 
мамлекетке биригүүгө чакырган. Экинчи дүйнөлүк согуштун 
астында Италия Би-Би-Синин араб тилинде берүүлөрүн өчүрүүнү 
жүзөгө ашырган, ал эми Гитлердик Германия Москвалык радио-
нун чет элдик берүүлөрүн өчүргөн. 

Согуштун алдындагы мезгилде Улуттар Лигасы тарабынан 
чет элдик радиоберүүлөрдүн мазмунун эл аралык-укуктук прин-
ципте ирээтке салуу аракети жасалган. Лиганын мүчөлөрү бол-
гон мамлекеттердин бир бөлүгү эл аралык конвенцияда кабыл 
алынган документке 1936-жылы сентябрда колдорун коюшкан. 
Ошондой болсо да согуш алдындагы Европада душмандык ради-
опропаганданын дүркүрөп өсүшү конвенцияны керексиз эл ара-
лык-укуктук документке айлантып салды. 

Экинчи дүйнөлүк согуштун жылдарындагы чет элдик ра-
диоуктуруулар. Согуштук мезгил эл аралык эфирде антигит-
лердик коалицияга бириккен мамлекеттердин жана «Берлин –  
Рим – Токио» өзөгүнүн ортосундагы айыгышкан эфирдик күрөш 
катары мүнөздөлөт. Башында радиоуктуруулар каршылаштар 
тарабынан бөлүп-жаруучу жана психологиялык жактан таасир 
берүүчү каражат катары пайдаланылган. 1940-жылдын жай 
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мезгилине карата германдык радиоберүүлөр 30дан ашыгыраак 
тилде жүргүзүлгөн. Улуттук радиоуктуруунун жетекчилеринин 
бири немецтик кыска толкундуу станцияларды бардык чек ара-
дан өтүүчү ок атылган куралдар менен салыштырган. Чет элдик 
радиоуктуруунун таасиринен арылуу үчүн улутчулдар 1939-жыл-
дын 1-сентябрында Германиянын аймактарында чет элдик ради-
оуктурууларды жайылткандарга атуу өкүмүн колдонгон. 

Улуу Британия 1939-жылы сентябрда согушка киргенден кий-
ин Би-Би-Синин түзүлүшүндө Европада кызмат көрсөтүү уюму ую-
шулду. Ага антигитлердик коалициядагы өлкөлөрдүн Европадагы 
согуштук аракеттерине маалымат-пропаганда жактан колдоо 
көрсөтүү милдети жүктөлгөн. Европалык аудиторияга берүүлөр 
англис, немец, португал жана Европанын башка элдеринин ти-
линде жүргүзүлгөн. 1938-жылдан бери эле аракеттеги немец ти-
линдеги радиоуктурууларды Би-Би-Си аз убакыт ичинде көлөмүн 
жөнгө салып, мазмундуулугун жакшырткан. Британиялык радио-
уктуруулардын таасирин нейтралдаштыруу максатында улутчул 
блоктун мамлекеттери Би-Би-Сини өчүрүүнү уюштурушту. Өз ке-
зегинде британдык бийлик гитлердик пропаганданын аз эффек-
тивдүүлүгүнө ынанышкан соң, жооп иретинде Англияда герма-
ниялык радиону өчүрүүдөн баш тартышкан. 

Германиянын СССРге кол салган мезгилинде улутчулдардын 
пропагандасына каршы күрөштө жигердүү ролду Москва радиосу 
ойногон. Москвадан ошондой эле немецтик антифашисттердин 
чакырыктары радиостанциялардан берилип жатты. 

1942-жылдын февраль айынын акырында биринчи жолу 
Европага багытталган «Америка үнү» немец жана италян тилин-
де радиодон жаңырды. Ошондой эле өзгөчө көңүл азиялык, тынч 
океандык аскер бөлүктөрүнө жана ал жерлердеги жашап жатыш-
кан тургундарга таасир этүүгө бурулган. Сан-Францискодо эбе-
гейсиз зор радиостанция курулуп, берүүлөрдү япон, кытай жана 
корей тилдеринде сыртка чыгарды. Ушинтип, согуштук шартта 
азыркы системадагы эң ири чет элдик радиоуктуруулардын бири 
«Америка үнү» радиостанциясы калыптанды. 

Согуш жигердүү түрдө колонияларда радиоуктуруулардын 
өнүгүшүнө жол ачкан. Европалык державалар Африкадагы 
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ээликтерин өздөрүнө сактап калууга умтулгандыктан, экин-
чи дүйнөлүк согуштун учурунда континенттин көптөгөн өл-
көлөрүндө радиостанцияларды ачышкан. Согуштун аягында аф-
рикалык 15 өлкөдө колонизаторлордун көзөмөлүндө өз иштерин 
улантышкан. 

«Кансыз согуш» жылдарындагы радиоуктурууну чет жакка 
чыгаруу. Согуштан кийин башталган батыштык жана советтик 
саясий-аскер блоктордун тирешүүсү эл аралык радиоуктуруулар-
дын жаңы ченемдерин жаратты. «Кансыз согуштун» кызуу кезин-
де ондогон чет жакка уктурулуучу жаңы радиостанциялар жарал-
ды, берүүлөрдүн жалпы узактыгы такай өсүп отурду, чет элдик 
аудиторияны камтуу үчүн передатчиктердин суммардык кубаты 
үзгүлтүксүз жогорулап турду. Алсак, бир гана 1950–1960-жылда-
ры дүйнөнүн 27 мамлекетинде чет жакка уктуруучу кызматтын 
узактыгы төрт эседен көбүрөөк жогорулаган. 

1946-жылы «Америка үнүнөн» бир жыл мурун Би-Би-Си Со- 
веттер Союзуна карата радиоберүүлөрдү баштаган. 1948-жылы 
радиоуктурууну уюмдаштыруучу кайра куруу жүргүзүлгөн. Бул 
аракет деңиздин аркы жагы жана Европадагы уктуруу кызмат-
тарын биригүүгө алып келген, берүүлөрдү чет жакка координа-
циялоо жана борборлоштуруу деңгээлин жогорулаткан. Би-Би-Си 
эми дүйнөнүн кырктан ашык тилинде берүүлөрдү жүргүзө башта-
ды. 1950-жылы СССРге уктуруу үчүн «Азаттык» радиостанциясы 
ишке киришти. Берүүлөрдү СССРдин Балтика республикаларына 
жана Чыгыш Европага жеткирүү үчүн «Эркин Европа» атайын 
жабдылган радиостанциясы ишке киришкен. 1970-жылдын ор-
тосуна дейре бул эки станция Мюнхендеги штаб-квартирасын-
да (ФРГ) маалыматтык көз карандысыз мекеме катары аракет 
кылышкан. АКШнын конгресси жана өкмөтү станциянын реал-
дуу статусун тааныгандан кийин, 1976-жылы бир бүтүн уюмга 
биригишкен (RFE/RL, Inc. ). «Эркин Европа / Азаттык» өз алдын-
ча статуска ээлик кылгандыктан, АКШнын конгрессинин чечими 
боюнча мамлекеттик бюджет тарабынан каржыланып, СССР жана 
советтик блоктогу өлкөлөр үчүн тышкы радиоуктуруучу кызмат-
тын алдыңкы сабын аркалады. 

1953-жылы ФРГнын чет жакка берүүчү «Немец толкуну» радио-
станциясы өз ишин баштады. Ал радиостанция чыгышевропалык 
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аудиторияга таасир берүүнү көздөгөн. Ошондой эле дүйнөнүн 
өнүккөн мамлекеттеринин ичинен Францияда жана Японияда 
чет жакка радиоуктуруулар уюшулду. 

Батыш өлкөлөрүнүн чет жакка радиоуктуруусунун негизги 
багыты болуп СССР жана советтик блоктогу мамлекеттер эсеп-
телген. Алардын мазмундук өзөгүн батыш демократиясынын 
идеялык жана саясий мүнөздөгү программасы түзүп, адамдын 
укуктарынын маңызы жана либералдык баалуулуктар пропа-
гандаланып, рыноктук экономиканын артыкчылыгы жана ага 
шайкеш турмуштун ар тараптуу элеси чагылдырылган. Алар 
берүүлөр менен айкалышып, радиоугуучуларды советтик блок-
тогу турмушта кандай туура эмес жана түйшүктүү кубулуштар 
жаралып жаткандыгын маалымдап турууга чакырат. Ошондой 
эле бул өлкөлөрдө расмий ЖМК тарабынан уюштурулган «ун-
чукпоо» принцибин бузууга жана социалисттик түзүлүштө атуул-
дардын демократиялык укугу жана эркиндиги сакталбастыгын 
ачыкка чыгарууга үндөйт. Аудиториянын көңүлүн буруу үчүн 
жана берүүлөрдү такай угуп туруу максатында «адамдык кызы-
гууга» жаткан маалыматтар берилип, аларды музыкалык про-
граммалар коштогон. Өзгөчө көңүл жаштардын аудиториясын 
камтууга бурулган. 

1948-жылы сталиндик жетекчиликтин чечими менен СССРге 
жана Чыгыш Европага берилип жаткан Би-Би-Синин жана 
«Америка үнү» радиостанцияларынын уктурууларын өчүрүү 
аракети башталган. Эл аралык мамилелер «жылуусуна» тарткан 
мезгилде радиоканалдарды өчүрүүлөр кыскарган. Алсак, СССР 
тарабынан өчүрүүгө тушуккан жалгыз радиостанция «Эркин 
Европанын радиосу/Азаттык» болду. 1980-жылы Советтик аскер-
лердин Афганистанга басып киришинин натыйжасында, эл ара-
лык мамилелердин курчушуна байланыштуу СССР кайрадан 
Би-Би-Си, «Америка үнү» жана «Немец толкуну» радиостанция-
ларынын берүүлөрүн өчүрүүгө өттү. Ошол эле учурда Советтер 
Союзу уюштурган узактыгы жумасына 2200 саатты түзгөн 82 тил-
деги чет жакка радиоберүүлөрү өчүрүүгө тушукпаган. Советтик 
чет жакка берүүлөрдү өчүргөн жалгыз Кытай Эл Республикасы 
болгон. Чет өлкөлөрдүн радиостанцияларынын берүүлөрүн 
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согуштан кийинки мезгилде өчүрүү маалыматтардан окчундо-
онун натыйжалуу эмес жолу экендигин көрсөтүп койду. Алсак, 
британиялык радиоберүүлөрдү өчүргөн кипрликтер баары бир 
колониалдыктан кутулуп, өз алдынчалыкка жетише алышкан 
эмес. 

Эфирге жасалма тоскоолдук кылуу менен батыш өлкөлөрүнүн 
таасирин төмөндөтүүнү көздөгөн социалисттик өлкөлөр да өз 
максаттарына жете алышпады. 1963-жылы «Эркин Европанын 
Радиосунун» берүүлөрүн өчүрүүнү Румыния токтотту, ал эми 
1964-жылы Венгрия анын жолун жолдоду. 1986-жылы Польша 
жана Чехословакия СССР менен бирдикте «Би-Би-Сини» жана 
«Америка үнүн» өчүрбөө жөнүндө билдирген, бирок «Эркин 
Европа / Азаттыктын» берүүлөрүн өчүрүү жагын өздөрүнө калты- 
рышкан. 

Өчүрүүнү уюштурууда телекоммуникация боюнча эл аралык 
конвенциянын 48-беренеси бузулган. Ал беренеде өзүнүн тагыл-
ган милдетине карабастан, тышкы күчтөрдүн радиостанциялар-
дын эфирдик берүүлөрүнө жана иш-аракеттерине тоскоол кыл-
бастыгы айтылган. Ошонусуна карабай СССРдин жетекчилиги 
опсуз чыгымдарды коротуп, радиоберүүлөрдү өчүрүүнү уланта 
берген. 1980-жылдардын экинчи жарымында өчүрүүнүн кубат-
туулугу 70 пайыз келген орнотмо «Эркин Европа/Азаттыктын» 
берүүлөрүн өчүрүүгө пайдаланылган, ошол эле учурда «Америка 
үнүн» өчүрүүгө 10 пайыз кубаттуулук, башка чет каналдарга  
20 пайыз кубаттуулуктар корогон1. 

Горбачёвдук кайра куруунун кызуу кезинде (1987-жыл, ян-
варь) Советтер Союзу Би-Би-Сини өчүрүүнү токтоткон. Ошол эле 
жылы май айында «Америка үнүн» өчүрүүнү токтотуу жөнүндө 
жарыяланды. Өчүрүүдөн бошотулган орнотмолордун кубаттуу-
луктары «Эркин Европа/Азаттыктын» берүүлөрүнө тоскоолдук 
келтирүү үчүн которулду. Буга жооп кылып аталган чет элдик 
радиостанция техникалык модернизация жасап, берилүүчү ради-
осигналдардын кубаттуулугун күчөттү. 1980-жылдардын аягын-
дагы Берлин дубалынын кулашы, Советтер Союзунун таркашы 

1 The Board for International Droadcasting. 1988. Annual Report on Radio Free Europe/Radio 
Liberty, Ink. P. 49. 
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жана башка саясий өзгөрүүлөр (1980–1990-ж. ж) узак согуштун 
бүтүшүн жана радиоуктурууларды чет жакка чыгаруунун жаңы 
этабын салтанаттады. 

XX-XXI кылымдардын чегинде радиоуктурууларды чет жак-
ка чыгаруу. 1990-жылдары Би-Би-Синин Бүткүл дүйнөлүк кыз-
матынын жумалык берүүлөрүнүн көлөмү 820 саатты түзгөн. Ал 
бүткүл дүйнө боюнча 140 миллион такай угуучулары2 менен чет 
жакка уктурган бирден бир ири уюмдардан болуп калды. Анын 
иш-аракетинин башкы максатын жаңылыктарды жайылтуу, Улуу 
Британиянын турмушун жана маданиятын чагылдыруу, өлкөнүн 
илим жана индустрия жагынан жетишкендиктеринен сөз кылуу, 
англичандардын учурдун проблемалары жөнүндөгү пикирлерин 
жайылтуу аракеттери түздү. 

XXI кылымдын башында уктурууларды четке чыгаруучу бри-
таниялык корпорацияларга дүйнөдөгү жаңы коммуникациялык 
шарттар аркылуу белгиленген абал менен кездешүүгө туура 
келди. 2001-жылы Би-Би-Синин азиялык аудиториясы кескин 
кыскарды. Башка-башка алып караганда, олуттуу жоготуулар 
Индиянын жана Индонезиянын радиоугуучуларында байкалды. 
Аны менен бирге Би-Би-Сини угуучулардын саны АКШда жана 
Австралияда өстү. Акыркы жылдары британдык радиоуктуруучу 
корпорациялар кыска толкундуу берүүлөрүн токтотуп, аларды 
интернет аркылуу угууга сунуш кылууда. 

1990-жылдары жумасына 1300 саат коротуп, аудитория 
үчүн 48 тилде уктурган «Америка үнү» (VOA) баштагы СССРдин 
жана Советтик блоктогу мамлекеттердин турмушундагы азыр 
жүрүп жаткан рыноктук экономикалык реформалардын ка-
лыптанышында, процесстерди либералдаштырууну даярдоодо 
көрүнүктүү ролду ойноду. Азыркы күндөрү жогоркудай милдет-
терди АКШнын чет жакка уктуруучу мамлекеттик радиостанция-
сы «Эркин Азия» («Free Asia») аткарат. Анын көп тилдүү берүүлөрү 
негизинен Кытай жана Вьетнам Республикаларына багытталган. 
Бул радиостанция ошондой эле Борбордук жана Түштүк Азияны, 
Ыраакы Чыгышты өз кучагына алган. 1985-жылдан баштап 

2 Такай угуучулар деп, бир жумада бир жолу радиостанциянын толкунуна радиолорун 
багыттаган угуучулар эсептелет. 
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Кубада «Radio Marti» радиостанциясы ишке киришти. Станция 
АКШнын өкмөттүк маалымат ведомствосунун бөлүмү катары ара-
кет кылган (USIA). Акыркы жылдары «Эркин Европа / Азаттык» 
радиосунун базасында америкалык радиостанциялар уюшулган. 
Аларда АКШ жана союздаштары узак мөөнөттүү аскердик-саясий 
акцияларды жүзөгө ашырышат (мындай уктуруучу структура-
ларга «Эркин Афганистан жана «Эркин Ирак» кирет). 

Учурдагы радиоуктурууну чет жакка чыгаруунун ири станция-
сына Кытайдын радиокызматы ээ. Жаңы германдык өндүрүштүн 
санариптик жабдылышы менен жабдылган «Кытайдын эл ара-
лык радиосу» суткасына 260 сааттык сырттан ар кандай тил-
дерде берүүнү жүргүзөт, буга орус жана эсперанто тилдери ки-
рет. Мындайча алганда, Кытайдын чет жакка уктурууларында 
дүйнөлүк аймактар үчүн англис тили үстөмдүк кылат. Кытай Эл 
Республикасынын эл аралык радиоуктуруусунун булагы болуп 
жаңылыктардын «Синхуа» мамлекеттик агентствосу эсептелген. 

Эл аралык радиоуктуруучу уюмдардын негизги түрлөрү. 
Учурдагы эл аралык радиоуктуруучу уюмдар ар кандай түрдөгү 
иш-аракеттери менен көзгө көрүнөт. Ал түрлөр радиоуктуруучу 
уюмдардын дифференциялык статусу боюнча уюштурулган бел-
гилери жана каржылоосу боюнча эмнеге багытталгандыгы жана 
саясий программасынын мүнөзү боюнча айырмаланышат. 

Расмий статустуу мамлекеттик радиоуктуруу кызматы. 
Буларга берүүлөрү мамлекеттик USIA маалымат ведомствосу 
тарабынан жүзөгө ашырылып, АКШ өкмөтүнүн көз карашын ча-
гылдырган «Америка үнү» радиостанциясы, француздук уктуруу-
ну сыртка чыгаруучу «Радио Франс Интернасьональ» (RFI) жана 
башка радиоуктурууларды сыртка чыгаруучу кызматтар кирет. 

Өз учурунда мамлекеттик берүүлөрдү сыртка чыгаруучу ую-
мдар өздөрүнчө иш алып барган бөлүмдөргө бөлүнөт: өзүнүн 
берүүлөрүн чет элдик тилде кеңири аудиторияга багыттаган 
(«Америка үнү» ж. б. ) жана эне тилинде берүүлөрдү чыгарып, 
чет жакта жашап жатышкан мекендештерге кайрылган ради-
останциялар (Арменияда, Грузияда, Литвада, СССР тарагандан 
кийинки Украинада жана Советтер Союзунан кийин түзүлгөн 
мамлекеттерде). 
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Чет жакка уктуруулардын өнүгүшү Азиянын көптөгөн мамле-
кеттерин камтыган. Эл аралык радиоэфирде Кытайдын радио-
сунан башка да Индиянын, Ирандын, Түштүк Корея Республика- 
сынын жана Түндүк Кореянын радиостанциялары, ошондой ук-
туруучу кызматтар араб өлкөлөрүндө аракеттенет. 1952-жылы 
Египеттеги төңкөрүштөн кийин Африкада жана Азияда антико-
лониалдык кыймыл туу чокусунда турган мезгилде Каирде дүй-
нөлүк радиоуктуруунун эң ири кызматы уюшулган. Радиостанция 
ошол учурдагы эң жогорку кубаттуулуктагы передатчиктер ме-
нен жабдылган. Президент А. Насердин тушунда Египет араб дүй-
нөсүндө саясий жагынан лидерликти ээлеген жана антиколони-
алдык кыймылындагы мамлекеттерди бириктирүүдө таасирдүү 
ролду ойногон. Ушул мезгилде Каир радиосунун арабдык дүйнөсү 
үчүн 30 тилдеги берүүлөрү уюштурулган. 

Бир топ араб өлкөлөрү 1980–1990-жылдары уктуруунун мам-
лекеттик кызматын техникалык модернизациялоону (күндүн 
талабына ылайыктоо) жүзөгө ашырган. Эми сатып алынган ку-
баттуу, кыска толкундуу передатчиктер чет элдик аудиторияны 
толук канааттандырган. Алсак, Иракта Франциянын техникалык 
көмөгү менен дүйнөдөгү эң кубаттуу комплекс курулган. 

Коомдук статустагы чет жакка уктуруучу кызмат. Мындай 
түрдөгү уюмдардын мисалы болуп Би-Би-Си, «Япония радио-
су» – аны чет жакка уктуруучу NHK эсептелет, бул радиостанция 
орусчаны кошкондо дүйнө элдеринин 22 тилинде уктуруулар-
ды сыртка чыгарган. Башкаруунун схемасы жана финансылык 
каржылоо боюнча чет элдик аудиторияга берүүлөрдү чыгарууда 
бири-бирине жакын келип, расмий мамлекеттик мекемеге окшоп 
кетет. Алсак, Би-Би-Синин чет жакка чыгаруучу саясатын Форин 
Оффис менен бирге алып караганда Британия мамлекетинин сы-
рткы саясатына салыштырылат. 

Сыртка берүүчү суррогаттык (ордун басуучу) радиостан-
циялар – мамлекет аркылуу каржыланган кызматтар, бирок 
расмий эмес, өкмөттөн тышкаркы багытты жарыялайт. Алар 
«маалымат жактан ордун басууга» негизделген. Башкача айткан-
да, жергиликтүү аудиториянын көңүлүн улуттук станциялар-
дын берүүлөрүнөн аларга окшош чет элдик берүүлөргө бурат. 
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Эл аралык уктуруу боюнча Кеңештин (АКШ) документтеринде 
«Эркин Европа / Азаттык» радиостанциясына өзгөчө мүнөздөмө 
белгиленген. Радиостанция расмий мамлекеттик сыртка уктуруу-
лардан бөлөк, учурунда Чыгыш Европалык радиоуктуруулардын 
миссиясын аткарган. 

Диний – буларга Ватикандын радиосу жана ага окшогон эл 
аралык уктуруулар кирет. Мында көпчүлүк берүүлөр клерикалык 
(диний) чөйрөгө багытталат. 

Коммерциялык музыкалык-маданий берүүлөр. Буларга 
өзүлөрүнүн уктуруучу саясатын төмөнкүдөй формада жүргүз-
гөн радиостанциялар кирет: белгилүү музыкалар, жаңылык-
тар, жарнамалар. Алар жарнамалардан түшүүчү кирешенин эсе-
бинен каржыланган. Дүйнө элдеринин маданиятындагы жана 
музыкалык табитиндеги өзгөчөлүктөргө ар бир улуттук, ай-
мактык жарнама рыногунун өзүнө гана тийиштүү мүнөзүнө бай-
ланыштуу бүгүнкү күнгө дейре (тийиштүү техникалык мүмкүн-
чүлүктөрдүн бардыгына карабастан) жалпыга жаккан ааламдык 
музыкалык-маалыматтык берүүлөрдү уюштурууга мүмкүндүк 
болбой келет. Ошондуктан эл аралык уктуруучу коммерциялык 
уюмдар, эреже катары өзүнүн иш-аракетинде планетанын бел-
гилүү аймактарын гана камтууга аракет кылат. Алсак, коммер-
циялык «Radio Luxemburg» өзүнүн берүүлөрү менен Батыш жана 
Борбордук Европаны гана камтыган. 

1980-жылдын башында Габондо Франциянын катышы ме-
нен африкалык континентте биринчи жолу ири коммерциялык 
«Africa–1» радиостанциясы уюшулган. Радиостанция жарнамадан 
түшкөн каражаттын эсебинен каржыланган. Бул кубаттуу пере-
датчиктери бар Франко-габондук кызмат өзүнүн иш-аракетинин 
биринчи күндөрүндө эле берүүлөрүн африкалашкан француз 
тилинде жүргүзгөн. Анын берүүлөрү француздашкан Африка 
өлкөлөрүнүн, ошондой эле континенттин англис жана португа-
лия тилдери арбыныраак тараган аймактарын камтыган жана 
Европа мамлекеттеринин, Жакынкы Чыгыштын жана Түштүк 
Американын тургундарынын тилдеринде берүүлөрдү жүргүзгөн. 
«Africa–1» радиостанциясы тарабынан тандап алынган музыка-
лык формат, ошондой эле африкалык ритмдерди жана учурдун 
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поп-хиттерин пайдалануусу, аны континенттеги белгилүү радио-
станциялардын бирине айлантты жана албетте ошонусуна ылай-
ык товарларды соодалоонун Африкадагы жарнамалык рынок-
торунун алдыңкы сабына койду. 

Коммерциялык радиостанциялардын өзгөчө түрүнө «пират-
тык» деп аталган радиостанциялар кирет. Алар эл аралык тран-
счекаралык берүүлөрүн демейде нейтралдуу (бейтарап) сууда 
турган кемелерден жана деңиз платформалардан жөнөтүшөт. 
Мындай коммерциялык радиостанциялардын аймактан тышкар-
кы абалы алардын ар кандай жагдайдан пайда табуусуна шарт 
түзгөн. Мисалы, эфирдеги жарнамалар үчүн салык төлөмдөрдөн 
качууга аракет кылышкан. 

Интернет кылымындагы эл аралык радиоберүүлөр. Ин- 
тернетте трансчекаралык маалыматтарды жайылтууда ааламдык 
мүмкүнчүлүктөр мүнөздүү. Бүгүн бул тармактын мүмкүнчүлүк-
төрү эл аралык радиоуктуруучу уюмдар тарабынан активдүү 
өздөштүрүлүүдө. Алардын максаты – чет жактагы аудиториянын 
көңүлүн буруу жана активдештирүү, ошондой эле берүүлөрдү 
уктуруунун интернет-платформасына которуу болуп саналат. 
2002-жылга карата өзүнүн сайтына жана Web-баракчаларга  
50 радиостанциялардан 45и ээ болгон. Чет жакка уктуруучу ую-
мдардын бир бөлүгү жардам берчү сайттарга жана баракчаларга 
ээ болушкан. Алар радиостанциянын тарыхы, уктуруунун макса-
ты жана милдеттери, берүүлөрдүн программасы жана техникасы 
менен тааныштырат. Эгерде сайттардын баштапкы мазмуну чан-
да жаңыртылса, акыркы жылдары алар күнүмдүк берүүлөрдүн 
анонстору, жаңылыктардын кыскача түшүндүрмөлөрү, програм-
малык тексттердин божомолу менен толукталууда. Муну менен 
катар сайтта өлкөнү изилдөө берүүлөрү, чет элдик тилдерге оку-
туу, электрондук архивдер чагылдырылат. 

Эл аралык радиостанциялар сайттарды Интернет-уктуруу 
үчүн улам көбүрөөк пайдаланууда. Мунун жардамы менен ради-
оберүүлөрдү приёмниксиз интернет-желе аркылуу угууга бо-
лот. Интернет-берүүлөрдү баардык тилде уктурууну Би-Би-Си, 
«Эркин Европа/Азаттык» жана башка уктурууну чет жакка чыга-
руучу сайттар сунуш кылат. Ал түрдүү тексттик маалыматтарды, 
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иллюстрацияларды, аудиотрансляцияларды жана аудиоархивдик 
материалдарды сунуш кылган радиостанциялардын сайты ауди-
тория менен байланыштын интерактивдүү формасын пайдалан-
гандыктан, чындыгына келгенде сапаттуу өз алдынча маалымат 
ресурсуна айланат. 

ТЕЛЕКӨРСӨТҮҮНҮН ДООРУ
1920–1930-жылдары дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө эле-

стерди аралыкка көрсөтүү боюнча эксперименттер жүрө баштап, 
экинчи дүйнөлүк согуштун алдында Улуу Британия, Франция, 
Германия жана АКШ сыяктуу өлкөлөрдө телеберүүлөрдү үзбөй 
көрсөтүү башталган. Германияда телеберүүлөр фашисттердин 
көзөмөлүнүн астында 1935-жылы башталган. Кийинки жылы 
Берлинде өткөрүлгөн Жайкы олимпиада оюндары улутчулдар 
тарабынан теледен немецтик илим жана технологиянын арты-
кчылыгын пропагандалоо менен аяктаган. Согуштун учурунда 
Берлин телекомплекси талкаланган. 

1936-жылдын ноябрында башталган Британия уктуруу корпо-
рациясынын телеберүүлөрү 1939-жылы сентябрда Британиянын 
экинчи дүйнөлүк согушка киришине байланыштуу токтотулган. 
Согуштун башталышы менен телеберүүнүн өнүгүшү Францияда 
да үзгүлтүккө учураган. 

Согуштун алдыңкы мезгилинде эле окуяны жеринен түз те-
лерепортаждоо жүзөгө ашырылган. Андан соң башка тележанр-
лардын жана формалардын калыптанышы башталат. Алсак, со-
гуштун алдында Би-Би-Си өзүнүн көрүүчүлөрүнө жаңылыктарды 
чыгарууну, драмалык, опералык жана балеттик көрсөтүүлөрдү, 
кабаре-шоуну, концерттерди сунуштаган, балдар үчүн мульт-
фильмдерди көрсөткөн. 

Согуштун алдындагы мезгилде телеберүүлөр өтө эле чектел-
гендиги менен мүнөздөлөт. Анын кеңири таралышынын карма-
лып турушу жаңы байланыштын техникалык жактан бышып 
жетилбегендигинде гана эмес, сигналдарды таратуунун геогра-
фиялык тардыгы, ошондой эле телевизордун кымбаттыгы түрт-
кү болгон. Алсак, он дюйм экрандуу британиялык телевизор  
жеңил автомобилдин баасында турган. 
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Согуштун учурунда телеберүүлөр европалык өлкөлөрдө жүр-
гүзүлгөн эмес, анткени, телеберүүлөрдүн техникалык жакшы-
рышы колго алынган эмес. Согуштун зардабына туштукпаган 
АКШда да телевизиондук массалык аудитория калыптанбады: 
согуш аяктар алдында өлкө боюнча болгону 5 миң гана телевизор 
катталган. Америкалык ТВнын өнүгүшүнө телеберүүлөрдө или-
мий-техникалык иштерди жүргүзгөн радиокорпорациялардын 
пикирлери да таасир эткен: радиобизнестин жетекчилери ради-
онун бай ресурстары алиге толук өздөштүрүлбөгөн соң, ТВнын 
өнүгүшүн тездетүү азыр эртелик кылат деп эсептешкен. 

Жалпыга маалымдоо каражаттары катары телекөрсөтүүнүн 
бутуна турушу Европада жана Түндүк Америкада негизинен 
согуштан кийинки эки он жылдыкта жүзөгө ашкан. Эгерде  
1950-жылы телевизорго америкалык үй-бүлөнүн 9 пайызы ээ 
болсо, андан беш жылдан кийин телевизору бар үй-бүлө 65 пай-
ызды түзгөн. Европада телевизордун жайылышы жай темпте 
жүрдү, бирок 1980-жылдын аягында европалыктардын көпчүлү-
гү телекөрүүчүлөрдүн катарын толтурушкан. 

ХХ кылымдын үчүнчү бөлүгүндө дүйнөнүн бул аймактарын-
да телекөрсөтүү массалык маалыматтын негизги каражатына 
айланды. Ал эми ХХ кылымдын акырында көптөгөн мамлекет-
терде телеберүүлөр басма сөз жана радиого караганда көбүрөөк 
аудиторияны өзүнө тарткан. Мисалы, 1990-жылы сурамжылоого 
катышкан америкалыктардын 66 пайызы ТВ алардын жаңылы-
ктардан кабардар болуудагы негизги булагы экендигин моюн-
дарына алышкан. Телеберүүлөрдү көрүүнүн узактыгы кээ бир 
өлкөлөрдө күнүнө 3 сааттан 5–8 саатка чейин жеткен. Андан жа-
рым кылымдан кийин телекөрсөтүүнүн дүйнөлүк аудиториясын  
3 миллиард адам түзгөн. 

Азыркы телекөрсөтүү доорунун формасын аныктоодо 
1950-жылдар негизги мааниге ээ. Ушул жылдары телеберүүлөрдү 
уюштуруунун жана каржылоонун үч үлгүсү белгиленген: жеке 
коммерциялык, коомдук жана мамлекеттик. 

Согуштан кийинки мезгилде АКШда телекөрсөтүү өтө тездик- 
те өсүш жасады. 1939-жылы Нью-Йорк штатынын борбору Олба- 
ни шаарында NBC радиокорпорациясынын базасында биринчи 
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телеберүүлөр өз ишин баштаган. Телеберүүнүн АКШдагы өнү-
гүүсүнө Россиядан чыккан инженер В. Зворыкиндин катышуу-
су менен биринчи жолу жол салынган. Ага 1941-жылы кабыл 
алынган коммуникация боюнча федералдык комиссиянын (FCC) 
чечими да өз таасирин көрсөткөн. Анда телеберүүлөрдө жарна-
маларды пайдаланууга уруксат берилген. Ошол жылы CBS ради-
окорпорациясы телеберүүлөрүн баштайт. Ал эми андан эки жыл 
өткөндөн кийин өлкөдөгү үчүнчү уктуруучу корпорация ABC те-
леберүүлөрдү жолго коёт. Атап айтканда так ушул телеберүүлөр 
илимий-техникалык жагынан мүмкүнчүлүктөргө ээ коммерция-
лык компаниялар АКШнын телеиндустриясынын лидерлеринен 
болуп калышты. Лидерликтерин сактап калууга Федералдык ко-
миссиянын чечими жардам берген. Ал чечимде 1948-жылдын сен-
тябрынан баштап 1952-жылдын апрелине дейре жаңы уктуруу-
чу уюмдарга лицензия берүү жагы убактылуу токтотулган. Буга 
шылтоо – телеберүүлөрдү ирээтке келтирүү жана түстүү телеви-
зордун улуттук стандартын аныктоо болгон. Бул аракеттеги те-
лекомпаниялардын бир пикирде болууларына мүмкүндүк берип, 
позицияларын бекемдөөгө жана телекөрсөтүү жагынан тутунган 
жаңы атаандаштарынын басымын жокко чыгарууга жол ачка-
ны телекөрсөтүүнүн пайдалуу аймактарын камтууга шарт түз-
гөн. Лицензияны берүү мораториясы (токтотулушу) бүткөндөн  
кийин NBC, CBC жана ABC эфирдик телеберүүлөрдө буттарына 
абдан бекем турушкандыктан 1980-жылдарга дейре улуттук те-
летармактын негизгилери катары иш-аракеттерин улантышкан. 

Так ушул корпорациялар АКШда коммерциялык телеберүү- 
лөрдүн калыптанышына уюштуруунун үч вариантын сунуш 
кылышып, чечүүчү салым кошушкан:

– Улуттук телетармактар (сеть) – алдыңкы телетармактарга 
тийиштүү жана алар тарабынан башкарылган телестанциялар. 
Үчилтик NBC, ABC жана CBS негизги эфирдик телетармактарга 
1986-жылы медиамагнат Р. Мердок тарабынан уюшулган ири тар-
мак Fox жакындап барат. Биринчи он жылдыкта телеберүүлөрдүн 
иш-аракеттери коммуникация боюнча федералдык комиссия 
киргизген эреже боюнча чектелүү бойдон кала берген. Ал эре-
же боюнча телетармактар алтыдан ашык телестанцияларды 
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менчиктей алышкан эмес. Кийинчерээк бул эреже бир нече жолу 
кайра каралган. Менчиктөөнү чектөө кабелдик телетармактарга 
таратылбаган (АКШда 1990-жылдардын биринчи жарымында 
ири телетармактарды кошкондо алардын саны 60ка жеткен). 

– Тармактардын филиалдары (тармактар менен биригиш-
кен телестанциялар) – телетармактын ээлеринин менчигине 
жатпаган, бирок тармактар менен келишимдик мамиледе аракет 
кылган өзүнчө телестанциялар. Эреже катары, булар өзүнүн ку-
баттуу өндүрүштүк базасына ээ болгон жергиликтүү станциялар. 
Тармактар аларды коммерциялык негизде берүүлөрдүн програм-
малары менен камсыз кылат да, өзүлөрүнүн коммерциялык жар-
намаларын киргизүүгө укук алат. Бул шериктештерди өздөрүнүн 
күчү менен берүүнүн бардык тармагын түзүүдөн сактайт, бирок 
алар улуттук телетармакта жарнама үчүн эфирдик убакыт бөлүү-
гө милдеттүү. 1996-жылы коммуникация жөнүндө жаңы мыйзам 
кабыл алынды. Ага ылайык АКШда алдыңкы телетармактар, ми-
салга алганда, 200гө чамалуу телестанция менен шериктештик 
мамиле түзүү акылуу. 

– Көз карандысыз станциялар – телетармактар менен байла-
нышпаган телестанциялар. Телеберүүлөрдүн программаларын өз 
күчтөрү менен жүргүзүшөт же башка телекомпаниялардан сатып 
алышат (кээде программалары менен алмашууну жүргүзүшөт). 
Эреже боюнча көз карандысыз жергиликтүү станциялардын ки-
решесинин деңгээли шериктештиктен пайдаланган тармактык 
түзүлүштөргө караганда төмөндүк кылат. Алардын жашоосун 
улантышы жана кирешелүүлүгү жарнама рыногунун мүнөзүн 
жакшы билгендигине байланыштуу сакталат. 

Жарнамалык иш-аракеттин каржылоосунун булагы катары 
пайдаланган коммерциялык телекомпаниялар жарнамачылар-
дан акчанын тездикте келип түшүшүнө кызыкдар. Телеэфир ар-
кылуу жарыяланган жарнаманын баасы телекомпаниянын рей-
тингине жараша бааланат. Рейтингди салмактоонун ыкмалары 
1930-жылдары радиого колдонулган, ошондон баштап тыным-
сыз жакшыртыла берген. Жогорку рейтингдин бардыгы жарна-
малык тарифтин жогорулашын шарттайт. Ушуга байланыштуу 
компаниялардын жетекчилигинин башкы камкордугу киреше 
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алып келген рейтинг үчүн күрөшүү болуп калат. Берүүнүн же-
тишкендиги рейтингдин деңгээлин түзөт, уктурулуучу радио-
уктуруулардын сапаты экинчи мааниге жылдырылат. NBC теле-
журналисти Л. Эллерби буга байланыштуу мындайча белгилеген: 
«Телеберүүнүн продуктусу – программалар эмес, алар тарабынан 
тартылган аудитория жана бул продуктуну сатып алуучулар 
жарнамачылар болуп эсептелет. . . Көптөгөн көрүүчүлөрдү өзүнө 
тарткан программа эң мыкты деп эсептелет»3. 

Коммерциялык уктурууну жогорку рейтинг менен камсыз 
кылууга умтулуу телекомпанияларды сапаттуу, бирок төмөнкү 
рейтингдүү берүүлөрдөн качып, массалык аудиторияны телеви-
зор алдына чогулта турган программанын пайдасына алып келет. 
Башкача айтканда, викториналар, конкурстар, шоу, «сериалдар» 
жана башка белгилүү программалар көрсөтүлөт. «Рейтингдин 
диктатында» телеаудиториянын реалдуу тандоосу тарыйт. 
Оюн-зооктуу, мазмуну жагынан тайкы берүүлөрдүн көп жыл-
дап берилиши интеллектуалдык жактан төмөнкү деңгээлдеги 
көрүүчүлөрдү калыптандырат. 

Жогорку деңгээлдеги рейтингди камсыз кылуу телеэфирдин 
берүүлөрүндө эффект алып келүүчү персоналдарды пайдалануу-
га мажбурлайт – массалык аудиторияны өзүнө тарткан популяр-
дуу телекомментаторлорду жана телеберүүлөрдүн «жылдызда-
рын» студияга чакырышат. Жаңылыктардын программасында 
жогорку рейтингге умтулуу чагылдыруучу окуяларды драма-
лаштыруу тенденциясына (бир тараптуу) айланат. Телекөрсөтүү 
үчүн көбүрөөк көзгө шумдуктуу көрүнгөн жана драмалык кадр-
лар тандалып алынат. Ушунун өзү коммерциялык телеберүүнүн 
күч колдонуу жана зулумдук сценаларына көбүрөөк кайрыларын 
күбөлөйт, катастрофалар, согуштар жана коомдогу башаламан-
дыктар да коммерциялык телекөрсөтүүнүн сүйгөн темалары. 
Артыкчылык мында станциялык телесюжеттерге берилет, ал эми 
«шумдуксуз» окуялар четке кагылат же жаңылыктардын про-
граммасында экинчи орунга жылдырылат. 

Коммерциялык телеберүүлөргө багытталган сынчылар да 
анын мындайча мүнөзүн белгилешет: жергиликтүү башкаруунун 

3 Columbia Journalism Review. July / August 1986. P. 55
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жана мамлекеттик саясаттын коомдук маанидеги көйгөйлөрүнө 
жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбайт, телекөрүүчүлөрдүн кате-
гориялык өзгөчөлүктөрү толук эсепке алынбаган – мисалы, бал-
дар. Балдар аудиториясы көп сандуу жана көрүүчүлөрдүн башка 
категорияларына караганда телеберүүлөргө көбүрөөк таасир-
ленет. Бүгүнкү кезде телеберүүлөр балдарга ата-энеси менен же 
теңтуштары менен баарлашууну алмаштырууда. Алсак, орточо 
эсептегенде АКШда балдар телевизордун алдында жумасына 28 
саатын коротот – бул мектептеги сабактарынан да көптүк кылат. 

Жашы жетпегендер көпчүлүгү телеберүүлөрдү сын көз менен 
кароого жөндөмсүз келип, экрандан эмнелерди көрүшсө ошолор-
го ишенип, аларды тууроого аракет кылышат. Курч драмалык 
сюжеттер, зулумдукту жана күч колдонууну чагылдырган теле-
берүүлөр, сериалдар жана жаңылыктардын программалары бал-
дарды жана өспүрүмдөрдү турмушка үйрөтүүдө алардын балалык 
психикасына терс таасирин тийгизет. Гарвард университеттинин 
медициналык факультети жүргүзгөн изилдөөлөр мындай жый-
ынтык чыгарат: америкалык бала 18 жашка чейин зомбулукту 
телевизордун экранынан 180 миң жолу көрөт, алардын ичинен 
жок дегенде 80 миңи киши өлтүрүү. Изилдөөчүлөрдүн тыянагы 
маанилүү болду: экрандагы зордук-зомбулук балдарды көбүрөөк 
зулумдук жасоого алып барат. Американын Педиатрия академия-
сы экрандан зордук-зомбулукту көп көргөн балдар турмуштагы 
чыр-чатак, зулумдук менен гана чечилерине бекем ишенишээрин 
далилдеген. Зулумдукту экрандан үзбөй көрүү баланы реалдуу 
турмушка жарамсыз, начар кылып өстүрөрүн айтышкан. 

Ушуга окшош мүнөздөмө мазмун берүүлөрдүн башка коммер-
циялык телекомпанияларына да мүнөздүү. Мисалы, британдык 
берүүлөрдүн ITV жеке уюмдагы топтору 1955-жылы үзгүлтүксүз 
берүүлөрүн Лондондо баштаган, Люксембургдук-Германдык 
RTL, Берлусконинин жеке каналдарынын топтору 1975-жылы 
Италиянын телеберүүдөгү мамлекеттик системасын реформа-
лоодон кийин пайда болгон. Телематериалды берүүнүн жасал-
ма, мажбурлабаган (ыгы жок, калжаңдаганга чейин) формасын 
пайдаланып, коммерциялык телекомпаниялар бүткүл дүйнөгө 
кызыктыруучу берүүлөрдүн өтө көп санын тартуулайт (анын 
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ичинде адамдын беделине шек келтирген ырайымсыз, уятсыз 
шоуларды). Алардын берүүдөгү иш-аракетинин стили орой, 
таңууланган жарнамалардын, адамдардын жеке турмушуна кий-
лигишүүсүнүн элементтерин пайдалануу жагы мүнөздүү. Мунун 
баарын алар «жасалбаган чындык» деген шылтоонун астында 
жүзөгө ашырышат. 

1980–1990-жылдары телеберүүнү коммерциялоону терең-
детүүнүн таасири астында кызыктыруунун элементтери теле-
журналистиканын «олуттуу» жанрына да жугушту. Жаңылыктар 
программаларында инфотейнмент деп аталган кубулуш бай-
калат. Аталган түшүнүк «маалымат» (information) жана «көңүл 
ачуу» (entertainment) деген сөздөрдөн куралган инфотейнмент 
маалыматтык-көңүл ачуучу берүүлөргө жатат. Анын маалымдо-
одогу баалуулугу коомдук маалыматтын бир аз дефицит бөлүгүн 
камтыган. 

Кабелдик телеберүүлөрдүн дүркүрөп өсүшү менен коммерци-
ялык жарнамаларды дарегине жеткирүү мүмкүнчүлүгү арбыды. 
Муну менен байланыштуу инфомершианс (information – маалы-
мат жана commercials – жарнамалык кулактандыруу деген сөздөн 
келип чыккан) деп аталган түшүнүк кулач жайды. Бул телеберүү 
түрүндөгү жарнамалык көлөмдүү берүүлөр болуп эсептелет. 

Акыркы жылдары батыштык телеберүүлөрдө доку драма деп 
аталган жанрдык форма кеңири жайылды. Документтешкен ви- 
деокадрларда жана видеосүрөттөмөдө реалдуу окуяларды көрсө- 
түү докудрамада окуялар драмалык түрдө кайра түзүлөт. Мындай 
түрдөгү берүүлөрдү уюштурууда актёрлор катышышы мүмкүн. 
Алардын оюну документтешкен сценанын көрсөтмөлүү кайра жа-
ралуусуна шарт түзөт. Докудрамалар, мисалы, тарыхый же крими-
налдык сценаларды кайра түзүүдө пайдаланылат. Жагдайды, до-
кудраманын ойдон чыгарылган персонаждарынын диалогдорун 
жаратуу окуянын кандайча өнүккөнүн көркөмдөп көрсөтүү ара-
кети. Ошондой болсо да докудрамаларда фактылар менен ойдон 
чыгаруунун ортосундагы чектөөлөр жок. Бул аларды докумен-
талдуу фильмдерден жана журналистикалык сүрөттөмөлөрдөн 
түп тамырынан бери айырмалап турат. Көрүүчүлөрдө бир гана 
докудрамадан эмнелерди көргөнүн жана эмнелер болгондугун 
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божомолдоо жагы гана калат да, берүүнү уюштургандардын кы-
ялында эмнелер болгондугу белгисиздикке барып такалат. 

Аны менен бирге «докумыла» (докусамын) деп аталган жанр, 
башкача айтканда сентименталдык мазмундагы фильмдер жана 
берүүлөр да пайда болду. Аларда тийиштүү деңгээлде иште-
лип, максаттуу тандап алынган документалдуу видеокадрлар 
«түзүүчү материал» катары пайдаланылып, «сериал» өңдүү дра-
малаштырылып, жан дүйнөнү козуткан таржымалдарды жараты-
шат. «Докумылонун» сюжеттик негизине демейде реалдуу персо-
наждардын сүйүү мамилелери коюлат. Буга мисал Британиянын 
телевизиондук сериалы «ХХ кылымдын атактуу романдарын» 
алсак туура келет. Анда тарыхый кинохрониканын кадрлары 
мамилелердин кокустугу жөнүндө документалдуу, батыштык 
атактуулардын жубайлары жана ойноштору менен баяндоолор-
до көркөм элес жаратуу гана болуп эсептелген. Берүүлөрдү жара-
туучулардын көз карашына саясаттын жылдыздары (У. Черчилль,  
Ф. Д. Рузвельт ж. б.), шоу-бизнестин өкүлдөрү (К. Гейбл, М. Монро, 
М. Каллас ж. б.) жана олигархтардын романдары менен тагдырла-
ры илинген. 

Экономикалык эффективдүүлүктүн деңгээлин жана киреше- 
лүүлүктү калыбында кармап туруу – коммерциялык телеберүү- 
лөрдүн программасынын саясатын түзүүдө каражатты үнөмдөө-
гө мажбурлайт. Бул аракет жогорку рейтингдүү программалар-
ды жана фильмдерди кайталап көрсөтүүлөрдөн, чет жактардан 
арзанга түшкөн кызыктыруучу программаларды сатып алуудан 
улам жетишилет. Персоналдарды кыскартуу, калган кызматкер-
лерди орун алмаштырып, сыйлыгыштыруу практикаланат, ошон-
дой эле өндүрүштү аз чыгымдалчу технология менен жабдуу 
жүргүзүлөт. 

Кабелдик тармактар жарнаманы чогултуунун көлөмү боюнча 
эфирдик тармакка олуттуу жол бошотот. Бул көйгөйдү чечүүнүн 
жолдорунун бири – каналдарды жана берүүлөрдү акы төлөп 
көрүүнү киргизүү (көргөндүгү үчүн төлөм) экономикалык жак-
тан пайда алып келди. 

Рынокко багытталган түндүк-америкалык жана европалык те- 
леберүүнүн уюмдашкан жана программалашкан үлгүлөрү Латын 
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Американын өлкөлөрүнүн менчик коммерциялык телекомпа-
ниялары тарабынан чагылдырылган. Аларда 1950-жылдардан 
бери телеберүүлөрдү каржылоону уюштурууда коммерциялык 
үлгү артыкчылык кылат. АКШ жана батыш-европалык көптөгөн 
өлкөлөрдө ушул кезге дейре жарнамалардан каражат табуу ге-
зиттерде калып олтурат. Алардан айырмаланып, латын-амери-
калык телекомпаниялар жарнамачылар менен шериктештер ка-
тары иш жүргүзүшөт да, тиешелүү өз үлүштөрүн алышат. Алсак, 
Бразилияда телеберүүлөр өлкөдөгү жарнамага кетчү каражат-
тын 60 пайызын өзүнө сиңирет. Бул аудиториянын тардыгы, бир 
чети тургундардын аз сабаттуулугу менен түшүндүрүлсө, экинчи 
жагы бул өлкөлөрдө телеберүүлөрдүн кеңири тарагандыгы ме-
нен түшүндүрүлөт. Мисалы, Мексикада (91 млн жашоочусу бар)  
1990-жылы телевизорго 15,3 млн үй-бүлө ээ болушкан, Брази- 
лияда 157 миллион тургундан 38,5 млн үй-бүлө телевизор сатып 
алышкан4. Башка экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөргө са-
лыштырмалуу Бразилия кубаттуу экономикалык потенциалга 
ээ. Мында тургундардын сатып алууга мүмкүнчүлүгү Азия жана 
Африка өлкөлөрүнө караганда жогору. Демек, анда жарнамалык 
иш менен алака кылуу мүмкүнчүлүгү арбын жана тургундардын 
көбү телевизор сатып ала алат. 

Латын-америкалык ири телетармактар, мексикалык Televisa, 
бразилиялык Globo ж. б. өндүрүштүк-технологиялык жана кар- 
жылык потенциалын түзүп алышкан. Бул жагдай аларга өздүк өн-
дүрүштүк программалары менен ички берүүлөрдүн 75–80 пайы-
зын камсыздоого гана жетишпестен, ошондой эле телепродукци-
яларын латын-америкалык өлкөлөргө жана Испания, Португалия, 
Италия, Россия сыяктуу европалык мамлекеттерге экспорттошот. 
Бразилиялык, венесуалдык, мексикалык ири менчик телекомпа-
ниялар – экспорттолуучу сериалдары жана программалары эреже 
катары АКШнын коммерциялык берүүлөрү баштаган жанрдык 
формалардын негизинде жүргүзүлөт. 

Коомдук телекөрсөтүү. Коммерциялык телеберүүлөрдүн  
оюн-зоок жана жарнамалык берүүлөргө ык салып турушу коом- 

4 New Patterns in Global Television. Peripheral Vision. Ed. by J. Sinclair, E. Jaska, S. Cunnigham. 
Oxford Univ. Press. 1966. P. 34. 
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чулуктун орчундуу бөлүгү тарабынан сынга кабылат. Алар мен-
чик телекомпанияларды телеберүүлөрдүн өсүп бараткан жүгүн 
унута баштагандыгы үчүн айыпташат. Аудиториянын билимин 
жана агартуу жагын өстүрүү үчүн телеберүүлөрдү пайдалануу 
керек экендигин белгилеген АКШда 1950-жылдары берүүнүн 
кээ бир жыштыктарын билим берүүчү коомдук телеберүүлөр 
үчүн резервде калтыруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Биринчи 
коммерциялык эмес билим берүүчү телестанция 1953-жылы 
Хьюстондо уюшулган. Ошондой болсо да телеберүүлөрдүн мын-
дай түрү бир топ жай өскөн. Башкы себеби – каржылоонун жетиш-
сиздиги. Анткени, каржылоо каражаттары негизинен жеке «до-
норлордон» кайрымдуулук ирээтинде түшүп турган. 1967-жылы 
коомдук берүүлөрдүн кызматы негизделди (PBS). Ал маданий- 
агартуучу программаларды жана баарлашууну жакшыртуу мак-
сатында өлкөнүн ар кандай коммерциялык эмес станцияларын 
баш коштурган. Бостондо, Нью-Йоркто, Сан-Францискодо жана 
Вашингтондо жайгашкан ири коммерциялык эмес телестанция-
лар көптөгөн жылдар бою программа өндүрүүнүн алдыңкы сабын 
ээлеп келишкен. Коомдук берүүлөрдөгү кызматтын уюштурулу-
шу алдыңкы саптагы өндүрүшчүлөр менен калган коммерциялык 
эмес телеберүүчүлөрдүн ортосундагы программалык алмашуу-
ларды жалпы улуттук масштабда жакшырткан. АКШда коомдук 
кызмат маалыматтык-публицистикалык, маданий жана билим 
берүүчү программаларды коомдук эмес телестанцияларга үзбөй 
жеткириш үчүн телеберүүнүн спутниктик ТВ мүмкүнчүлүгүн би-
ринчи жолу колдонгон. 

Мамлекеттик колдоого карабастан коммерциялык эмес (ко-
омдук) телеберүүлөр АКШда чектелген финансылык база ме-
нен мүнөздөлөт. Бул жагынан алганда, европалык коомдук те-
леберүүлөргө бир топ жол бошотот. Алар коммерциялык эмес 
телеуюмдарынын төмөнкү бюджеттик программаларын түзгөн-
дүктөн, өз ара программа алмашууга умтулгандыктары менен 
түшүндүрүлөт. 

Коммерциялык эмес телеберүүлөрдүн саны да чектелген 
абалда. 1990-жылдары АКШдагы 1450 станциядан 350сү гана  
коомдук статуска ээ болгон. Коммерциялык эмес станциялардын 
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көпчүлүгү PBSке ыкташат. Акыркы жылдарда АКШда ийгиликтүү 
коомдук станцияларды коммерциялоо аракети жүрүп жатат. Ал 
телестанциялар коммерциялык жарнамаларды, демөөрчүлүктү 
ж. б. пайдалана баштады. 

Кошмо штаттарда көрүүчү аудиториянын негизги бөлүгүнүн 
көңүлүн коммерциялык каналдар бурат, ал эми коомдук теле-
берүүлөрдү негизинен билимдүү америкалыктар гана көрүшөт. 
Ушунун өзү берүүлөрдүн «элиталык мүнөзүн» сындоого жол ачат. 
Кошмо штаттарда коммерциялык эмес ТВнын берүүлөрүнүн 
мазмуну, анын «агартуучу» же «коомдук» катары мүнөздөлүшү 
күмөн экендигин айгинелейт. Анда берүүлөрдүн үч негизги түрү 
көрсөтүлгөн:

– жарнамачылар демөөрчүлүк кылууну каалабаган, ошол се-
бептүү коммерциялык көрсөтүүгө түшүүгө ылаажысы жок бе- 
рүүлөр. Бул блок билим берүү программаларын гана эмес, маа-
лыматтык жана публицистикалык берүүлөрдү да киргизе алат. 
Буга ар кандай коомдук топтор кызыкдар, ошондой эле коммер-
циялык станциялардын редакциялары «жараксыз» деп тапкан 
төмөнкү рейтингдүү программалар ордун табышат. Ушунун өзү 
PBSтин кээ бир сынчыларына коммерциялык эмес ТВнын са-
патсыз продукцияларын ыргытылган «чочконун тепшиси» деп 
атоого негиз берген. Иш жүзүндө бир топ билим берүүчү станци-
ялар берүүлөрдүн жогорку кесиптик деңгээлин камсыз кылып, 
аудиторияга мазмундуу илимий-популярдуу жана публицистика-
лык программаларды сунуш кылган. Мунун баары курч коомдук  
көйгөйлөргө арналгандыгын бардыгы эле түшүнө бербейт;

– түздөн-түз окутууга арналган берүүлөр. Билим берүү процес-
стеринде пайдаланылат (класста, колледждин, университеттин 
аудиторияларында, өз билимин өзү көтөрүүдө), окуу материалда-
рынын тексттик мазмунун кеңейтип жана көркөмдөйт;

– инсандын өнүгүүсүнө түрткү берген, анын руханий жана чы- 
гармачылык жөндөмдүүлүктөрүн байыткан, билим алууга умту- 
лууга тарбиялаган берүүлөр. PBS Би-Би-Си менен активдүү кыз- 
матташып, бул түзүлгөн коомдук корпорацияларды жогорку ке- 
сиптик билим берүүчү жана агартуучу программалардын эсе- 
бинен сапаттуу программалык көрөңгө менен толуктайт. 
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Европа өлкөлөрүндө түзүлгөн коомдук берүүлөрдүн уюмдары 
өзүлөрүнүн иш-аракеттерин башкачараак алып барышат, тактап 
айтканда, тигил же бул чекте төмөнкү негизги принциптерди 
карманышат:

– жалпыга сыйымдуу берүүлөр – бардык атуулдарга сыйымдуу 
жана кабыл алууда бирдей мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, жалпы 
географиялык камтууну камсыздаган берүүлөр;

– аудиторияны маалыматтар менен тейлөөдө көп кырдуулук; 
– телекөрүүчүлөрдүн жана радио угуучулардын табиттери жана 
кызыкчылыктары кеңири тармакта көп кырдуу жагынан эсепке 
алынат, ошондой эле тургундардын ар кандай топтору үчүн маа-
лыматтык, публицистикалык, билим берүүчү, агартуучу жана кы-
зыктыруучу программаларды чагылдырган берүүлөр;

– идеялык плюрализм (карама-каршылык) жана мазмундуу көп 
кырдуулук – коомдук форумдун аткарчу ишин жайылтууну кам-
сыздайт жана тургундардын көпчүлүгүнүн гана эмес, аз сандагы 
элдин расалык, этникалык, диний жана маданий керектөөлөрүн 
жана суроолорун канааттандыруучу маалыматтык берүүлөр;

– телеберүүлөрдүн иш-аракеттерин атуулдар тарабынан 
каржылоонун түз формаларын пайдалануу: коомдук уктуруучу 
түзүлүштөр демейде мамлекет тарабынан телевизор жана радио-
приёмниктердин ээлеринен кармалган абоненттик төлөмдөрдүн 
эсебинен каржыланат. Ошондой эле өндүрүлгөн программалар-
ды чет жактагы уюмдарга саткандан түшкөн каражаттар пайда-
ланылышы мүмкүн жана чектелген масштабдагы жарнамалык 
кирешелер жумшалат. Коммерциялык жарнаманы жарыялоочу 
коомдук уюмдар андан түшкөн кирешелерди өз иштерине жум-
шоодон качышат, анткени, жарнамачыларга көз карандылык ке-
лип чыгаарынан чочулашат;

– редакциялык көз карандысыздык – өкмөт, коммерциялык 
түзүлүштөр, саясий партиялар жана катышы бар топтордун 
түздөн-түз көзөмөлүн жокко чыгарат;

– берүүлөрдүн сапаты жана мазмундуулугуна приоритеттүү 
көңүл бөлүү – берүүлөрдүн уюштурулушуна жана баалоосуна ком-
мерциялык эмес түрдө карайт. Мында максималдуу жогорку рей-
тингдик көрсөткүчтөр үчүн күрөшө берүүнүн иш-аракеттеринин 



Дүйнөлүк журналистиканын тарыхы

• 413 •

башкы аракети катары каралбайт да, программаны түзүүчүлөрдүн 
ортосундагы атаандашуучулук сапаттуу чыгармачылык приори-
тетине негизделет;

– коомдук кызмат деп жарыяланган телеберүүчү уюмдар те-
леберүүчүлөрдүн социалдык жоопкерчилигин толук карманып 
жана коом алдында отчёттуулугун сактайт. Ушунун өзү теле-
берүүчү уюмдардын алдындагы коомдук байкоочу кеңештер-
дин уюштурулушун камсыздап, бийлик органдарынын алдында 
отчёт берүүлөрүн жөнгө салып, арыздарды кабыл алып жана ка-
рап чыгууга, атуулдардын берүүнүн мазмуну жөнүндө пикирле-
рин угууга жана телеберүүчү уюмдардын программалык саясаты 
жана реализациялоо жөнүндө кам көрүү, уюмдардын иш-аракет-
теринин жыйынтыгын талдоо болуп саналат. Отчёттуулукту кам-
сыздоо коомдук телеберүүчү уюмдары тарабынан принциптерин 
мүнөздөп, иш-аракеттеринин нормаларын жана эрежелерин так-
таган этиканы кабыл алуусун талап кылат. 

Коом алдында отчёттуулукка Британ телеберүүчү корпораци-
ясын мисалга алсак туура келет. Корпорациянын иш-аракетине  
12 мүчөдөн турган башкаруучулардын Кеңеши байкоочулук жүр-
гүзөт. Аларды авторитеттүү саясатчылардын ичинен, коомчулук-
тун өкүлчүлүгүнөн, илим жана маданияттын алдыңкыларынан 
Ханыша (Королева) өзү дайындайт. Башкаруучулардын Кеңеши 
Би-Би-Синин башкы директорун жана алып баруучу менеджер-
лерин дайындайт. Атуулдарды тааныштырыш үчүн Кеңештин 
отурумдары жөнүндө ай сайын отчёттор берилип турат. Британ 
парламенти Би-Би-Синин иш-аракети боюнча угууларды өт-
көрөт. Корпорация өзүнүн иштери жөнүндө түгөлү менен үзбөй 
басмаларга басып жана интернеттен чыгарып турат. Би-Би-
Синин түзүлүшүндө корпорациянын уктуруучу программасына 
тиешелүү атуулдардын арыздарын жана кайрылууларын кабыл 
алып караган атайын бөлүм аракет кылат. 

Германия Федеративдүү Республикасынын коомдук теле-
берүүсүндө кызыктуу жана үйрөнө турган иш-тажрыйба байкалат.  
Согуштан кийинки мезгилде ФРГнын мыйзамы өлкөдөгү укту-
руучу иш-аракетке жаңы принциптерди бекемдеди. 1948-жылы 
кабыл алынган өлкөнүн Конституциясынын уктуруулар жөнүн- 
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дөгү мыйзамында уктуруучу уюмдарга «коомдук-укуктук» статус 
бекитилген. Мыйзамдуулукту иштеп чыгууда өткөндүн кайгылуу 
тажрыйбасы эске алынган. Анда германдык рейхтин ЖМКлары 
улутчулдар партиясынын жана гебельстик пропаганданын 
көзөмөлүндө калган. Эми жаңы мыйзам ченемдүүлүккө ылай-
ык уктуруучу уюмдар мамлекетке да, же кандайдыр бир саясий 
партияга да, же коммерциялык мекемеге да тийиштүү болбой 
калды. ФРГнын уктуруулары өзүн-өзү башкарган «коомдук-у-
куктагы радиотелеберүүчү уюмдар» менен жүзөгө ашырылат. 
Ал уюмдар өлкөнүн федеративдүү түзүлүшүнө ылайык аймак-
тык белгилери боюнча уюшулган (административдик-аймактык 
бөлүнүштөр эске алынган жана алардын негизинде өз алдынча 
башкарган облустардан турары белгиленген). Мамлекеттин ролу 
уктуруунун техникалык каналдарын ирээтке салып, кабыл алуу-
чу түзүлүштөрдүн ээлеринен абоненттик төлөмдөрдү чогултуп, 
уктуруучу уюмдардын иш-аракеттерин укуктук көзөмөлдөөнү 
жүзөгө ашыруучу катары берилген. Мында уктуруучу борборлор-
дун жабдылыштары (студиядан башкасы) федералдык почта ве-
домствосуна тиешелүү болгон. 

Уктуруулардын системасын башкарууда жана каржылоосун 
калыптандырууда Би-Би-Синин иш-тажрыйбасы эсепке алын-
ган. Коомдук-укуктук уктуруучу уюмдардын түзүүчүлөрү жар-
намачыларга көз карандылыгын кыскартуу үчүн аң-сезимдүү 
түрдө жарнамалардан пайдаланууну чектешкен (Би-Би-Сиден ай-
ырмаланып, эфирде берилген жарнамалардан түшкөн кирешени 
уктуруунун иш-аракетин каржылоонун кошумча булагы катары 
эсептешсе да). 

Коммерциялык багыттагы журналистиканын кызыктыруу-
чу-сенсациялык өзгөчөлүгүнөн качыш үчүн коомдук-укуктук ук-
туруучу уюмдарга программалык саясатты барабардыкта кармап 
туруу милдетин жүзөгө ашыруу жагы жүктөлдү. Анткени, аудито-
рия ар түрдүү сапаттуу маалыматтык, саясий-публицистикалык, 
билим берүүчү жана маданий, кызыктыруучу берүүлөрдү көрүүгө 
тийиш болгон. 

Уктуруунун коомдук мүнөзүн камсыздоо максатында бай- 
коочу органдар түзүлгөн. Ар кандай социалдык топтордун жана 



Дүйнөлүк журналистиканын тарыхы

• 415 •

саясий партиялардын, атуулдук бирикмелердин, парламенттер-
дин, профсоюздардын, чиркөөнүн, илим жана маданият ишмер-
леринин кызыкчылыгын көздөгөн өкүлдөрү уктуруу Кеңешинин 
курамына киришкен. Уктуруучу Кеңештер уктуруучу уюмдардын 
жетекчилигине программалык саясаттын суроолору боюнча кон-
сультацияларды берип, бюджеттин аткарылышын карашкан, 
кадр маселесин чечүүгө катышкан. 

Аймактык уктуруучу уюмдар ФРГнын телеберүүсүнүн негизги 
борборлоштурулган звеносу (бөлүгү) болуп калды. 1950-жылы 
уюшулган коомдук-укуктук уктуруучу уюмдардын бирикмеси 
(ARD) телерадиоборбордун өз алдынча иш-аракетин ирээттей 
тургандыгы белгиленген. Координациялоо алардын аракетте- 
рин бириктирип, биринчи телеканалда бирдиктүү жалпы-улут- 
тук уктурууну калыптандыруу максатын көздөгөн. ARDнын  
1954-жылы ноябрда ачылган биринчи каналдагы берүүлөрү ай-
мактык телеборборлор даярдаган телематериалдардын негизин-
де жалпы фонддо алар үчүн көрсөтүлгөн квотага ылайык түзүл-
гөн. Квоталар аймактык телеборбордун өндүрүштүк кубатына 
жана абоненттик төлөмдөрдүн көлөмүнө ылайык аныкталган. 

Мындай борбордон ажыратылган (децентрализация) теле-
берүүлөрдүн коомдук-укуктук уюмдары мамлекеттик таасирге 
жана программалык саясатка бир багытта караган партиялык 
аракеттерге көз карандысыздыкты белгилүү өлчөмдө камсыз-
дады. Ошондой эле рыноктук факторлордун жана ири коммер-
циялык түзүлүштөрдүн таасиринен чыгуу каршылыгын жөнгө 
салып, уктуруучу иш-аракетке карата коомдук байкоолор жана 
көзөмөл эске алынды. Булар телеберүүлөрдө жогорку деңгээлде-
ги саясий жана идеялык плюрализмди жаратуу мүмкүнчүлүгүнө 
алып келди. Бир эле каналда ар кандай саясий багыттагы журна-
листтер тарабынан даярдалган программалар көрсөтүлдү, баш-
кача айтканда консерваторлордон баштап, солчулдарга чейин. 
Ушунун өзү коомдук пикирдин кеңири катмарын түзүп, бир эле 
көйгөйгө ар кандай көз караштар жаралып, берүүчү уюмдун келе-
чектүүлүгүн арттырды. 

1961-жылы ФРГда уюшулган ZDF телеберүүсүнүн негизине  
көп жагынан жогорудагыдай принциптер коюлган. Ошондой 
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болсо да ARDдан айырмасы ZDF каналынын иш-аракети борбор-
лоштурулган түзүлүштүн базасында жүргүзүлөт: анын берүүлөрү 
Майнц шаарынан көрсөтүлөт. Экинчи, коомдук-укуктук канал 
көпчүлүгү өзүнүн иш-аракетин жарнамадан түшкөн кирешелер 
менен каржылап, аны финансылоонун булагы катары эсептейт. 
Ошондой болсо да ал канал үчүн да коомдук телеберүүлөргө 
мүнөздүү кабыл алынган жарнамалык чектөөлөр сакталган – ми-
салы, дем алыш күндөрү жарнамалар көрсөтүлбөйт. 

Коомдук-укуктук телеборборлордун программалык саясат-
ты жүргүзүүдөгү максаттуулугу рыноктук кырдаалдарга көз-
карандысыз программалардын кеңири катмарын жаратуусун 
камсыздады. Ушунун өзү максаттык аудиториянын көп кырдуу 
маалыматтык, таанып-билүү жана маданий керектөөлөрүн ка-
нааттандырып, коомдук телеберүүлөрдү пайдалуу түрдө ком-
мерциялыктан ажыратууга өбөлгө түздү. Коомдук-укуктук теле-
борборлор эфирге сапаттуу публицистикалык программаларды 
чыгарышып, документалдуу жана илимий-популярдуу фильм-
дерди, классикалык музыканын концерттерин жана театралдык 
коюуларды көрсөтүшөт. 

Жалпы улуттук каналдын аймактык телеборборлорго тая-
нып калыптанышынын аркасында таланттуу тележурналисттер 
федералдык деңгээлде өздөрүн өздөрү реализациялоого мүм-
күнчүлүк алышты. Бул телеберүүнүн кызматкерлеринин атаан-
даштыгын активдештирди, аймактык уктуруучуларды борбор-
дуктун деңгээлине жетүүсүнө аракет кылуусун күчөттү. 

Ошондой болсо да коомдук-укуктук телекөрсөтүүнүн герман-
дык үлгүсүндө жетишпеген начар жактары да бар. Сынчылардын 
пикири боюнча уктуруунун Кеңештеринин мүчөлөрү телеради-
оборборлордо Коомдук өкүлчүлүктү камсыздоонун ордуна, иш 
жүзүндө тар партиялык же топтук кызыкчылыктарды көздө-
гөн өкүл катары өздөрүн көрсөтүшөт. Кээ бир саясий партиялар 
күчтүү позицияда турган аймактардагы уктуруучу Кеңештин 
мүчөсү түз же кыйыр түрүндө ошол партиялардын кызыкчылы-
гын коргоп, артыкчылык кылуу аракетине ээ. Коомчулук ме-
нен уктуруучу уюмдардын ортосундагы байланышта натыйжа-
луу аракеттер жетишпейт. Кээде башкаруунун чечимдери көп 
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тепкичтүү болгондугунун натыйжасында, коомдук-укуктук теле-
борборлор тез аракет кыла турган иштерде ыкшоолуктун жолуна 
түшүп кетишет. 

Коомдук-укуктук телеберүүлөрдө коммерциялыктарга ка-
раганда кызыктыруучу (оюн-зоок) программалардын аздыгы-
на байланыштуу ARD жана ZDFтин дарегине күнөө коюулар бо-
луп турат. Себеби, алар көрүүчүлөргө берүүлөрдүн зериктирчү 
жыйындысын тартуулап, массалык аудиториянын каалоолорун 
камсыздай алышпаган деп сындашат. Муну менен жеңил-желпи 
программанын пайдасына чечилээрине көңүл бурушпайт. Так 
ушул аргументтер Германиядагы коммерциялык телеберүүлөрдү 
уюштурууда талаш-тартыштар аз эмес экендигин айтып турат. 

ФРГда көп ирет менчик коммерциялык же мамлекеттик те-
леберүүлөрдү түзүүгө аракеттер болсо да, алар Конституцияга 
байланыштуу токтотулуп келген. Абал 1980-жылдары түп-тамы-
рынан бери өзгөрдү. Себеби, христиан-демократтардын башка-
руучу блогунун басымы астында өлкөдө менчик кабелдик спут-
никтик уктурууга уруксат берилип, анын артынан коммерциялык 
станциялардын эфирдик берүүлөрү жанданат. Кыска убакыттын 
аралыгында ARD жана ZDF менен атаандашкан бир топ коммер-
циялык станциялар пайда болот. 1991-жылы телерадиоберүүлөр 
жөнүндөгү мамлекеттик келишим ФРГнын коомдук-укуктук жана 
жеке телеберүүлөрдүн жанаша жашоосун биротоло бекитти. 

Коммерциялык телекомпаниялардын эң эле ирдүүлөрү –  
SAT–1 жана RTL коомдук-укуктук телеберүүлөр аудитория үчүн 
күрөштө олуттуу атаандаштардан болуп калды. Ошондой болсо 
да, менчик каналдар менен айыгышкан атаандаштыкка кара-
бастан, коомдук-укуктук телеберүүлөр өзүнүн аудиториясынын 
кыйла бөлүгүн сактап калган. Германияда 1990-жылдын аягында 
ARD жана ZDF коомдук-укуктук каналдары RTL жана SAT–1 эң ири 
коммерциялык каналдары менен бирдей барабардыктагы ауди-
торияга ээ болушкан. 

Аудитория үчүн күрөштө жана телеөндүрүштүн такай кымбат- 
ташынын шартында телеберүүнүн коомдук кызматы иш-ара-
кеттеринин кээ бир формаларын курал катары пайдаланууга 
аргасыз. Булар башында коммерциялык телекомпанияларга 
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таандык болгон. Алсак, программаны өндүрүүдө коммерциялык 
демөөрчүлөрдөн алынган каражаттар пайдаланылып, жарнама-
лык фирмалар берүүлөрдү даярдоого катышат. Программаларда 
демөөрчү-фирмалардын жарнамалары товардык белгилер менен 
жүзөгө ашырылат. Ушинтип, коомдук каналдар жашыруун түрдө 
коммерцияланат. 

Телеберүүлөрдө программаларды акы төлөнүүчү формада 
колдонуу пайда болду. Бул адат дүйнө мамлекеттериндеги коом-
чулукту орчундуу бушайманга салып келет. Себеби, ушунун өзү 
маалымат ресурстарына жетүүнүн көп жактуу принциптерине 
карама-каршы келет. Акыркы 20 жылдан бери көбүрөөк кеңири 
жайылтылган практика – уктуруучу компаниялар тарабынан ар 
кандай окуяларды чагылдыруу укугун сатып алып, аларга толук 
ээлик кылышууда: спорттук мелдештер, олимпиадалар, белгилүү 
шоу иш-чаралар ж. б. Мындай учурларда ири коммерциялык ком-
паниялар өзүнүн кубаттуу каржылык ресурстары менен мындай 
окуяларды көрсөтүүгө чектелүү ресурстуу коомдук каналга кара-
ганда көбүрөөк укук алат. 

ХХ кылымдын төртүнчү чейреги Европанын бардык жеринде 
телекөрсөтүүнүн жана радиоуктуруунун коммерциялык форма-
да жайылтылгандыгы менен мүнөздөлөт. Мында телеберүүлөр 
коомдук жана менчик багытта уюшулуп, экөөнүн ортосунда 
атаандаштык орун алат. Америкалашкан коммерциялык теле-
берүүлөр өтө тездикте 1970-жылдын экинчи жарымында, ошол 
жылы Италияда, 1980-жылы Францияда таркады. Башка өл-
көлөрдө менчик коммерциялык телеберүүлөр болгон эмес. Бирок 
көрүүчүлөргө интеллектуалдуу күч келтирбеген жеңил-желпи 
кызыктыруучу телеберүүлөр океандын нары жагына караганда 
Европада аз болгон. 

Акыркы мезгилдерде коомдук телекомпанияга, алардын иш-а-
ракеттерине нааразы болгондор күч алды. Бир эле убакта теле-
берүүдө коммерциялык мамилени кармангандар коомдук теле-
берүүлөрдү алардын иш-аракеттери рыноктук атаандаштыкта 
тең укуктуулукка жатпай тургандыгы менен айыпташат. Себеби, 
алар телевизорду пайдалангандардын абоненттик төлөмдөрү 
менен каржыланат, ал эми абоненттердин бир бөлүгү коомдук 
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каналды көрбөй, коммерциялык берүүлөрдү жактырганы менен 
баары бир төлөп турушат. Улуу Британиянын өкмөтү жана пар-
ламентарийлердин бир бөлүгү корпорациялардын берүүлөрүнүн 
сапаты төмөндөп бараткандыгына бушаймандыгын билдириш-
кен. «Самын операларынын» үлүшү арбындап, сапаттуу сериал-
дардын саны азайып бараткандыгын эскертишкен. Ошондой эле 
Би-Би-Синин берүүлөрүнөн коомдук жана агартуучулук програм-
малардын сүрүлүп калышына нааразы болушкан. 

1990-жылдары Би-Би-Си корпорациясы өзүнүн тарыхында 
оор болсо да чечкиндүү кайра уюштурууну башынан өткөрдү. 
Рыноктук өзүн-өзү каржылоонун шартында кызматкерлердин 
бир бөлүгүн кыскартууга туура келди, кээ бир бөлүмдөрдү кото-
руштуруу аракеттери жүрдү. Мындай бөлүмдөргө Би-Би-Синин 
коммерциялык кызматы кирет. Алар корпорация даярдаган те-
лепрограммаларды, журналдарды, китептерди, аудио жана ви-
део кассеталарын сатуу жумуштарын жүргүзүшкөн. Бул продук-
тылардан түшкөн каражаттар жаңы программаларды жаратууга 
жумшалган. Массалык аудиториянын көңүлүн өзүнө бура башта-
ган Би-Би-Синин биринчи каналын коммерцияга окшогон канал-
га айлантуу аракети көрүлөт. Көпчүлүктүн кеңири берген суроо-
лорун канааттандыруу шылтоосу менен коомдук жана агартуучу 
берүүлөр экинчи каналга жылдырылып, ал канал билимдүү азчы-
лыктын каналына айланат. 

Телеберүүлөрдүн мамлекеттик үлгүсү. Мамлекеттик чинов-
никтер тарабынан толук башкарылып жана көзөмөлгө алынган 
телеберүүлөр Батыш Европада согуштан кийинки (1945-ж. ) мез-
гилде пайда болду. Согуштан кийин телеберүүлөр Францияда то-
лук голлисттик мамлекеттик бюрократиянын тыгыз көзөмөлүн-
дө калды. 1968-жылкы атуулдук толкундоолор президент Де 
Голлго телеберүүлөрдө реформа жүргүзүүгө түрткү берди (ми-
салы, жарнамаларды каржылоонун булагы катары пайдалануу-
га уруксат берди). 1980-жылдардын башында, бийликке социа-
листтер келгенден кийин Франциянын телеберүүсүнүн мыйзам 
ченемдүүлүгү өзгөртүлдү. Анын жыйынтыгы менен мамлекеттик 
телеберүүнүн бир бөлүгү менчиктелип, ал эми калганы коомдук 
мүнөздө телеберүүлөрүн баштады. 
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Уктуруу-берүүлөрдүн мамлекеттик үлгүсү азиялык, арабдык 
жана африкалык өлкөлөрдө басымдуулук кылат. Алжирде теле-
берүүлөр 1950-жылы иштеп баштаган. Алгачкы телеберүүлөр 
Франциянын метрополиясы үчүн эфирге чыккан. Араб өлкөсү 
гана өз алдынчалыгын алганга дейре өзүнүн телеберүүсүнө ээ 
болгон эмес. 1960-жылы телеберүүлөр Египетте, ал эми эки жыл 
өткөндөн кийин Мароккодо, Тунисте жана башка арабдык өл-
көлөрдө пайда болду. 

1980-жылдары Магриб өлкөлөрүнүн ичинен Тунис бирин-
чилерден болуп коммерциялык каналдарга ээ болду. Телеканал 
француздардын экономикалык жана техникалык жардамынын 
алдында уюшулуп, мамлекеттик каналга кошумча катары эсеп-
телген. Мында маалыматтардын көбү франктардын тилинде 
берилип, материалдар Франциядан келип турган. Ушуга окшо-
гон жол менен коммерциялык канал Мароккодо уюшулду жана 
биринчи марокколук спутниктик канал уюшулганда да чечүүчү 
роль уюштурууга катышкан француздарга берилди. 

Улуу Британиянын мурдагы колонияларында африкалык 
башка өлкөлөргө караганда телекөрсөтүүлөр эрте пайда бол-
ду. Телеберүүлөрдү Сахарадан Африканын түштүгүнө жөнөт-
көн биринчи өлкө Гана болду. Мында телеберүү 1959-жылы 
уюшулган. Телеберүүлөр Нигерияда көбүрөөк өнүгүп жатты. 
Анда биринчи телекөрсөтүү өз алдынчалыктан бир жыл мурун  
1959-жылы эфирге чыккан. Өлкө боюнча тараган телекөрсөтүү 
Батыш Нигерияда алтымышынчы-жетимишинчи жылдары өз 
ишин баштаган. Телеборборлор Лагосто жана башка өлкөнүн 
ири аймактарында уюшулду. Телеберүүнүн борборлоштурулган 
мамлекеттик системасы калыптанып жатты. Африкада бирин-
чилерден болуп Нигерия 1974-жылы түстүү телекөрсөтүүгө ээ 
болду. Алтымышынчы жылдарда британдык колонизаторлор 
кеткенден кийин телеберүүлөр Кенияда, Замбияда жана башка 
мамлекеттерде башталды. Көптөгөн телеборборлор континентте  
1963-жылы пайда болду. 

Франкотилдүү Африкада биринчи телеберүүлөр 1963-жылы 
Браззавил шаарында (Конго) берүүлөрүн баштады. Бул жер-
де Франциянын техникалык көмөгү менен телеборбор курул-
ду. Андан кийин Сенегал, Габон, Кот Д’Ивуарда жана бир нече 
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француздардын ээлигинде болгон аймактарда телевидение 
уюштурулду. 

Өзүнүн телекомпанияларын уюштурууда баштагы Португа- 
лиянын колониялары көбүрөөк татаал көйгөйлөргө туш келишти. 
1970-жылдын ортосуна чейин созулган Португалиянын колони-
алдык башкаруусу жана социалдык-экономикалык жактан артта 
калгандык улуттук телеборборун уюштурууда тоскоолдугун тий-
гизди. Ошондуктан, Анголада алгачкы үзгүлтүксүз телеберүүлөр 
1974-жылы гана башталган. 

Улуттук телекомпаниялардын континентте калыптанышы 
көптөгөн каражатты талап кылган. Бирок жаш мамлекеттерге 
мүнөздүү каражаттын жетишсиздиги, өлкөдөгү саясий туруксуз-
дук бул көйгөйлөрдү чечүүдө кыйла татаалдашууга алып келген. 
Улуттук жетекчилик аң-сезимдүү түрдө телеборборлорду уюшту-
рууда баш тарткан. Жыйынтыгында телеберүүлөр көптөгөн 
өлкөлөрдө өз алдынчалыкка жетишкенден кийин бир топ кий-
инчерээк уюшулган (алсак, Камерунда, Малиде 1980-жылдары 
гана). 

Сабатсыз жана аз сабаттуу тургундары бар Африканын шар-
тында телеберүүлөр (радиоуктуруулар менен катар) масса-
лык маалыматтардын маанилүү каналы болуп бермек. Бирок 
Африкада телевизору барлардын саны али аздык кылды. 1990-
жылы алардын саны бир пайыздан ашкан эмес. Алсак, 9 милли-
он тургуну бар Анголада 1990-жылдары 110 миң гана телевизор 
болгон. Бүгүнкү күндө да көптөгөн телевизор африкалыктар 
үчүн бардарчылыктын белгиси катары эсептелет, өзгөчө айыл 
жерлеринде. Передатчиктердин кубаттуулугунун аздыгына бай-
ланыштуу, ретрансляциондук тармактардын жоктугунан теле-
берүүлөр негизинен ири шаарларды жана алардын чет жакасын 
гана камтыйт. Ал эми континенттин тургундарынын көпчүлүк 
бөлүгү айыл жерлеринде жашары белгилүү. Жыйынтыгында 
телеберүүлөр баштагыдай эле массалык маалыматтын элитар-
дык түрү бойдон кала берет. Андай жерлерде телекөрүүчүлөрдүн  
катарын түзгөндөр тургундардын аз сандагы, бирок билимдүү, 
материалдык жактан камсыздалган шаардыктар болуп эсепте-
лет. Телеберүүлөрдүн баштагы метрополиянын (басып алуучу-
лар) тилинде берилиши европалык тилди билбеген көптөгөн аф-
рикалыктар үчүн түшүнүксүз бойдон кала берген. 
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Тропикалык Африканын көптөгөн өлкөлөрүндө телекомпа-
ниялардын иш-аракеттери мамлекет тарабынан каржыланат. 
Телевизордун ээлеринен абоненттик төлөмдөрдү кармоо жагы 
практикаланып, телеберүүлөрдүн чыгымдарын аздыр-көптүр 
жаап турган. Африканын телеберүүлөрү каржылык жана техни-
калык жардамды чет жактан алгандыктан, өндүрүшчүлөргө жана 
техникалык жабдылыштар менен камсыздагандарга көз каранды 
экендиктерин байкоого болот. 

Жергиликтүү ишкерликтин кулач жайбаганы, туруктуу жар-
намалык рыноктун жоктугу жаңыдан баш көтөргөн африкалык 
өлкөлөрдү өздөрүнүн жеке коммерциялык телекомпанияларын 
уюштурууга аз үмүттөндүргөн. Ошондой эле Африкада жеке ком-
мерциялык телеберүүлөрдүн кулач жайышы батыш корпорация-
лардын баштагы колонияларга кайтып келишин негиздейт деп 
чочулашкан. 

Африкалык телеберүүлөр пайда болушунун биринчи жылда-
рында чет элдик өндүрүштөгү программалар менен камтылган, 
негизинен баштагы метрополия жана АКШдан импорттолгон 
программалар, каражаттын жетишпеген шарттарында телеви-
зиондук продукцияларды чет жактан сатып алуунун муктажды-
гы африкалык телекомпанияларды биригүүгө алып келди: чет 
элдик программаларды көрсөтүү укугуна «биригүү» жолу менен 
ээ болушту. Тактап айтканда, бир нече өлкөнүн телекөрсөтүүчү 
уюмдары сериалдарды жана башка видеоматериалдарды сатып 
алууда биригишет да, анан улуттук каналдар боюнча кезек менен 
көрсөтүп жатышты. 

Улуттук өндүрүштөгү программаларды кеңейтүү боюнча 
иштелген аракеттери бир топ өлкөлөрдө телекөрсөтүүнүн өздүк 
үлүшүн 60–70 пайызга дейре көтөрүүгө алып келди. Мисалы, 
Нигерияда негизинен маалыматтык, маданий, оюн-зооктук, 
спорттук жана билим берүүчү берүүлөрдүн эсебинен көбөйгөн. 

Ошондой болсо дагы батыштык өндүрүштөн импорттол-
гон программаларды көрсөтүү африкалык телекомпанияларда 
дале болсо жогорку деңгээлди түзөт. Бул жагы өзгөчө эл аралык 
жаңылыктарды чагылдырганда көзгө түшөт. Чет жерде кабар-
чылар пункттары жок африкалык телекомпаниялар чет элдик 
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теле жаңылык кызматынан пайдаланууга аргасыз. Ушунун өзү 
жогорку чөйрөнү жана коомчулуктун тынчсыздануусун жаратып 
келүүдө. Себеби, антиколониалдык кыймылдын толкунунда жа-
ратылган африкалык телеберүүлөр улуттук калыптанууга жана 
консолидацияга, саясий-социалдык абалын модернизациялоого, 
Африканын жаш мамлекеттеринин беделин дүйнөгө таанытууга 
кызмат кылышы керек эле. Эркиндикке чыккан элдердин өз ал-
дынча идеологиялык-маданий турмушун чагылдыруу аракетте-
ри, өз алдынча маалымат саясатын иштеп чыгуу менен коштолот. 
Алсак, африкалык коомчулуктун улуттук кызыкчылыгына жооп 
берген телеберүүлөрдүн иш-аракеттери көрүнүктүү орунду ээ-
лейт. Телеберүүлөрдүн ушул жагын көздөгөн африкалык өлкөлөр 
«Afrovision» телевизиондук программалардын көз карандысыз 
системасын уюштурушту. Түзүлүшү боюнча «Евровидениеге» 
(«Eurovision») окшоп кетет. Бул система африкалык телекомпани-
яларга континенттин өлкөлөрүнүн турмушун чагылдырган ви-
деоматериалдары менен өз ара алмашууларды жүргүзүүгө мүм-
күндүк берди. Телесюжеттер кайра кайтарууну талап кылбаган 
мүнөздө таратылат. Ушунун өзү такай бюджеттик чектөөлөрдө 
аракет кылган телекомпаниялар үчүн өтө маанилүү. 

1980-жылдардын экинчи жарымында телевизиондук техно-
логиянын кымбатташына жана телеборборлорду техникалык 
жактан кайра жаңыртуу максатында африкалык мамлекеттер 
телеберүүлөрдө коммерциялык мамиле кылууга көбүрөөк көңүл 
бөлө баштады. Ошондой болсо да телеберүүлөрдүн инфраструк-
турасынын бошоң өнүгүшү, тургундардын телевизор менен кам-
сыз болуусунун жетишсиздиги, ички жарнамалык рыноктун тар-
дыгы африкалык өлкөлөргө коммерциялык жарнамадан түшкөн 
кирешелерди телеберүүлөрдү каржылоонун негизги булагы деп 
эсептөөгө мүмкүндүк бербейт. Антсе да кийинки эки он жылды-
кта каржылоонун бул булагынын мааниси бир топ жогорулаган. 
Алсак, рыноктук мамилелер кыйла өнүккөн Кенияда улуттук 
радионун жана телеберүүлөрдүн жылдык чыгашаларынын жа-
рымынан азы гана жарнамачылардан келип түшкөн акча кара-
жаттын эсебинен жабылат. Континенттин кедей өлкөлөрүндө те-
леберүүчү уюмдарда бюджет жаатынан жетишсиздик байкалат, 
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анткени алар жарнамалардан түшкөн кирешелер менен абалда-
рын оңдоого жөндөмсүз. 

Африкада телевизорлорду пайдалангандардан абоненттик 
төлөмдөрдү алуу практикасы кеңири жайылтылган. Бирок ан-
дан алынган каражаттар телеберүүлөрдүн каржылык чыгымда-
рын толук жабууга жетише бербейт. Ал эми көп учурларда те-
лекөрүүчүлөр абоненттик төлөмдөрдү төлөөдөн качып турушат. 
Мындай көрүнүш таң калаарлык эмес, кээде абоненттик төлөмдү 
төлөө жагы жетиштүү жашаган африкалыктардын гана колунан 
келет. Мисалы, 1990-жылдары Зимбабведе жөнөкөй телевизорду 
пайдалангандыгы үчүн жылына 10 АКШ долларын төлөгөн, ал 
эми түстүү телевизорлорду пайдалануунун баасы жылына 120 
АКШ долларына жеткен. 

Уктурууларды жөнгө салуунун тенденциялары. Уктуруучу 
уюмдардагы өсүп бараткан диверсификацияны (бөлүп-жаруу-
чулук) шылтоолоп АКШда (андан соң Европа өлкөлөрүндө) 
1980–1990-жылдары «Жөнгө салуу» деп аталган идея кулач жаят. 
Тактаганда, мыйзам ченемдүүлүктөрдөгү чектөөлөрдү жана ад-
министративдик көрсөтмөлөрдү жокко чыгаруу. Булар уктуруу-
лардын бардык түрүнө жана ЖМКнын электрондук секторун 
менчиктөө мамилесине жөнгө салуучулук таасирин көрсөткөн. 
Жөнгө салуунун негизги мааниси – уктуруунун рынокто либе-
ралдуулугун (келишүүчүлүгүн) тереңдетүү, мамлекеттик жөн-
гө салуучулардын ролун чектөө жана рыноктук факторлордун 
жөнгө салуусун күчөтүү болуп эсептелген. Жөнгө салуу көптөгөн 
чектөөлөрдү жокко чыгаруу менен коштолгон. Ал чектөөлөр мен-
чиктөөлөргө жана рынокту монополизациялоого анчалык жол 
бербөө максатын көздөгөн. Жөнгө салуу саясатын жүзөгө ашыруу 
практикалык түрдө ири корпорациялардын үлүштөрүнүн жого-
рулашына түрткү берген (кирешелердин жалпы көлөмүнөн алып 
караганда). 

Эгерде 1940-жылдары америкалык компаниянын биринин 
менчигинде үчтөн ашык эмес телестанциялар болсо, 1984-жылы 
алардын саны 12 станцияга жеткен. Ал эми 1996-жылы чектел-
беген сандагы станцияларга ээ болууга алар тейлеген рыноктун 
35 пайызын камтуу шарты менен уруксат берилген. Ошол эле 
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учурда радиостанцияларга ээлик кылууга болгон чектөөлөр да 
жумшартылган: 7 орто толкундуу жана 7 ультра кыска толкундуу 
станциялардан тартып (1940-жылдары) жогоруда аталган диапо-
зондогу 20 станцияга чейин уруксат берилген. Бул диапозондогу 
чектөөлөр 1996-жылы биротоло алынып салынган. 

АКШдагы жөнгө салуунун 1996-жылдагы кезектеги этабында 
телекомуникация боюнча жаңы мыйзамдын кабыл алынышына 
байланыштуу медианы менчиктөөнүн консолидациясы (бирге үн 
кошуу) күчөдү. Ал Американын уктурууларына дал келген прин-
циптерге реалдуу опузалоону киргизди: атаандаштыкты, көп 
кырдуулукту, жергиликтүү пикирлештерди маалымат менен тей-
лөө, «ачык идеяны» колдоо сыяктуу жаңылыктарды тартуулады. 
Жыйынтыгында башта жокко чыгарылган менчиктөөнү чек-
төөнүн медиаконгломераттары (ортодон кошулгандар) өлкөнүн 
бардык аймактарындагы жүздөгөн станциялардын ээси болуп 
калышты. Бир гана Clear Chanel компаниясы 1200дөн ашык стан-
цияларды менчигине ээлеген. Ошол эле учурда баштагы станция-
лардын ээлеринин үч бөлүгү өздөрүнүн станцияларынан ажырап, 
алардын ишканалары экономикалык жактан кубаты жогору тур-
ган корпорациялардын көзөмөлүндө калышкан. Көптөгөн жер-
гиликтүү радиорыноктордо эркин атаандаштыкка жатпаган 
шарттар түзүлдү. Башкача айтканда, рынокту бөлүштүрүүдө жал-
пы баары катышпастан, аз сандагы гана уктуруучулар маселени 
чечишкен. 

Ири кожоюндардын колдорунда калган радиоуктуруучу 
уюмдар көп жагынан жергиликтүү өнөктөштөр менен байла-
ныштарын жоготушту. Өндүрүштүк чыгымдарды азайтып, мак-
сималдуу кирешеге жетишүүнү көздөгөн менчик корпорация-
лар борборлоштурулган тартипте өндүрүлгөн программаларды 
көбүрөөк пайдаланууга жергиликтүү станцияларды мажбурлайт. 
Жыйынтыгында радиоберүүчүлөрдүн мазмуну угуучулар жаша-
ган социалдык чөйрөдөн алыстап бараткандыгы байкалат, ага 
жараша аудиторияга керектүү жергиликтүү жаңылыктар жана 
көйгөйлөр көмүскөдө кала берген. Жергиликтүү пикирлеш-
тер радиоберүүлөрдүн мазмунуна барган сайын аз таасир кы-
лат: алсак, педагогдордун жана ата-энелердин коомчулугунун 
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каршылыгына карабастан радио-телеберүүлөр балдарга тетири 
таасир калтырып, барган сайын агрессивдүүлүгү тартып баратат. 
Коммерциялык борборлоштуруунун башка да бир жыйынтыгы – 
берүүлөрдүн мазмундарынын бир өңчөйлүгү адатка айланып ба-
раткандыгы айтылууда. 

2002-жылы декабрда ЖМК тармагындагы бир топ америкалык 
коомдук уюмдар жана эксперттер «Медиадемократия чакыры-
гын» жарыялады. Чакырык FCCтин жөнгө салуунун жүрүшүндөгү 
көптөгөн чектөөлөрдү жокко чыгаруу боюнча аракетине карата 
жооп болду5. Чакырыктар коммуникация боюнча Федералдык ко-
миссиянын кээ бир чечимдерине күмөндүү карайт. Мисалы, бир 
эле убакытта уктуруучу станцияга жана күндөлүк чыгуучу гезит-
ке ээлик кылууга тыюу салууну жокко чыгаруу. Эгерде алар ошол 
эле рынокто аракет кылышса, анда бул коомдук кызыкчылыкка 
опузалоо жаратат. Анткени, алардын жериндеги гезит жана теле-
компания бир эле адамдын ээлигинде калуу алдында турду. 

Монополизм жана атаандаштыктын жоктугу маалымдоолорго 
терс таасирин тийгизет. 

Комиссия ошондой эле бир рынокту камтыган эки теле -
станцияга ээ болууга тыюу салууну жокко чыгарууну да ойло-
нуштурду: алар алдыңкы теле тармактар ABC, CBS, FOX жана NBC 
менен биригишмек. Ошондой эле жеке бир адамдын ээлигин-
деги телестанциялар америкалык үй-бүлөнүн 35 гана пайызын 
камтууга тийиш деген чектөөлөрдү да алып салуу керек эле. Бул 
ниеттер да коомчулук тарабынан айыпталды. Башка да гезиттер-
дин, телекомпаниялардын жана радиостанциялардын менчик-
төө менен биригүүсү коомчулуктун сотуна коюлду. Жеке менчик 
медиа жана уктуруучу мекемелердин бир адамдын колуна өтүп, 
кеңири медиалык өсүштү жаратышы – бул сөзсүз жергиликтүү 
окуяларды чагылдыруунун төмөндөшүнө алып келет, ошондой 
эле коомчулуктун ар кандай топторуна ЖМКнын дүйнөсүнө 
кирүүдө тоскоолдугун тийгизет. Ушунун өзү демократиялык 
түзүлүшкө опузалоо жаратат. Себеби, көз карандысыз, сынга бай 
ЖМК таза кандуу демократияны өнүктүрүүдө чечүүчү мааниге ээ. 

5 FCC Ready to Roll Back Limis on Media Consolidation. A Call for Media Democracy. December 
5, 2002. http://www.fair. org
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Аларсыз атуулдар бийликти көзөмөлдөөдөн ажырайт жана коом-
дук талаш-тартыштан четтеп калат. 

Коммуникациялоо боюнча федералдык комиссиянын мүчөлө- 
рүнүн бири М. Коппс тоталдык түрдө келе жаткан медиалык 
менчиктин кооптуулугунан сактануу жөнүндө эскертет. Жөнгө 
салуунун логикасы, бир гана компания тиги же бул аймактагы 
радиостанцияларды жана телекомпанияларды, басма сөздөрдү 
жана кабелдик системаларды башкаруусуна алып келет. Ким бул 
жагдайдан интернет сактап калат деп ишенсе, андагы жаңылы-
ктардын булактары радиону, телеберүүлөрдү, гезиттерди жана 
кабелдик берүүлөрдү көзөмөлдөгөн компанияга тиешелүү эркин-
диктерин унутпашы керек6. 

Спутниктик телеберүүлөр. 1962-жылдын июлунда америка-
лык АТТ коммуникация корпорациясы тарабынан иштелип чы-
ккан Teistar спутнигинин учурулушу космостук телеберүүлөрдүн 
жаңы доорун ачты. Анын жардамы менен АКШ жана Европанын 
ортосундагы түз телетрансляцияга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Спут- 
никтик уктуруунун эл аралык масштабда өсүшү дүйнөнүн ар кан-
дай өлкөлөрүнөн аракет жана каражат жагынан биригүүсүн та-
лап кылды. 1960–1970-жылдары спутниктик байланыштын эл 
аралык уюмдары түзүлө баштаган. Ал байланыш орбитага ком-
муникация спутниктерин чыгарууну жана аларды эксплуатаци-
ялоону, ошондой эле бул үчүн жетиштүү технологияга ээ болбо-
гон өлкөлөрдүн уктуруучу уюмдарына спутниктик байланышты 
ижарага берүүнү камсыздаган. Мына ушундай жол менен 106 
өлкөнүн катышуусундагы эл аралык Intelsat консорциуму уюш-
улду. Ал АКШнын өкмөтүнө жакын «Комсат» корпорациясынын 
көзөмөлүндө, өзүнө Европалык 40 мамлекеттин коммуникация-
лык ведомстволорун бириктирген Eutelsat космостук байланыш 
уюмдарынын катышуусунда, ошондой эле 1973-жылы уюшулган 
Интерспутник – советтик блоктун 14 өлкөсүн спутниктик комму-
никациясы менен камсыздаган уюмдардын байкоосунда иш алып 
барды. 

Космостук телеберүүлөрдүн башталышында спутниктик бай-
ланыштан берүүлөрдү кабыл алыш үчүн кымбат баада турган 

6 Copps M. Crunch Time at the FCC. // The Nation. February 3, 2003, p. 5. 
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жердеги зор өлчөмдөгү комплекстер талап кылынды. Космостон 
берилген сүрөттөмөлөр үй телевизорунун экрандарында пай-
да болуш үчүн начар кубаттуу спутниктик передатчиктен сиг-
налдарды жердеги комплекстер кабыл алышып, телеберүүнүн 
эфири же кабелдик тармактар боюнча кайра көрсөтүшкөн. Зор 
өлчөмдүүлүк, кымбатчылык жана чектелген түрдө пайдалануу 
башында телеберүүлөрдүн космостук системасын ишенимсиз 
система катары көрсөткөндүгү, алардын чектелген түрдө пайда-
ланышы менен түшүндүрүлөт. Алсак, 1965-жылы Интелсаттын 
(Intelsat) линиясы боюнча түз телеберүүлөр жалпы узактыгы 80 
сааттык убакытка гана жүргүзүлгөн. 

Коммуникациялык спутниктерди техникалык жакшыртуу-
нун, сигналдын кубаттуулугун арттыруунун негизинде жана 
америкалык инженер Т. Хауард 1970-жылы ойлоп тапкан жый-
нактуу кабыл алуучу түзүлүштүн жардамы менен космостук теле-
берүүлөрдүн программаларын жекече пайдалануучулар үчүн көр-
сөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бирок космостук телеберүүлөрдөн 
кеңири масштабда пайдалануу жагы алгачкы жекече кабыл алуу-
чу түзүлүштүн техникалык жактан жакшыртылышынын жокту-
гунан жана өтө эле кымбат баада турушунан али да болсо карма-
лып келатат. Ага кошумча жердеги кабыл алуучу станцияларды 
пайдаланыш үчүн коммуникация боюнча федералдык комисси-
янын атайын уруксатын алып, каттоонун татаал шарттарынан 
өтүүгө туура келген. Буга байланыштуу 1980-жылы АКШда же-
кече пайдаланууда эки миң гана спутниктик жекече түзүлүштөр 
болгон. Алардын ар бири 10 миң доллар турган. 

1980-жылдардын ортосунда спутниктик телеберүүлөрдүн мас- 
салык түрдө түз алып көрсөтүү мезгили башталат. Космостук те-
леберүүлөр жердеги кабыл алуучу кымбат баалуу комплекстерди 
талап кылбай, параболдук антенна – «табак» менен жабдылган 
арзан баадагы жекече кабыл алуучу жабдылыштар менен иштеп 
баштайт. 1984-жылы бул жабдылыштарды пайдалануудагы чек-
төөлөр алынып ташталды. Кийинки жылы АКШда айына 60 миң-
ге чейин жекече кабыл алуучу жабдылыштар орнотулду. Бир нече 
жылдын аралыгында тургундарга 2,5 миллион жекече кабыл 
алуучу станциялар сатылган. 
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Спутниктик телеберүүлөрдү кабыл алуу боюнча жакшыртыл-
ган жабдылыштарды массалык түрдө өндүрүп чыгаруу колго 
алына баштады. Бир комплекттин орточо баасы 1980-жылдары 
2500 долларды түзүп, кийин андан да арзандаган. Спутниктик 
телеберүүлөрдүн массалык аудиториясынын калыптанышы тез-
детилген темпте кулач жайды. Алсак, Европада он жылдыктын 
аягында кабыл алуучу спутниктик жабдылышка 10 миллиондон 
ашык үй-бүлө ээ болушкан. Аларды жайылтуунун лидерлери 
Германия жана Британия болуп калды. Спутниктик каналдардын 
аудиториясы телекөрүүчүлөрдүн эсебинен жана космостук ТВ 
программаларды кабелдик тармактар жана эфирдик каналдар 
аркылуу берүүнүн натыйжасында кулач жайды. 

CNN International – тележаңылыктардын ааламдык кызма-
ты. 1980-жылы америкалык ишкер Тед Тернер тарабынан уюш-
улган Cable News Network (CNN) телекомпаниясы алгач АКШда 
кабелдик тармактар боюнча спутниктик берүүлөрдү таркаткан. 
1985-жылга чейин анын берүүлөрү америкалык аудиторияга 
гана арналган. Эми компаниянын тарыхында чоң бурулуш жасал-
ды – ал чыгашалуу ишканадан, жаңылыктардын кирешелүү кыз-
матына айланды. Ошол эле жылы сентябрда Европага уктурууну 
баштоо менен CNNдин инфраструктурасы телевизиондук жаңы-
лыктардын кызматы катары ааламдык иш аракети кулач жаят. 

1985-жылга CNN корпорациясы АКШнын аймагындагы 9 ка-
барчылар пункттарына жана Римдеги, Лондондогу, Каирдеги, 
Иерусалимдеги, Нейробидеги, Франкфрут-Майнедеги жана Мос- 
квадагы чет элдик бюролорго ээлик кылган. Кийинки жылы 
бюролордун саны 18ге көбөйдү, ал эми 1991-жылы 29га жет-
ти. 1989-жылы телеберүүлөр Батыш Европага Intelsat спутниги 
аркылуу Pal форматта көрсөтүлө баштады. Башында берүүлөр 
ири европалык телекомпаниялардын штаб-квартиларында ка-
был алынып, кабелдик тармактардын диспетчердик студияла-
рына жеткирилген, андан дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн эл  
аралык 1550 мейманканаларында (отель) көрсөтүлгөн. Советтик 
спутниктик байланыштын коммуникациялык мүмкүнчүлүгүн 
пайдалануу менен CNN өзүнүн телеберүүлөрүнүн аймактык 
арымын кеңейтти. Анын программалары дүйнөнүн 69 өлкө- 
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сүнө жайылтылды. CNN берүүлөрүн Африканын, Жакынкы Чы- 
гыштын, Индостандын жана Түштүк-Чыгыш Азиянын өлкөлөрү 
көрө алышты. 

Жаңылыктын кечки чыгарылышын гана даярдашкан башка 
телекомпанияларга салыштырганда CNNдин сутка бою аракет 
кылган жаңылыктар кызматы атаандаштыкта артыкчылыкка 
жетишкен. Бул артыкчылык айрыкча дүйнөлүк маанидеги кри-
зистик абалдарды окуялар болгон жерден чагылдыруусунда көз-
гө көрүнгөн. Мындай учурларда окуялар башынан аягына дей-
ре реалдуу убакытта сүрөттөмө түрүндө көрсөтүлөт. (Мисалы, 
1991-жылы Ирактын борборун бомбалоонун чагылдырылышы 
же 1999-жылкы Москвадагы окуялар). Жыйнактуу спутник жаб-
дылыштар менен куралданган CNNдин мобилдик репортёрдук 
тобу телекөрүүчүлөргө демейде окуянын болгон жеринен бир 
нече камерадан сүрөттөмөлөрдү сунуш кылышат. Бул кыйын, та-
таал процесстерди топтоп, толук чагылдырууга мүмкүндүк берет. 
CNNдин репортёрлору тарабынан колдонгон берүүлөрдүн мын-
дай ыкмасы телекөрүүчүлөргө репортаждын чындыкка жакын-
даган эффектин жаратат: болуп жаткан окуялар дээрлик чечме-
ленбейт, жалпылоосу жок, жөн гана телеэкрандан көрүнгөндөр 
жөнүндө толук отчёт басымдуулук кылат. Перс булуңундагы 
(1991-ж. ) согуш жөнүндөгү CNN тарабынан Ирактан уюшулган 
репортаждан кийин, ушул каналдын көрүүчүлөрүнүн саны эки 
эсе өскөнү кокусунан эмес. 

CNNдин жаңылыктарды сутка бою көрсөтүүдөгү концепциясы-
нын жетишкендиги атаандаштарын CNNдикине окшогон схеманы 
колдонууга мажбурлады. 1995-жылы CNNге окшогон телеберүү 
испан тилинде пайда болду. «Telenoticias» долбоору – испандык, 
испано-америкалык жана латын-америкалык телекомпания-
лар тарабынан уюшулган. 1996-жылы Р. Мердоктун «News Corp» 
корпорациясы АКШга Fox News каналын коё берди, ал жаңылык-
тарды суткасына 24 саат бере баштады. «Майкрософт» жана NBC 
корпорацияларына 1996-жылы уюшулган жаңылыктарды сутка 
бою берүүчү дагы бир кабелдик-интернеттик – MSNBC каналы 
тиешелүү. 

CNNдин атаандаштыгына дүйнөнүн ар кандай аймактарын-
да 1990-жылдары уюшулган көптөгөн жаңылыктардын спутник 
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кызматтары чыкты. CNN менен атаандашкандыкта АКШ жана 
Европада гана эмес, дүйнөнүн башка аймактарында жаңылык-
тар кызматынын пайда болушу ааламдык жаңылыктын космо-
стук телеберүүсүнө биринчи жол салган компаниянын абалын 
татаалдаштырды. 1997-жылы CNNдин берүүлөрүн дүйнөнүн 
210 өлкөсүнөн 170 миллион үй-бүлө көрүшкөн. Андан ары CNN 
Internationalдын чет элдик аудиториясы акырындап азая башта-
гандыгы байкалат. Атаандаштыктын башка жаңылыктар кызма-
ты күчөгөндүгүнөн гана эмес, абалдын татаалдашына эл аралык 
маалыматты топтоонун жана программаларды өндүрүүнүн кым-
батташы, жарнама рыногунун туруксуздугу, дүйнөнүн ар кандай 
аймактары үчүн көп тилдүү уктурууну уюштуруунун чыгымдуу-
лугу – ушулардын баардыгы өз таасирин көрсөткөн. Бул кыйын-
чылыктарды эл аралык жаңылыктарды өндүрүүчүлөрдүн барды-
гы баштарынан өткөрүп жатышты. Ээлеген позициясын жоготуу 
маанилүү деңгээлде CNNдин башкаруусунун жаңылыштыгынан 
улам келип чыкты. Мындан улам корпорация программалык са-
ясатынын өзгөчөлүгүн аныктаган топтолгон материалдардан 
ажырап калды. Мисалы, дүйнө өлкөлөрүнүн көптөгөн телеком-
паниялары камсыздап туруучу видеоматериалдардан турган 
«Бүткүл дүйнөлүк репортаж» деп аталган жумасына чыгуучу 
берүүлөрүн айтсак болот. 

Акыркы жылдары телекомпания америкалык жана дүйнөлүк 
басма сөздүн сынына тез-тез кабылып келди. CNNдин ааламдык 
маалымат уюму катары ээлеген ролу күмөн туудурат: АКШда уба-
да боюнча жаңылыктардын үлүшүн төмөндөтүүнүн ордуна, те-
лекомпания баштагыдай эле аларга артыкча көңүл бөлөт, ал эми 
дүйнөдөгү күндөлүк окуялар негизинен баштагыдай америка-
лык көз карашта талданып, америкалык стилде чагылдырылат. 
CNN International кызматынын бүткүл дүйнөдөгү жактоочулары  
2001-жылы АКШнын жана анын союздаштарынын афгандык 
талибдерге каршы жасаган аскердик акциясы телекомпания та-
рабынан чагылдырылгандыгына нааразы болушкан. Көп жыл-
дардан бери компаниянын сүрөткө түшүрүүчү тобу дүйнөлүк 
маанидеги кризиске туштуккан жерлерде болушкан эмес. CNN 
телекомпаниясынын ордуна Афганистандан түз репортаждарды 
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катардык «Аль-Жазира» (JSC) спутниктик каналы жүргүзүп кел-
ген. Өзүнүн бошоңдой түшкөн таасирин жана аброюн (өзгөчө 
жакынкы чыгыштагы согуштан кийин) кайра бекемдеш үчүн 
CNN телекомпаниясы араб дүйнөсүндө, Каирде, Иерусалимде, 
Бейрутта жана Багдадда иштеп жатышкан төрт кабарчылык пун-
ктка кошумча дагы жаңы бюросун ачат, ошондой эле араб тилин-
де кубаттуу интернет-сайтын уюштурат. 

Телевизиондук бизнестин новатору, CNNдин негиздөөчүсү  
Тэд Тернер 1996-жылы өзүнүн телекомпаниясын «Time Wamer» 
концернине саткан (эксперттердин пикири боюнча бул сатык 
мажбурлоо түрүндө жүргүзүлгөн). 2000-жылы «Time Warner» ме-
нен ири AOL интернет-провайдер-корпорациясы биригишкенден 
кийин, Тернер уюшулган мегаконцерндин вице-президенти бо-
луп калды. Анын үлүшүнө концерндин үч пайыздан ашыгыраак 
акциясы тийген. Акыркы жылдарда басма сөздө анын мегакон-
церндин маалымат саясатына жана башкаруудагы өзүнүн ролуна 
нааразы экендигин баяндаган билдирүүлөр пайда боло баштаган. 
2003-жылдын башында Тернер концерндеги вице-президенттик 
постун калтырып, чоң бизнестен биротоло кетүү боюнча чечим 
кабыл алат. 

Жаңылыктардын панъевропалык Euro News спутник те-
леберүүлөр кызматы. Трансчекаралык космикалык телеберүү- 
лөрдү ишке ашыруунун мүмкүнчүлүгү жалпы европалык аудито-
рияга чыгуунун көптү үмүттөндүргөн жолун ачты. Буга интеграци-
ялык процесстин тереңдеп баратышы жана бириккен Европанын  
чек араларынын кеңейиши түрткү берген. Бүгүн Европа Союзу ку-
баттуу экономикалык потенциалы бар жана жалпы тургундары  
380 миллион адамды түзгөн, сатып алуу жөндөмүнүн жогорку 
деңгээлине ээ 28 өлкөнү бириктирип турат. ЕСке кабыл алуу ке-
зегинде орточо өнүгүүнүн деңгээлиндеги дагы бир нече мамле-
кет бар. ЕС өлкөлөрүнүн калыптанган шартындагы товарларды 
сатууну жана кызмат көрсөтүүнү жалпы Европа боюнча камсы-
здаган бирдиктүү рыногунда космостук телеберүүлөр жарнама-
ларды чек арадан сырткары жеткирүүдө алмаштыргыс каражат 
болуп кала бермекчи. Ал эми Европа өлкөлөрүнүн саясий инте-
грациясы бириккен Европанын элине панъевропалык маалымат 
институтун түзүүнү таңуулап жатты. 
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Мындай институттардын бири – көп улуттуу жаңылыктардын 
спутниктик кызматы Euro News болуп калды. Компания телекөр-
сөтүүсүн 1993-жылдын 1-январынан баштаган. «Чек арасыз те-
леберүү» деген евродирективасына (мыйзам) жана европалык 
конвенциянын трансчекаралык телеберүүлөр жөнүндөгү көр-
сөтмөсүнө ылайык Euro News уюшулган. Телекомпания европа-
лыктарга жаңылыктарды тартуулоо кызматын өз мойнуна ал-
ган. Анын максаттары – европалыктардын жалпы түйшүктөрүнө 
камкордук көрсөтүп, алардын кызыкчылыктарын жана келе-
чектүүлүгүн чагылдыруу болуп эсептелген. Эң башкысы – аме-
рикалык CNNди алмаштырууну көздөгөн. Euro Newsту уюшту-
руу жагы Европадагы уктуруучу союздун жана EСтин жетекчи 
түзүлүштөрүнүн саясий жана финансылык колдоосу астында 
демилгелүү жүзөгө ашырылган. Көп улуттуу Euro News кызматы-
нын  журналисттик жамааты Лиондогу (Франция) штаб-кварти-
рада жайгаштырылган. Тандалган жамаат Европалык уктуруучу 
союзга кирген мамлекеттердин телекомпанияларынын журна-
листтеринен топтолгон. 

Башталышында Еuro News кызматына ээлик кылган акцио-
нерлер 12 коомдук, мамлекеттик уктуруучу уюмдардан шайлан-
ган. Негизинен Жер ортолук деңизине кирген мамлекеттерге 
тийиштүү уюмдарга Францияны (France-2 жана France-3 канал-
дары), Италияны, Испанияны, Грецияны, Португалияны, Кипрды, 
Монакону, ошондой эле Белгияны, Финляндияны жана Египетти 
кошушкан. Негиздөөчүлөрдүн уюмдары консорциум уюштуру-
шуп, ага Euro Newsту уктурууга укуктуу лицензия беришкен. 
Бүгүнкү күндө SECEMIE консорциумунда Европанын жана Жер 
ортолук деңизинин 18 уктуруучу уюмдары бар. Алардын негиз-
дөөчүлөрүнүн катарына Euro News киргизилген. Аты аталган-
дан тышкары (француздук каналдардан башка) тиешеси барлар: 
CyBC (Кипр), ERT (Греция), ERTU (Египед), RAI (Италия), RTBF 
(Бельгия), RTF (Португалия), PTVE (Испания), TMC (Монако), 
YLE (Финляндия), ошондой эле кийинчерээк шериктеш катары 
аларга кошулган уктуруучу уюмдар – SSR-SRG (Швейцария), ERTT 
(Тунис), ENTV (Алжир), RTVSL (Словения), CT (Чех Республикасы), 
RTV (Румыния), PTP (Росcия) киргизилип көмөктөшкөн. 
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Euro News кызматынын иш-аракетинин башталган этабын-
да жарнама жана демөөрчүлөрдөн түшкөн кирешелер, мисалга 
алганда, бюджеттин жалпы суммасынын бештен бир бөлүгүн 
түзгөн. Ал эми Европа парламентинин чечими менен милдеттен-
дирилген фонддор тарабынан бөлүнгөн каражаттар уктурууну 
өнүктүрүүнүн талаптарын жаба алган эмес. Бул каналдын көй-
гөйлөрү анын иш-аракетиндеги коммерциялык жагын күчтөө 
чарасына алып келди. 1997-жылдын ноябрында британдык ITN 
коммерциялык жаңылыктардын телеберүүлөрдөгү кызматы 
SECEMIE консорциумунан Euro News кызматынын 49 пайыздык 
акциясын сатып алат. 1955-жылы жаңылыктардын бөлүмү ката-
ры уюшулуп, британдык коммерциялык телекомпаниялардын 
тобуна кирген ITN кийин өз алдынча бөлүнүп чыгат. Бүгүн ал 
Британиянын телевидениесине жана планетанын ар кандай ай-
мактарындагы уктуруучу уюмдарды жаңылыктар менен камсыз 
кылган ири телекорпорация болуп эсептелет. ITN телекорпора-
циясына ээлик кылгандардын ичине британдык коммерциялык 
медиа-компаниялар (Carlton Communications, Granada Group, Daily 
Mail & General Trust, United Business Media) кирсе, көлөмү жана ма-
аниси жагынан дүйнөдө маалымат берүүдө экинчи орунда турган 
Рейтердин (Reuters) ведомствосу да кирген. ITN Euro News кыз-
матынын жекече акциясын ээлеген телемекемеге айланса да, 
Euro News кызматынын акцияларынын 53 пайызы консорциум 
SECEMIE колунда кала берген. 

Учурда Euro News телеөндүрүшүндөгү кирешелүүлүк кам-
сыздалган. Канал кирешени эфирдик убакытты жарнамага са-
туудан жана демөөрчүлүк видеофильмдерди көрсөтүүдөн, Euro 
News кызматын эфирге чыгарган кабелдик операторлордун 
төлөмдөрүнөн, өзүлөрүнүн өндүрүшүнөн чыгарылган програм-
маларды саткандан, ошондой эле ЕС менен түзүлгөн келишимдин 
оңдой берди болуусунан табат. 

Россиянын жана башка европалык өлкөлөрдүн ар кандай ма-
милелерде өз ара бири-бирине көз карандылыгы, соода жана 
иш байланышынын чөйрөсүндө, транспорттук катышта, ту-
ризмде, РФ менен ЕСтин саясий жана дипломатиялык шерик-
тештигин кошкондо алардын ортосундагы маалыматтык өз ара 
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аракеттерди жакшыртууга мажбурлайт. Бүткүл россиялык теле-
визиондук жана радиоуктуруучу компания (BГTPK) Euro Newsтун 
акциясынын 1,8 пайыз үлүшүн ээлеп, SECEMIE консорциумунда-
гы түзүүчүлөрдүн санына кошулду (кийин Россиянын акциялык 
үлүшү 16 пайызга жогорулаган). Эми BГТРК европалык жаңылы-
ктар каналын Россияда берүү укугуна ээ. 

2001-жылдын октябрында телевизор көрүүчүлөр Москвада, ан-
дан соң башка ири шаарларда Euro Newsтун эфирдик берүүлөрүн 
үзбөй көрүүгө мүмкүндүк алышты. Учурда Euro Newsтун орус 
тилинде эфирдик трансляцияларын коштогон берүүлөрү жүр-
гүзүлөт. Башында бул берүүлөр спутниктик нускада гана кабыл 
алынып, орус тилдүү аудиторияга анчалык жукпаган. Россияда 
панъевропалык жаңылыктар кызматынын орус тилдүү аудито-
риясын 5 миллион үй-бүлө түзөт. 

Көптөгөн Euro News кызматынын спутниктик жана кабел-
дик каналдары Европанын 39 өлкөлөрүндө өзүнүн берүүлөрүн 
таратышат. Спутник кабыл алуучу жабдылыштын ээлери Euro 
Newsтун жаңылыктарынын дүйнө боюнча орус тилинде жана 
башка европалык тилдерде сутка бою көрө алышат. Себеби, те-
леканалдын берүүлөрү ааламдык масштабга ээ болуп, европалык 
чек арадан нары кадам таштаган. Бүгүнкү күндө Euro News кыз-
матынын берүүлөрүн Европанын 77 өлкөсү, Жакынкы Чыгышта, 
Африкада, Латын Америкасында көрүшөт, ошондой эле алардын 
трансляциясы Канадада жана Нью-Йоркто берилет. Акыркы жыл-
дары көрүүчүлөрдүн саны кескин өстү. 2002-жылы Euro News кы-
зматынын көрүүчү аудиториясы (113 млн үй-бүлө) CNNдин (95 
млн ) көрүүчүлөрүнүн санынан бир кыйла ашты. 

Америкалык CNNге окшоштурулуп уюштурулган Euro News 
Европа өлкөлөрүнүн коомдук телекомпанияларынын видеома-
териалдарын кеңири пайдаланат. Еврокөрсөтүүнүн каналдары 
боюнча алынган видеосюжеттерди, ошондой эле жаңылыктар-
дын телевизиондук кызматы жана маалымат агентстволору бер-
ген материалдарды иштеп чыгып, ири европалык басма сөздүн 
мазмундук обзорун берип турат. Euro News кызматынын жур-
налисттери тарабынан орчундуу телематериалдар да компания 
тарабынан колдонулат. Euro News ЕСтин жетекчи органдарынын 
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иш-аракеттерин, бириккен Европанын турмушун жана көйгөй-
лөрүн күндөлүк чагылдыруусу анын панъевропалык багытта 
иш алып баргандыгын бекемдейт. Euro News кызматынын спут-
ник аркылуу жайылтылган программалары бир нече европа-
лык тилде жүргүзүлөт: англис, француз, немис, испан, порту-
гал, италия тилдеринде, эми орусча да дүйнө жүзүнө таратылат. 
Телекомпаниянын Лиондогу штаб-квартирасында журналист-
тердин ар башка улуттагы тобу бар (орустар да). Алар видеомате-
риалдарды ар бир улуттук тилге ылайык даярдашат. Натыйжада 
Euro News ушундай ыкма менен тилдик тоскоолдуктарды артка 
калтырууда. Программаларды жыйноодо телеалыпбаруучулар-
дын көп тилдүү схемасы иштейт. Анткен менен аларсыз телеком-
паниянын аброю төмөндөп кетиши мүмкүн эле. 

Euro News кызматынын жаңылыктарды үзбөй чыгарууда 
журналдык форматтагы саясат, бизнес, экология, илимий-тех-
никалык жетишкендиктерге, спорт, кино, модалар жөнүндөгү 
берүүлөрдө европалык проблемаларга басым жасалат. Жогорку 
профессионалдыкта айырмаланган «Түшүндүрмөсүз» (коммен-
тарийсиз) программасында тексти жок видеолор сунушталат. 
Текстсиз түшүндүрүлүп тартылган картиналар көрүүчүлөргө 
сүрөттөмөлөрдүн (репортаж) өзгөчө чындыгына эффект жаратат. 
Ал эми журналисттин окуяны чагылдыруучу жеринде болушу 
жана видеотизмектерди тандап устаттыкта монтаждоону били-
ши көрсөтүлүүчү кадрлардын таасирдүү чыгышына шарт түзөт. 

Жаңылыктардын Британдык спутниктик кызматы. Бри- 
тандык Би-Би-Си, ITN 1993-жылы Euro News кызматын уюштуруу-
да катышпаган. Анткени, алар бул жаңылыктардын панъевропа-
лык кызматынан өздөрүнө потенциалдуу атаандашты көрүшкөн. 
Британдык уктуруучу корпорация спутниктик үзгүлтүксүз теле-
берүүлөрүн «BBC TV Europe» каналынын чегинде баштаган. 1991-
жылы космостук эфирде Би-Би-Синин телевизиондук жаңы-
лыктар кызматы пайда болду. Анын берүүлөрү азиялык жана 
Жакынкы Чыгыш аудиториясына арналды. 1995-жылы январдан 
баштап «BBC World» деп аталган кызмат уктуруунун жаңы маа-
нилүү багытын алды – Европалык деген багыт менен Азиянын 
жана Жакынкы Чыгыш өлкөлөрү үчүн берүүлөрүн улантты. Ал 
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эми кийинки жылдын ноябрынан тартып Латын Америкасынын 
өлкөлөрү үчүн жана Кариб өлкөлөрүнө «BBC Worldдун» берүүлөрү 
башталды. 1990-жылы редакция жаңы студияга көчүрүлгөндөн 
кийин «BBC World» үнүн Түндүк Америка укту (берүүлөр сутка 
бою жүргүзүлгөн). 2002-жылы «BBC World» берүүлөрү Би-Би-
Синин Бүткүл дүйнөлүк радиоуктуруучу кызматы менен бирдик-
түү жаңылыктар бөлүмүнө биригип, коммерциялык башталышта 
аракет кылат (жарнамалардын жана жазылуулардын эсебинен). 
Уктуруулар дүйнөнүн 200дөн ашуун өлкөлөрүндөгү 222 миллион 
үй-бүлөнү өзүнө камтыган. 

Уктуруу иштеринин кээ бир концепцияларынын өзгөчөлүгүнө 
карабастан «BBC World» программа түзүлүшү Euro News кызма-
тынын программасына окшош. Бирок жаңылыктардын бүткүл 
дүйнөлүк каналы Би-Би-Си демейки телекөрсөтүүнүн форматына 
ык салып, документалдык фильмдерди жана бизнес, спорт, жаңы 
технологиялар темасындагы программаларды сунуш кылат. 
Жаңылыктар «BBC World» берүүлөрүнүн негизги элементи болуп 
саналат, бирок Euro News же CNN да көрүүчүлөргө жаңылыктар-
дын чоң көлөмүн сунуштайт. Жаңылыктардын спутниктик панъ-
европалык телекөрсөтүүдөн айырмаланып, британдык каналда 
берүүлөрдүн көпчүлүк бөлүгү европалык уктуруучу каналдар-
дан жана маалымат кызматтардан алынбастан, өз күчтөрү менен 
топтолот. Ошол эле учурда көп улуттуу Euro News эл аралык көй-
гөйлөргө жана ЕСке көп көңүл бурат. «BBC World» берүүлөрүндө-
гү материалдарда Улуу Британиянын сырткы саясаты, анын со-
циалдык, илимий-техникалык жана маданий жетишкендиктери 
жөнүндөгү берүүлөрдүн үлүшү зор, ошентсе да жалпы европалык 
теманын бир кыйла үлүшүн камтыйт. 

2000-жылдын августунда британдык тележаңылыктардын 
коммерциялык ITN кызматы «ITN News Channel» спутниктик 
жаңылыктар каналы аркылуу өзүнүн суткалык берүүлөрүн 
баштады. Берүүлөрдү даярдоодо британиялык ITN кызматынын 
сегиз кабарчылар пункттарынан, ошондой эле Вашингтондогу, 
Москвадагы, Иерусалимдеги, Пекиндеги, Бангкоктогу жана 
Иоганнесбургдагы бюролордон келип түшкөн маалыматтар 
пайдаланылат. Бирок бул суткалык жаңылыктар каналы өзүнүн 
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эки жылдык иш-аракетинде чыгашалуулукту жеңип чыкпаса да, 
анын ээси «ITN News Channel» төлөмдүк режимди өзгөртпөстөн, 
баштагыдай эле Astra 28E спутниги аркылуу ачык берүүлөрүн 
уланткан. 

Германдык «Дойче Велле» («Deutsche Welle» – «Немис тол- 
куну») спутниктик телекызматынын калыптанышы. Euro 
News кызматын уюштурууга катышпаган европалык улуттук 
телеуюмдардын ичинде германиялык телекомпаниялар да 
бар. Башында спутниктик телеберүүлөрдүн жаңылыктар кы-
зматынын панъевропалык түрүнүн уюштурулушун колдогон 
Германиянын коомдук телекызматы бара-бара анын тармакта-
рынын калыптанышынан өзүн обочолонткон. Бирок ошондой 
болсо да алар телепрограммалардын жалпы европалык өз ара ал-
машуусуна катышкан. Алар тарабынан даярдалган программалар 
Euro Newsтун каналдары аркылуу да берилген. 

1990-жылы германиялык космостук Deutsche Welle телебе- 
рүүсү ишин баштап, эң башкысы берүүлөрү европалык көрүү- 
чүлөргө арналган (бул жаңылыктар каналы дүйнөнүн башка ай-
мактарына көрсөтүлсө да). 1992-жылы калыптанган Deutsche 
Welle телеберүүсү чет элдик көрүүчүлөргө ар башка тилдеги 
жаңылыктарды, тематикалык берүүлөрдү сунуштаган. Ар бир 
программасы эки саатка созулган берүүлөр алгач немис жана 
англис тилдеринде эфирге чыгып, андан соң испан тилиндеги 
берүүлөр кошулган. 

Ушинтип, жаңы кылымда Европада жаңылыктардын бир нече 
спутниктик телеберүүлөрүнүн негизги борборлору иш жүргүзө 
баштаган. Алар европалык жана дүйнөлүк телекөрүүчүлөрдүн 
көңүлүн бурууда өз ара атаандаштыкта турушкан – көп улут-
туу (Euro News), британдык (BBC World жана ITN News Channel), 
германиялык (Deutsche Welle). Ошондой эле эл аралык теле-
жаңылыктарды даярдоочу Рейтер дүйнөлүк ири маалымат  
агентствосунун кызматы эсептелет. 

Телеберүүлөрдүн Европада толук калыптанышы. Учурда 
дүйнөдө көп сандаган телеберүүлөрдүн спутниктик системасы 
иш жүргүзөт. Алар абоненттик төлөмдөргө ылайык көп канал-
дарда кызмат көрсөтүүгө негизделген. Спутник телеберүүлөрдүн 
өнүгүшү ири корпорациялардын көңүлүн өзүнө бурган. Алар 
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телеберүүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн коммерциялык максатта 
пайдаланууга умтулушкан. Космостук телеберүүлөрдү коммер-
циялык түрдө пайдалануу долбоору биринчи жолу Англияда 
ишке киргизилди. 1993-жылы британдык телекөрүүчүлөрдүн 15 
пайызы спутник телеберүүлөрдүн программаларына ээ болушту. 
Ал эми андан беш жыл өткөндөн кийин британдык үй-бүлөнүн 30 
пайызы «асман» телеберүүсүнөн пайдаланышты. 

1989-жылы уюшулган англиялык телекөрүүчүлөрдүн купу- 
луна толгон ири төлөмдүү кызмат – BSkyB спутниктик кызматы 
болуп эсептелет. Анын негизги ээси Р. Мердоктун «News Corp» 
корпорациясы болгон. 1990-жылдын ортосунда эле BSkyB бри-
тандык 4 млн абонентке кызмат көрсөтүп, аларга ар түрдүү 28 
каналды сунуштап, негизинен кызыктыруучу программаларды 
көрсөткөн. Ошол учурда пайда болгон төлөмдүү спутник кызма-
ты ITV Digital атаандаштыгына карабастан, BSkyB бул рыноктогу 
тармакта алдыңкы ордун берген эмес. Корпорация 2002-жылы 
5 млн абоненттерди тейлеп, аларга 140 ар кандай каналдарды 
сунуштаган. 

1990-жылдары британиялык уктуруучу корпорациясы спут-
ник берүүлөрдү чет элдик аудиторияга акы төлөп чыгаруу мүм-
күнчүлүгүн өздөштүрөт. Ушул эле жылдын аягында Би-Би-Си 
спутник кызматынын топтомуна ээ болгон. Алардан тышкары 
Азияда, Америкада, Латын Америкасында бөлүмдөрү иштеген. 
Би-Би-Синин төлөмдүү жана эл аралык ачык каналдары өзүнүн 
берүүлөрү менен дүйнөнүн ар тарабындагы 450 млн үй-бүлөнү 
камтыган. 

Өнүккөн өлкөлөрдөгү спутниктик телеберүүлөр. Спутник 
телеберүүлөр аркылуу козголоңго дуушарланган өлкөлөрдөн 
араб өлкөлөрү өзүлөрүнүн төңкөрүштүк өзгөрүүлөрү жана ку-
булуштары менен алдыга чыкты. Араб өлкөлөрүнүн маалымат 
жагынан өз ара кызматташуусундагы өздүк байланыш система-
сынын пайда болушу, байланыштын жаңы технологиясын тез- 
дикте киргизүүсү жана маалыматтарды иштеп чыгуулары араб- 
дарга тарыхый кыска мөөнөттө спутниктик телеберүүдөгү эске 
алар ийгиликтерди жаратуусуна мүмкүндүк берди. 

Араб өлкөлөрү өздөрүнүн карамагына спутниктик телеберүү- 
лөрдүн көптөгөн каналдарына ээ болуу менен XXI кылымга келип 
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кирди. Алардагы берүүлөр арабдарга гана эмес, башка мамле-
кеттердин да телекөрүүчүлөрүнө багытталган, алардын ичинде 
Орусия да бар. Араб мамлекеттеринин көпчүлүгү бир нече спут-
ник каналдарына ээ, аларда спутник аркылуу телеберүүнүн ком-
мерциялык жолу өнүгүүдө. Кылымдын чегинен алып караганда, 
арабдык космостук телеберүүлөр жер шарын дээрлик камтыган. 

Араб өлкөлөрүндө жаңы коммуникациялык тармактын де-
милгелүү калыптанышын алардагы каржылык-экономикалык 
мүмкүнчүлүктүн өсүшүнө байланыштырса туура болот. Араб те-
лекомпаниялары эл аралык кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрүн 
активдүү түрдө өздөштүрүп, спутник телеберүүлөрдө жаңы 
коммуникациялык технологияны пайдаланууда. Арабдар тара-
бынан кабыл алынган маалымат боюнча чечимдери өз ара кыз-
матташууга карата аракеттери да алардагы жаңы байланыштын 
өнүгүүсүнө аз эмес таасирин тийгизген. 1945-жылы Араб өл-
көлөрүнүн лигасы (ЛАС) уюшулардын алдында анын жобосуна 
мамлекеттер аралык маалымат боюнча кызматташуу керектиги 
жөнүндө пункт киргизилген. 1960-жылдын ортосунан баштап 
Лига араб өлкөлөрүнүн ортосундагы өз ара маалымат алмашууда 
көмөк көрсөтүп, уюмга мүчө мамлекеттердин коммуникациялык 
тармакта жамааттык катышуусуна таасир берген, байланыштын 
бул системасы өнүккөн. 

Мындай системалардын бири – Arabsat, тактап айтканда, араб 
спутник телеберүүлөрүнүн уюму. Уюмду уюштуруунун идеясы 
1967-жылы Тунисте өткөрүлгөн араб өлкөлөрүнүн маданият ми-
нистрлеринин отурумунда бир добуштан жактырылган. 1976-
жылы апрелде араб өлкөлөрүнүн коммуникация боюнча мини-
стрлери Каирде ЛАСтын таасири менен араб спутник байланыш 
системасын түзүү жөнүндө келишимге кол коюшту. Андан соң 
Arabsat мамлекеттер аралык уюм катары Лигага мүчө араб мам-
лекеттерин телеберүүлөр жана телефондук сүйлөшүүлөр менен 
камсыздаган коммуникациялык ири уюмга айланды. Arabsat си-
стемасынын башкы каржылоочулары жана түзүүчүлөрүнө беш 
араб мамлекети – Сауд Аравия, Ливия, Египет, Кувейт жана БАЭ 
кирет. Arabsat системасынын уюшулгандыгына байланыштуу 
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ЮНЕСКОнун адистери тарабынан белгиленгендей 1970-жылдын 
аягы, 1980-жылдын7 башында телеберүүлөрдүн эл аралык катна-
шындагы батыштык монополияны жеңип чыга алышты. Ошондой 
эле араб телекөрүүчүсү тигил же бул батыш телеберүүлөрүнөн 
коңшулаш араб турмуштарын көрүп жатып салыштырмалуу чын-
дыктын көзүнө жете алган. 

1985-жылдын августунда Arabsat системасына тийиштүү бай-
ланыштын төрт спутник системасы ишке киришет. Ошол эле 
айда Arabsat системасынын спутниги аркылуу арабдар аралык 
программаларды алмашуулар жүргүзүлөт. Arabsat системасы-
нын спутниктеринен берилген сигналдар Жер ортолук деңизи-
нин, Азиянын, Европанын, Африканын жана бул мамлекеттерден 
тышкаркы эбегейсиз аймактарга дейре жайылтылат. 

Араб өлкөлөрүнүн ичинен спутник телеберүүлөрдү алгач 
баштоочулардын биринен болуп Египет эсептелет. Атаганда, так 
ушул өлкөдө биринчи араб мамлекеттик канал ESC–1 (Egyptian 
Space Channel–1) уюшулган. Канал эфирге берүүлөрдү үзбөй алып 
чыккан. 1990-жылдын сентябрында Египеттин радиоуктуруулар 
жана телекөрсөтүүлөр боюнча мамлекеттик комитети Arabsat 
менен байланыштын спутниктик каналын ижарага алуу боюнча 
келишим түзөт. Үч айча берүүлөрдү сынаган соң, ESC–1 1990-жыл-
дын декабрынан баштап көрсөтүүлөрдүн үзгүлтүксүз режимине 
өтөт. 1991-жылы египеттик ESC-2 экинчи спутник каналы уюш-
улду. Канал берүүлөрүн араб, англис жана француз тилдеринде 
жүргүздү. 

Египеттин үчүнчү спутниктик каналы – Nile International үзгүл-
түксүз берүүлөрүн 1994-жылдын 31-майынан баштады. Байыркы 
египеттик цивилизациянын символу катары эсептелген Нил дай-
расынын атынан аталган канал бул аталышка татыктуу болгон. 
Берүүлөр чет элдик аудиторияга арналып, Египеттин аймакта-
рында жүргөн туристтерге багытталган. Берүүлөрдүн бир бөлүгү 
англис жана француз тилдеринде жүргүзүлгөн. 1996-жылдын но-
ябрында космостук эфирге Nile International  санарип каналы чы-
гат. Ал драмаларды, фильмдерди, сериалдарды көрсөтүүгө ылай-
ыкташтырылып, дүйнөнүн бардык бурчунда жүргөн арабдарга 
арналган. 

7 Varis, Topio. International Flow of Television Programmes. UNESCO. 1985. 
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Ошентип космостук телеберүүлөр Перс булуңундагы өлкөлөр- 
дө дүркүрөп өсөт. Алгач Бириккен Араб Эмираттарында (БАЭ)  
4 спутниктик канал иш жүргүзөт. Эмираттарда 1992-жылы араб 
дүйнөсүндөгү сутка бою берүүлөрдү жүргүзгөн канал уюшул-
ган. Канал маалыматтарды Dubai спутниги аркылуу таратып, 70 
пайызы араб, 30 пайызы англис тилдеринде эфирге чыгарган. 
Бул канал учурдун эң эле жаңы коммуникациялык технология-
сын пайдалангандыктан, өтө тездикте арабдык космостук теле-
берүүлөрдүн авторитеттүү кызматына айланган. 1993-жылдын 
декабрынан баштап каналдын берүүлөрү Европанын бардык 
аймактары боюнча кабыл алынат. Спутниктик эфирдеги таасир 
үчүн араб телекомпаниялары LBC (Ливан), Abu Dhabi (БАЭ) да  
күрөшөт. Алар 2003-жылы Ирак согушунун алдында иш-аракет-
терин активдештирген. 

Анча чоң эмес араб мамлекети Катар да жогорку кесипкөй-
лүктөгү космостук телеберүүнүн сутка бою кызматы менен бел-
гилүү. Ал 1996-жылы 1-ноябрда эфирге чыгып, JSC (Al-Jazeera 
Satellite Channel) же «Аль-Жазира» деп аталган. «Аль-Жазира» 
берүүлөрүндөгү окуяларга, коомдук жана саясий турмуштардагы 
көйгөйлөргө өзүнүн объективдүүлүгү менен айырмаланат. Канал 
бардык берүүлөрүндө көз карандысыз жаңылыктарды жана баш-
ка кубулуштарды кандай болсо ошондой чагылдырууга умту-
лат. «Аль-Жазиранын» кызматкерлери британдык Би-Би-Синин 
жол-жобосунан мисал алып, кандайдыр бир өзүнө жакын тарап-
тын көмөчүнө күл тартпастан, «сиздин пикириңиз жана каршы-
лаштын пикири» деген чакырыктын алдында иштерин алып 
барышат. Каналда көп учурларда ар кандай көйгөйлөрдүн айла-
насында дискуссиялар (талаш-тартыш) уюштурулуп, кээде кара-
ма-каршы кайчы пикир, көп кырдуу көз караштар айтылат (миса-
лы, «Аль-Жазиранын» каналында палестиналык жана израилдик 
лидерлер жөнүндө пикирлер айтылган). Дискуссияга катышууга 
белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, эксперттер жана жур-
налисттер студияга чакырылат. Берүүлөр интерактивдүү (жал-
пыга таандык) мүнөзгө ээ: көрүүчүлөр студияга телефон чала 
алышат, эфирде өз пикирлерин келтирип, алып баруучу же дис-
куссиянын катышуучулары менен талашып-тартышууга укуктуу. 
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«Аль-Жазира» араб режиминин лидерлерин сынга алган учур-
лары көп эле кездешет. Мындай мүнөздөгү берүүлөр ошол аймак-
тагы бийлик тарабынан туура түшүнүүгө алып келбестиги шек-
сиз. Каналдын редакциясы жалпы алганда 400гө жакын расмий 
каршылык нотасын алган, аларга кошумча Израилдин жана па-
лестиндик жетекчиликтин ноталарын атаса болот. Кээ бир араб 
өлкөлөрүндө «Аль-Жазиранын» каналын көрүүгө тыюу салын-
ган. Ошондой болсо да учурда жаңылыктардын бул телекана-
лы Жакынкы Чыгышта эң жогорку рейтингдеги орунду ээлейт. 
Анын аудиториясын 40 миллионго жакын көрүүчү түзөт. «Аль-
Жазиранын» араб жана англис тилиндеги берүүлөрүн, мисалы, 
АКШда спутник кабыл алуучусу бар 160 миң үй-бүлө көрөт. 

2002-жылдын 11-сентябрындагы окуядан кийин «Аль-Жазира- 
нын» иш-аракеттери бир топ эл аралык талаш-тартыштарды туу- 
дурду. Катардык канал антиамерикалык катары айыпталды. 
Каналды Бен Ладенге жана исламдык терроризмге көмөк көр-
сөтөт деп сындашты. Себеби, «Аль-Каиданын» лидери менен бол-
гон интервьюну эфирге чыгарган. Ошондой болсо да Бен Ладен  
менен болгон интервьюну CNN International да көрсөткөн. 
2002-жылдын февралында Катардын спутник телеканалы CNN 
менен шериктештик мамилесин үзөт. Буга себеп, америкалык 
телеканал Бен Ладендин бир нече ай мурун «Аль-Жазирага» бер- 
ген интервьюсунун видеожазуусуна мыйзамсыз жол менен ээ 
болуп, аны эфирге чыгаргандыгы билдирүүдө айтылган. Ал эми 
Катардын телекомпаниясы ал интервьюну эфирге чыгаруудан 
карманып, аны маалыматтык баалулугу жок – деп эсептеген.  
CNN телекомпаниясы менен шериктештик мамилесин үзгөндөн 
кийин, «Аль-Жазира» Би-Би-Си менен өз ара кызматташуу жөнүн-
дө келишим түзөт. Катардык канал АКШ менен Улуу Британиянын 
2003-жылы Иракка каршы согушун чагылдырууда басымдуу роль 
ойногон. 

Акыркы жылдары Батыш Европада арабдардын каржылоосу 
менен спутник уктуруучу жана телеберүүчү уюмдар уюшулган. 
Алар жаңы коммуникациялык технология менен жабдылып жана 
жакшы үйрөтүлгөн персоналдарга (кызматкерге) ээ. Алар каржы-
лык бай ресурстарды пайдаланып жана араб дүйнөсүндө жана 
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андан тышкаркы жакшы өнүккөн корреспонденттик тармактарга 
ээ. Мындай телекомпаниялардын алгачкыларынан болуп 1991-
жылы Лондондо уюшулган MBC (Middle East Broadcasting Center) 
эсептелет. 2003-жылдын башында MBCнин базасында жаңылык-
тардын сутка бою каналы «Аль-Арабийя» («Al-Arabiya») жана ан-
глис тилинде MBC-2 оюн-зоок телеканалы уюшулган. 

Араб телеберүүлөр кызматынын ирилеринин бири – 1997-жы- 
лы май айында ишке киришкен ANN (Arab News Network) 
«Араб жаңылыктар тармагы» болуп калды. Ал Лондондо Сирия 
өкмөтүнүн колдоосунда бир нече араб ири ишкерлери тарабынан 
уюшулган. CNNге окшоштурулуп уюшулган ANN араб тилин-
де Жакынкы Чыгыштын аудиториясы үчүн сутка бою спутник 
берүүлөрүн баштаган. Өзүнүн кеңири кабарчылар тармагы бар, 
чет жактагы маалыматтар менен байланышын өнүктүргөн ANN 
өтө тездикте дүйнөлүк окуяларга үн кошуп, мазмундуу жаңылы-
ктардын берүүлөрүн даярдап, түз эфирде талаш-тартыштарды 
уюштура алган. 

Өз алдынча телеберүүлөр жайылтылгандан баштап Азиянын, 
Африканын жана Латын Американын көптөгөн өнүккөн өл-
көлөрүндө өз алдынча спутник телеберүүлөрүн уюштурууга 
кызыга баштайт. 1985-жылы Бразилия өзүнүн коммуникация-
лык спутниги Brasilsatты орбитага чыгарат. Ал телеберүүлөрдү 
24 каналда жүргүзгөн. Мексикалык Televisa телетармагы өзүнүн 
берүүлөрүн Латын Америкасына, АКШга жана Европага дүйнө- 
дөгү биринчи спутниктик жолдун жеке менчик системасы бол- 
гон PanAmSat аркылуу жайылткан. Анд тобундагы Латын Аме- 
рикасынын өлкөлөрү космостук телеберүүлөрдүн долбоорун 
Condor спутниктеринин базасында жүзөгө ашырган. Ал эми аф-
рикалык өлкөлөр Afrosat спутниктик системасынын мүмкүн-
чүлүгүнөн пайдаланып, континентте телеберүүлөрдүн таркашын 
жакшырткан. 1993-жылы ЮНЕСКОнун колдоосу менен бир топ эл 
аралык мекемелер жана чет элдик компаниялар тарабынан ком-
муникациялык Afrosat спутниги орбитага чыгарылып, Afrosat ую-
мдарынын чегинде панафрикалык спутниктик телеберүүлөрдү 
камсыздаган. Африкалык биримдик уюмунун камкордугу менен 
уюшулган телеберүүнүн панафрикалык системасы континенттин 
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өлкөлөрүнө андагы телекомпаниялар тарабынан түзүлгөн про-
граммаларды жеткирүүгө жардам берет. 

Барган сайын эфирде Кытайдын, Индиянын жана башка Азия 
өлкөлөрүнүн телекоммуникациялары иш-аракеттерин актив-
дештирүүдө. Учурда спутниктик телеберүүнүн өнүгүшү коммер-
циялык процесстердин ааламдык түрдө өскөндүгүн көрсөтмөлүү 
ачып берди, ошондой эле ХХ кылымдын аягы, XXI кылымдын 
башындагы эл аралык маалыматтарга карата кызыгуунун кеңей-
гендигин дагы бир жолу тастыктады. 

«САЛТТЫК» ЖМКдан КОНВЕРГЕНЦИЯЛЫК (окшош) 
МАССМЕДИАГА ӨТҮҮСҮ

Өткөн жүз жылдык коомдук турмушта массалык коммуни-
кациянын ролу болуп көрбөгөндөй өскөндүгүн ачып берди. 
Радикалдуу социалдык өзгөрүүлөрдүн жана техникалык прогрес-
стин кылымы болуп көрбөгөндөй байланыштын төңкөрүштүү 
түрүн алып келди. Адамдар ортосундагы мамиленин жана байла-
ныштын социалдык-маданий жаңы түрүн жаратты. 

ХХ кылымдагы биринчи коммуникациялык революция. ХХ 
кылымдын акыркы чейрегинде өнүккөн өлкөлөрдө башталган 
өзгөрүүлөр күндөлүк басма сөз үчүн башка түргө айланды. 

Качандыр бир кезде окурмандар аудиториясынын элитар-
дык (тандалган) бөлүгүн камтыган гезит жана журналдар үч 
жүз жыл бою кеңири жайылтылып, кылымдардын чегинде мас-
салык маалымат каражатына айланды. Социалдык, техноло-
гиялык жана экономикалык факторлордун жыйындысынын 
алдында күндөлүк басма сөз жаңы сапатка ээ болуп, журналисти-
канын мааниси кескин жогорулап, социалдык институтту түздү. 
Билимдүүлүктүн кеңири жайылтылышынын шартында, жалпы 
укуктуу шайлоонун киргизилиши менен журналистиканын таа-
сир берүүчү деңгээли саясий жана коомдук процесстерде башка 
социалдык институттарга караганда кыйла жогорулады. 

Экинчи коммуникациялык революция радионун пайда бо- 
лушуна байланыштуу, радио – байланыштын зымсыз жаңы түрүн 
камсыздаган. XX кылымдын жыйырманчы жана отузунчу жылда-
ры бардык жерде радиоуктуруулардын өнүгүүсүнө байланыштуу 
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массалык аудиторияга таасир калтырган дагы бир ЖМК калып-
танды. Ал миллиондогон радио угуучуларды өзүнө камтыйт. 
Акырындап, басма сөз менен радиоуктуруунун ортосундагы өз 
ара мамиледе барабардык түзүлүп, атаандаштык жана кызмат-
таштыктын негизинде калыбына келтирилет. 

Үчүнчү коммуникациялык революция эксперименттен 
баштап, сүрөттөөнү аралыкка чейин берүүнү камсыздап, теле-
берүүнү жалпыга маалымдоо каражатына айлантты. Жалпыга 
маалымдоо каражаты катары телеберүүлөр 1950–1960-жылдары 
калыптанды. ТВ коммуникациялык шарттарды өзгөртүп, күн-
дөлүк басма сөз менен радиоуктуруунун ортосундагы тең сал-
мактуулукту бузган. Телеберүүнүн турукташы аяктаган соң, бай-
ланыштын бул түрү (телеберүү) дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө 
(негизинен индустриалдуу өлкөлөрдө) массалык маалыматтын 
негизги – башкы каражатына айланат. Анткени, ал көрүүчүлөр-
гө эффективдүү таасир бергендиктен, көп сандаган аудиторияга 
ээ. Телеберүүлөрдүн өнүгүшү күндөлүк басманын жана радионун 
кризистик кырдаалын жаратты, басма сөз менен радиону атаан-
даштыктын шартында телеберүүгө ыкташууга мажбурлады. 

Акыры, төртүнчү коммуникациялык революция массалык 
маалыматтарды сапаттуу түрдө өзгөрттү. Ага ХХ кылымдын акы-
ркы чейрегинде пайда болгон спутниктик жана кабелдик теле-
коммуникациялар түрткү берди. Ошондой эле эң зор масштабда-
гы материалдарды батырып жана бере алган компьютердик 
тармактын өнүгүүсү да буга кошумча болду. Жалпыга маалымдоо 
каражатынын мындай жаңыланышы медиа уюмдардагы жана 
коммуникациядагы санарип технологиясынын эсебинен өнүгөт 
(бул көрүнүш дигитализация – маалыматты санарип формага 
өткөрүү – деп аталат). 

Редакциялык процесстерди, маалыматтарды иштеп чыгуу-
ну жана жайылтууну компьютерлештирүү өтө тездикте өнүгөт, 
спутниктик жана кабелдик телеберүүлөр улам жакшыртылып, 
интернеттин турукташы чечкиндүү күчөйт. Интернет – ааламдык 
компьютердик тармак массалык маалыматта санарип технологи-
ясын пайдалануу өтө тездикте кеңейтилди. Жаңы коммуника-
циялык мүмкүнчүлүктөр тексттик, үндүк жана визуалдык маа-
лыматтарды реалдуу мезгилдин режиминде берүүгө мүмкүндүк 
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жаратты. ЖМКнын салтына жатпаган интерактивдүү мүнөздөгү 
байланышты түзөт да, айрым аудиториялык топтун жана кардар-
лардын суроолорун эсепке алуу менен медиалык маалыматты да-
рек боюнча жеткирүүнү камсыздайт. 

Салттуу ЖМКны «демассификациялоо» (массадан ажыра-
туу). 1980-жылы эле америкалык футуролог А. Тоффлер салттык, 
индустриалдык революцияда жаралып, ар кыл курамдагы ауди-
торияга кайрылган жалпыга маалымдоо каражатынын өмүрү 
бүтөөрүн айткан. Индустриалдык коомдо «микроаудиторияга» 
сүйөнгөн массалык маалымат каражаты жаралат. Анын идеялык 
багыты ар кандай аудиториялык топтун кызыкчылыгын көздөйт. 
Жыйынтыгында массалык аудиториянын бөлүнүп-жарылуусу 
байкалып, ЖМК тарабынан берилген маалыматтан ар бир топ 
өзүнө гана жакканын алат же кабылдайт. 

1980–1990-жылдардагы «демассификациянын» АКШдагы фак- 
торлорунун бири кабелдик жана спутниктик телеберүүлөрдүн 
өсүшү болуп эсептелет. Процесс телекөрүүчүлөргө ондогон ка-
налдарды сунуштап, мазмуну боюнча адистештирилген про-
граммаларды көрсөткөн (жаңылык, спорт, комедия, илимий-тех-
нология, мультипликациялык ж. б.). ЕСтин өлкөлөрүндө КТВ 
операторлорунун көптөгөн компаниялары пайда болду, кабел-
дик телетармактын саны тездикте көбөйдү. Японияда NHK те-
леберүүсүнө жана беш коммерциялык телетармакка кошумча  
300 жаңы телестанциялар ишке киришти (көптөрү кабел-
дик-спутниктик негизде). Ушунун баары аудиториянын бөлүнүү 
процессине алып келди. Кабелдик тармактар жана спутниктик 
кызматтар өзүлөрүнүн программаларын көрсөтүүчү каналга 
ылайык иргешет, көрүүчүлөрдүн категорияларына жараша, алар-
дын суроо-талабын канааттандыруу максатында маалыматтар-
ды ылгап, изденүүлөрүн күчөтүшөт. 

1980-жылдан баштап АКШда кабелдик станциялардын саны 
бир кыйла өстү. 1990-жылдын ортосунда эле америкалык үй-
бүлөнүн 60 пайыздан ашыгыраагы көлөмдүү кабелдик тар-
мактан пайдаланышкан. Алардын көпчүлүгү ар түрдүү 35–70 
каналдарды көрүшкөн. Башка бир учурларда кардарларга 150 ка-
налдан көрүү жагы сунушталган. Бул программалардын көпчүлү-
гү мазмуну боюнча тар чөйрөгө арналып, кандайдыр бир расмий 
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окуяларды, диалогдорду, дискуссияларды, комедияларды, спорт, 
C-SPAN каналы сенаттан жана конгресстен түз берүүлөрдү көр-
сөткөн. Телеберүүлөрдөгү «демассификация» эфирде салттык те-
лекомпаниялардын жана тармактардын аудиториясынын кескин 
кыскарышына алып келди. Алсак, 1980-жылдын башында ABC, 
NBC жана CBS телекомпаниялары америкалык көрүүчү аудитори-
ясынын 92 пайызын камтыса, 1996-жылы көрүүчүлөрдүн жалпы 
саны 53 пайызга араң жеткен. Барган сайын салттык телетармак-
ты көрүүчүлөрдүн саны кыскара берди. Жаңы кылымдын башта-
лышында америкалык үй-бүлөнүн 74 пайызы кабелдик же спут-
никтик телеберүүлөргө өтүшкөн. 

Массалык аудиториянын ыдырашы менен коштолгон 
ЖМКдагы «демассификация» процесси коомдогу социалдык өз-
гөрүүлөр, коммуникациялык технологиянын өнүгүүсү, ошондой 
эле учурдагы жарнамалык бизнестин өзгөчөлүгү менен түшүн-
дүрүлөт. ЖМКны «демассификациялоонун» негизги бир түрү 
ХХ кылымдын экинчи жарымында керектөөчү рыноктун ар кан-
дай тармактарындагы даректүү жарнамалык технологияны со-
циалдык жактан изилдөө болуп эсептелет. Учурдагы жарнамалык 
бизнес жарнама аудиториялык топко так, жакшы изилденген не-
гизде даректүү жеткирилишине кызыкдар. 

Балким жарнаманы максаттуу жеткирүү электрондук-тармак-
тык байланыштын тынымсыз өсүшүнө байланыштуудур, бирок 
жарнаманы берүүдө анын форматы жана мазмуну аудитория-
нын табитине көз каранды. Бир жагынан бул муктаждыктарга 
карата талаптарды негиздүү ачууга көмөктөшүп, кардарлардын 
кайсыл маалыматка артыкчылык берээрин так ажыратат. Башка 
жагынан ушунун өзү кээ бир абийирсиз коммуникаторлорго ауди- 
тория алдында саясий жана коммерциялык максатта көз жаз- 
гырууга мүмкүндүк берет. 

Коммуникациялык технологиянын жаңы тармагынын шартын-
да медиалык «демассификация» жекече берилүүсү мүмкүн. Анда 
кардар маалымат талабын өзү көрсөтүп, интернет-берүүчүлөрдө-
гү өзүнө жаккан тексттик материалдарды, аудиожазмаларды 
жана видеофильмдерди өзү тандайт. Байланыштын активдүү жү- 
рүм-туруму журналисттен маалымат ресурстарын пайдалануу-
да жакшы даярдыктарды, материалдардын мазмунун тийиштүү 
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идеялык түрдө туура иштеп чыгуусун талап кылат, ошондой эле 
ага өз алдынча баа берүү жагын жүктөйт. 

Массмедианын интерактивдүүлгү. Жаңы коммуникация-
дагы тийиштүү интерактивдүүлүк журналист менен маалымат 
алуучунун өз ара мамилесин өзгөртөт. Муну өзгөчө интерактивдүү 
радио-телеберүүлөрдө байкай алабыз. Интерактивдүү телеберүү 
1990-жылдарда Улуу Британияда жана батыш өлкөлөрүндө кир-
гизилген. Процессте телекөрүүчү экрандагы баардык берүүлөрдү 
карап олтуруп, пассивдүү көрүүчүдөн теледеги иш-аракеттин 
авторлошуна айланат. Көрүүчү интерактивдүү телеберүүдөн ко-
шумча тексттик маалымат чыгарып, окуянын чагылдырышын 
өзгөртүшү мүмкүн. Тигил же бул камеранын картиналарын тан-
дап, ракурстук планды өзгөртө алат же өзүн кызыктырган фраг-
ментти кайталоону колдонот. Берүүлөрдө көтөрүлгөн көйгөйлөр 
боюнча суроо-жоопко катышып, өз пикирин айта алат. 

Тармактык журналистиканын пайда болушу. Интернет – 
маалымат берүүнүн жаңы технологиясы катары тез сиңишкен 
жаңы кубулуш (өз учурунда зымсыз байланыш радио да ушун-
дай мааниге ээ болгон). 1990-жылы башталган «дүйнөлүк желе» 
– компьютерлердин ааламдык тармагы жаңы байланыш техно-
логиясы менен бирдикте адамдардын болуп көрбөгөндөй маалы-
мат тармактарына жетүүсүнө алып келди. 1990-жылдары аалам-
дык компьютердик тармакка орус тилдүү интернет-бирикме да 
кошулду. 1990-жылдын ортосунда миллиондогон элдер аябаган-
дай кең тармактуу маалыматтык ресурска жетишти. 2000-жыл-
дын башталышында желеге кирүү мүмкүнчүлүгүн дүйнө боюнча  
200 миллион адам алышкан, ал эми андан кийинки алты жылда 
аларга дагы 800 миллион адам кошулган8. 

Желелик коммуникация багытында өткөн жана учурдагы 
кылымда интернетти пайдалангандардын алдыңкы сабында 
Скандинавия өлкөлөрү жана АКШ турат. Эгерде 1990-жылдын 
башталышында желелик маалымат ресурстарынан окумуштуу-
лардын, кесипкөйлөрдүн, бизнесмендердин жана чиновниктер-
дин тар чөйрөсү гана пайдаланган болсо, он жылдан кийин бир 
эле Кытайда ааламдык желелик секторунан пайдалангандардын 

8 Вершинин М. С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб, 
2001, с. 33. 
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саны 60 миллионго жеткен. Кошмо штаттардагы интернетке кир-
гендер 100 миллион адам деп саналат. Желеге кирүү мүмкүнчүлү-
гү жардылар үчүн кеңейтилди: америкалык коомдун төмөнкү 
катмарынын чейрегинен көбүрөөк өкүлдөрү интернеттен пайда-
лануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту9. Улуу Британияда 2002-жыл-
дын башында интернеттештирүү өлкөдөгү үй-бүлөнүн 40 пайы-
зын камтыган. 

2004-жылдагы божомолдор боюнча америкалык интернет 
пайдалануучу желеде орточо 4 саат убактысын өткөрөт. Желеде 
болуу мөөнөтүнүн такай өсүшү интернет менен телеберүүнүн 
атаандаштыгын күчөткөн. Бул көрүнүш желеге кирүү мүмкүн-
чүлүгү жогору турган өлкөлөрдө байкалат. Себеби, интернетте 
олтуруу мөөнөтүнүн узактыгы телеберүүгө убакыт бөлүүнү азай-
тат. Ошону менен бирге интернетти такай пайдалануу күндөлүк 
гезит окуу көнүмүшүнө эч кандай таасир бербегендигин изил-
дөөлөр көрсөткөн. 

Желенин өтө тездикте өсүшү ааламдык маалымат чөйрөсүн 
түздү. Анда ХХ кылымдагы салттык массалык маалымат каража-
тынан айырмаланган адаттан тышкаркы маалыматтар жаралат. 
Кыска тарыхый мөөнөттүн аралыгында миңдеген желелик ин-
тернет-гезиттер (журналдар) түзүлдү. Алардан дүйнөнүн кайсыл 
гана өлкөсүндө болбосун ар бир интернет пайдалануучу пайда-
ланууга мүмкүндүк алышкан. Өзгөчө 1995-жылы өтө тездикте 
электрондук басма сөз өнүктү. Кийинки эле жылы АКШда гезит-
тик форматтагы 1300 интернет басылма болгон, ал эми журнал-
га окшогондору жүздөп саналган. Өзүнүн электрондук долбоо-
руна өлкөдө басып чыгуучу гезиттерден 400гө жакыны ээлик 
кылган, ошондой эле жүздөгөн журналдар да алардан калышкан 
эмес. Ошол мезгилде ар бир күнү ондон ашык жаңы электрондук  
басылмалар жарык көргөн. 

Жаңы кылымдын башталышында АКШдагы баардык күн-
дөлүк гезиттер жана 18 миң журнал желеге коюлду. АКШда ин-
тернетке катталгандардын лидерлери CNN, MSNBC, ABC, Yahoo! 
News порталы, New York Times жана Washington Post гезитте-
ринин сайтына киришкен. Кагазсыз электрондук «журналдар» 

9 Вершинин М. С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб, 
2001, с. 33. 
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салттуу мезгилдик журналдардын олуттуу атаандашына ай-
ланды. Америкалык 20 сайттын тогузу гезиттердин электрон-
дук долбоорунан же алардын алдындагы мекемелерден турган. 
Ошондой болсо да эң ири гезиттик интернет-сайт кирешелүү 
деп эсептелбейт. Компьютердик тармактын базасындагы жана 
учурдагы технологиянын «жаңы экономикасындагы» кризистик 
кырдаал мезгилдүү басманын интернет версиясынын өнүгүүсүн 
токтото албады. Анткени, алар окурмандардын көңүлүн буруу 
үчүн кагаз ордуна пайдаланылган. Басма иш-аракетинде элек-
трондук секторго жарнамалык каражаттын агып кириши, кыязы, 
жетишпеген көрүнөт, басманын интернет версиясынын ээлери 
сайттагы маалыматтарга кирүү мүмкүнчүлүгүнө төлөм негизин 
киргизет. Бирок көптөгөн интернет пайдалануучулар маалымат-
ка акы төлөөнүн мындай түрүнө даяр эместигин көрсөткөн. 

Маалымат агенттиктердин, телекомпаниялардын жана ради-
останциялардын басымдуу көпчүлүгү web-түйүнүнө ээ болушту. 
Мындай багыттагы компаниялардын алгачкыларынын бири CNN 
компаниясы болуп калды. Ал 2001-жылы эле мазмуну боюнча 
адистештирилген 14 сайтты уюштурган. Дүйнөдөгү эң ири көп 
пайдаланылуучу сайт CNN. com болуп эсептелет. Ал 1995-жылы 
уюшулуп, ар кандай маалымат ресурстарынын эң зор санына ээ. 

Кылымдардын чеги Европанын көптөгөн өлкөсүндө бурулуш 
мезгили катары мүнөздөлөт. Аларда медиалык уюмдарга тие-
шелүү интернеттен, ошондой эле портал жана сайттан пайдала-
нуу болуп көрбөгөндөй мүнөздө өскөн. Алсак, Италияда бир эле 
жылдын ичинде гезит жана журналдар тарабынан уюшулган 
сайттардын саны 44 пайызга өсүп, ошол эле учурда желедеги ита-
лиялык электрондук журналдар 87 пайызды камтыган. 

Радио жана телеберүүлөрдүн программаларын интернет- 
трансляциялоо ишке ашты. 1996-жылы Би-Би-Синин желелик ра-
диоуктуруусу ишке киришти, ал эми 1997-жылы корпорациянын 
BBC Online маалыматтык сайтынын ачылышы расмий жарыялан-
ган. Кийин BBCi деп 2002-жылы кайра аталган. Ошол эле учурда 
корпорация башка бир нече белгилүү сайттар менен байланыш 
түзөт. 2002-жылы бул сайт Европада тексттик ресурстарга жана 
интернет-уктурууларга бай байланыштын түрүнөн болуп калды. 
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ЖМКны конвергенциялоо (окшоштуруу). Акыркы жылда-
ры конвергенцияны турмушка киргизүү жөнүндөгү иш-аракет-
тер жүзөгө ашырылууда. Конвергенция – бул салттык массалык 
маалымат каражатын (мезгилдүү басма, радиоуктуруу жана те-
леберүү) жакындатып жана бириктирип, бирдей санариптик 
платформага которуу. Конвергенциялык процессте массалык 
маалымат каражаты көп каналдык, мультимедийдик, интерак-
тивдик мүнөзгө ээ болуп, реалдуу мезгилдин шартында маалы-
мат ресурстарын жаңылап туруу мүмкүнчүлүгүн калыптандырат. 
Учурда желелик басма сөз салттык ЖМКнын түшүнө да кирбеген 
мүнөзгө ээ: ал үн толкуну, анимация, гипертекст, кеңири элек-
трондук архив жана аудитория менен байланыштын ар кандай 
түрү менен жабдылган. 

Массалык коммуникациядагы жаңы сапаттагы кубулуштар 
терминологиялык аппараттардын ЖМКнын иш-аракетине ка-
рата жаңыланып туруусун талап кылат. Биздин көз алдыбызда 
болуп жаткан желелик компьютердик байланыштагы револю-
ция, берүүлөрдүн санариптик технологиясы жана андагы маа-
лыматтардын жыйындысы ЖМКнын көндүм мүнөзүн негиздүү 
өзгөрттү. Бирок ал ХХ кылымдын медиа чөйрөсүнүн социалдык 
өнүгүүсүндө пайда болчу карама-каршылыктарды жана көйгөй-
лөрдү да жокко чыгарган жок. ЖМКнын компьютердик-желе-
лик жана санариптик платформасына өтүүсүнө байланыштуу 
чет элдик изилдөөчүлөр мындайча белгилейт: учурдагы коом 
бай жашоо менен жардылыктын ортосундагы карама-каршылы-
ктардын дагы бир жагын ачып берди – ал маалыматтык ченем. 
Тургундардын бир бөлүгү, демейде – азчылыгы бардык маалымат 
каналдардан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошол эле учурда, ал 
түгүл дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө орчундуу сандагы адамдар 
материалдык жактан жетишсиздиктен маалымат ресурстарынан 
пайдалана алышпайт. Мындай жагдай интернетке гана тиешелүү 
эмес: мисалы, 2001-жылы африкалыктардын бир пайыздан ашы-
гыраагы гана мобилдик телефондон пайдаланышкан. Албетте, 
дүйнөдөгү мындай артта калуучулукту (өнүккөн өлкөлөрдө да) 
жоюуга кыйла мезгил талап кылынат. 
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ЖУРНАЛИСТИКА ЖАҢЫ МИҢ ЖЫЛДЫКТЫН 
БОСОГОСУНДА (КОРУТУНДУ)

XXI кылымдын башындагы журналистиканын өнүгүүсү кара-
ма-каршы мүнөзгө ээ. Бир жагынан дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүн-
дө басма жана электрондук басылманы коммерциялоо байкалып  
(Д. МакКуэйлдин айтымында, рыноктук стандарт «массмедиа- 
нын глобалдык маданиятына» айланып баратат), медиалык мен-
чиктин концентрациясы (топтолушу) өсүп, бир аз гана трансулут-
тук алп корпорациялардын ээлигинде кала берүүдө. Ааламдык 
маалымат рыногу тездикте өнүгүүдө. Башка жагынан маалымат 
сферасында коомдук активдүүлүктүн өсүү белгилери көбүрөөк 
ачык көрүнөт. Алар альтернативдүү массмедианы түзүүдө бай-
калат (көбүнчө тармактык платформада, ошондой эле ЖМКнын 
атуулдук уюмдарынын иш-аракеттеринде жана медиалык сек-
торду демократиялаштыруудагы сын-пикирлерде). 

Журналистиканы коммерциализациялоо. Коммерциали за- 
циялоо деп маалымат рыногунун таасири астында жаралган ме-
диалык сферадагы мазмундук өзгөрүүлөрдү атайбыз. Коммер- 
циялык ийгиликке багытталган журналистикада басма сөз жана 
журналист атайын бир рынокко кызмат көрсөтөт деген түшүнүк 
бар (алсак, журналистика окуу китебинде америкалык авторлор-
дун бири «сиз жаза турган рынокту күтүүнү»10 сунуштайт), ошол 
эле учурда журналистиканын башка соцмаданий үлгүсүнүн өкүл-
дөрү атуулга, коомдук пикирге же жеке окурманга кайрылуусун 
жактайт. 

Рыноктун шартында гезит-журналдардын басылышы жана 
уктуруу-берүү иш-аракеттери барган сайын маалымат аудитори-
ясынын тармагына айланат да, аларга өндүрүштүн схемасы жана 
ишкердик талабы, ошондой эле эффективдүү менеджменттин 
жана маркетингдин стандарты таратылат. «Америкалык жаңы-
лыктардын индустриясы бизнес болуп эсептелет», – деп жазат  

10 Fridlander, E. J. , Lee, J. Feature for Newspapers and Magazines. The Pursuit of Exellens. 
Haper Collins College Publishers. NY. 1993. P. 335. 
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чет элдик журналисттер үчүн америкалык борбор11. «Чоң Евро- 
пада» жалпыга маалымдоо каражатын «медиаиндустрия» деп 
аташат, ал эми журналисттердин чыгармаларын «медиапродукт» 
дешип, аларды товардык продукция катары карашат, журналист-
терди жана ЖМКны маалымат рыногуна товар даярдап кызмат 
көрсөтүүчүлөр катары эсептешет. 

Журналистиканы коммерциялоонун күчөшүнүн жана мамле-
кеттик массмедианы кыскартып жөнгө салуунун шарттарында 
журналисттердин жана ЖМКнын иш-аракетин экономикалык 
жактан жөнгө салуу чечүүчү мааниге ээ болот. Атаганда рыноктун 
басымы журналисттердин массалык маалымат каражатындагы 
биринчилигин жана «оюндун эрежесин» аныктайт: ал өзүн сак-
тап калышы үчүн же рыноктук абал менен эсептешүүгө мажбур, 
же өзүнүн иш-аракетин ал абалга жараша толук коммерциялык 
негизде түзөт. 

Рыноктук чөйрөнүн ырайымсыз атаандаштык мамилесинде 
массалык маалыматтын жана журналисттердин окурмандардын 
көңүлүн өзүнө бурган чыгармалары гана биринчи планга чыгат. 
Ошондой эле жогорку рейтингди камсыз кылып, коммерциялык 
ийгиликке ээ материалдар, жарнамалык кирешелердин туруктуу 
түшүп турушу жана аларга коюлган баанын тууралыгы басыл-
манын рыноктун кысымына туруштук берүүсүнө мүмкүндүк жа-
ратат. Редакторлор жана журналисттер рейтинг менен алышып 
жатканда, рыноктун талабы мыйзам күчүнө ээ болот. Такай жо-
горку рейтингге жетүүгө умтулуу, аз да болсо рынокту кармап 
калуу эффективдүү система. Ачык жарыялабай, журналисттерди 
татаал, талаш-тартыштагы кырдаалдарды жазбоого мажбурлоо 
көмүскө цензураны туудурат. Журналист аларды кеңири аудито-
рияга жакпай тургандыгы үчүн гана жазбайт. Бул система аудито-
риянын күтүүлөрүнө жооп бербеген12 толук же жарым-жартылай 
түрдө теманы жапкан учурда кездешет. 

Жалпыга маалымдоо каражаты тарабынан түзүлгөн аудитори-
янын көпчүлүк бөлүгүнүн күтүүлөрү жеңил-желпи, сырт жагынан 

11 Brief Profile of the American Press. U. S. Journalism and the Print Media. Reston. VA. 1992. 
P. 4. 

12 Уильямс Г. , Чем больше смотрим, тем меньше видим. // INDEX – Досье на цензуру. 
1998, №2. С. 341. 
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жагымдуу материалдардан ашып кете албайт. Ал материалдар 
маалымат керектөөчүлөрдүн орточо катмарына багытталган. 
Тактаганда, алардын орточо табитине ыкташтырылып, кыл-
мыштуулуктун көйгөйлөрү, спорт, ден соолук, белгилүү адамдар-
дын өмүрү, бизнес жана башка кызыктыруучу материалдар бе-
рилет. Америкалык изилдөөчү Л. Беннетт 1990-жылы АКШда 
ЖМКдагы криминалдык жаңылыктардын саны 7 эсе өскөндү-
гүн белгилеген. Бирок ошол мезгилде өлкөдөгү кылмыштуулук 
олуттуу азайган. 1980-жылдары Т. Паттерсондун изилдөөлөрү 
(Гарвард университети) өткөн он жылдагы кылмыштуулук 
жөнүндөгү жаңылыктардын, катастрофалардын, белгилүү 
адамдардын өмүрү, жаратылыш кубулуштарынын америкалык 
басма сөздөгү үлүшү 35тен 50 пайызга13 чейин өскөн. АКШдагы 
гезит журналисттеринин кесиптик даярдыгын чагылдырган ста-
тистикага караганда 1990-жылы гезит журналисттеринин жал-
пы санынын 19%ы спорттук тематикага, 8%ы криминал жана 
сот процесстерине, 7%ы ишкердикке (салыштырма үчүн: журна-
листтердин 4%ы социалдык турмушка, 4%ы билим берүү көй-
гөйлөрүнө, 13%ы саясий көйгөйлөргө) багытталган тематикага 
адистешишкен. 

Коммерциялык багыттагы журналистиканы сындаган сын-
чылар – кардарлардын күтүүлөрү жана суроо-талаптары бурма-
ланган изилдөөлөр мындай жагдайдын жыйынтыгында аудито-
риянын маалымат арттыруучу активдүүлүгүн басаңдатып, дүйнө 
таанымын төмөндөтөт деген тыянакка келишкен. Натыйжада 
адамдарды жаңы билим менен күчтөндүрүүчү терең идеялар, 
билдирүүлөр жеңил-желпи маалыматтардын төмөнкү катмарын-
да кала берет. ЖМКнын мындайча түзүлүшү массалык коммуни-
кациянын агартуучу потенциалын төмөндөтүп, өсүүсүнө кедер-
гисин тийгизет. Аудиторияны көнүмүш жолунда кармап, анын 
чыгармачылыгына кысым көрсөтүп, стандарттык идеяларга, ми-
фтерге түртөт да, руханий өз алдынчалыгын төмөндөтөт. Демек, 
демократиялык коомдун аң-сезимдүү жана активдүү атуулдары-
на керектүү сапаттар көмүскөдө калат. 

13 Columbia Journalism Review. March / April 2000. P. 20. 
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Медиа сферасындагы менчиктин топтолушу. Дүйнөнүн 
өнүккөн өлкөлөрүндөгү жалпыга маалымдоо каражаттарынын 
өнүгүүсүнүн негизги тенденцияларынын бири – алардын аз сан-
дагы гиганттык концерндерге менчик катары топтолушу.  XIX –  
XX кылымдардын чегинде бир топ өнүккөн индустриялык өл-
көлөрдө (АКШ, Англия, Германия, Франция) пайда болгон мо-
нополисттик бирикмелер ХХ кылымдын ортосунда эле басма 
иш-аракетинде үстөмдүк кылуучу орунду ээлеген. Экинчи дүй-
нөлүк согуштан кийин Батыш өлкөлөрүндө медиалык корпо-
рациялардын маалымат эмес индустрияда аракет кылган ири 
компаниялар менен биригүү тенденциясы (калыссыз) байкалган 
(өндүрүштө, электртоварларында, коммуникацияда, компьютер-
дик жана аскердик техникаларда, кино өндүрүшүндө жана ин-
дустриянын башка тармактарында). Бул биригүү менчиктөөнү 
чаташтырып, экономиканын башка тармактары менен байла-
нышкан гиганттык медиаконцерндердин пайда болушуна алып 
келген. Көп тармактуу конгломераттардын (кошундулар) топто-
луп уюшулгандыгынын негизинде бизнестин атаандаштык жөн-
дөмүн көтөрүү, ишкер активдүүлүктүн ар кандай биригүүсүнөн 
пайда таап, компаниянын капиталдаштыруу деңгээлин камсыз-
доо жатат. Учурдагы жогорку атаандаштыктагы медиа рынокто 
компаниялардын ирилештирилиши, аларга медиалык эмес тар-
мактардын биригүүсү алардын аман калуусунун жападан жалгыз 
жолу болуп эсептелет. Ирилештирилген медиакорпорациялар-
дын ээлеринен болуп ири коммерциялык түзүлүштөр кала берет. 
Алар башка тармактарда аракет кылгандыктан, жыйынтыгында 
медиабизнестин экономиканын башка секторлору менен өз ара 
байланышы жана көз карандылыгы байкалат. 

Барган сайын күчөп бараткан атаандаштык күрөштүн шарт-
тары, учурдагы маалымат бизнесинин интернационализация- 
ланышы медиаконцерндердин мындан ары да биригүүсүн 
жана ирилешүүсүн туудура берет. 1983-жылы Б. Багдикяндын 
«ЖМКнын монополиясы» деген эмгегинин биринчи басылышы 
жарык көргөн. Түндүкамерикалык маалымат индустриясын мо-
нополиялоо процесстери боюнча белгилүү изилдөөчү массмеди-
ада үстөмдүк жүргүзүүчү 50 эң ири корпорациялардын тизмесин 
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түзгөн. АКШдан чыккан башка эксперт Н. Соломондун эсеби  
боюнча биригүүнүн натыйжасында медиабизнестин дүйнөлүк 
иерархиясында негизги ролду ойногон ири концерндердин саны 
1987-жылы 29га, 1990-жылы 23кө, 1992-жылы 14кө, 1997-жылы 
10го кыскарган14. 

2000-жылдын биринчи жарымында дүйнөлүк маалымат ры- 
ногун болгону 6 гигант-концерн жетектеген. Топтун алты мүчө- 
сүнүн бешөөнүн штаб-квартирасы АКШда жайгашкан, ири ме-
диаконцерндердин бири гана Германияда өз ишин алып барат. 
Сөз болуп жаткан «Bertelsman» концерни дүйнөдөгү англис тил-
дүү эң ири «Рэндом Хаус» басылмасын сатып алгандан кийин  
1998-жылы глобалдык медиатүзүмгө айланган. 

1990-жылдын акырында дүйнөлүк маалымат рыногун башта-
гандардын №1 тизмесине «Time Warner» корпорациясы татыктуу 
болду. Бул гигант корпорациянын түзүмүнө көңүл ачуучу теле-
берүүнүн кабелдик тармагы, «CNN News Group» (өзүнүн түзүмүн-
дө дүйнөлүк жаңылыктардын CNN Inernational спутниктик кыз-
маты бар) жана НВОнун жаңылыктар жана көңүл ачуучу тармагы 
жана башка компаниялар кирген. «Time Warner» бир топ жогорку 
кирешелүү басылмаларды басып чыгарган (бестселлер-китептер, 
аларды соодалаган дүкөндөргө ээлик кылган, китеп сүйүүчүлөр 
клубдары менен байланыш түзүп, басылмалардын электрондук 
версияларын түзүп, интернетте бир топ белгилүү сайттарды түз-
гөн жана аларды колдоого алган). «Time Warner» корпорациясына 
«Warner Music Gruop» компаниясы кирген. Бул компания музыка 
продукциясын өндүрүп жана жайылтуу боюнча дүйнөдөгү эң ири 
компаниялардан болуп саналат. Ошондой эле «Time Warnerе» кор-
порациясына киноөндүрүшү боюнча дүйнөлүк лидерлер «Warner 
Brothers» жана «New Line Cinema» компаниялары да кошулган. 

«Time Warner» корпорациясынын дүйнөлүк мегаконцернге ай-
лануусундагы үлүшү рынокто компьютердик технология жагы- 
нан кызмат көрсөтүүчү гиганттык «America Online» (АОЛ) менен 
бириккендиги жөнүндө 2000-жылы январда жарыялангандан 

14 Brief Profile of the American Press. U. S. Journalism and the Print Media. Reston. VA. 1992. 
P. 4. 
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кийин кескин жогорулады. Биригүү салттык ЖМК менен тар-
мактык түзүлүштүн жупташын ачык белгилеген. Ал биригүү 
маалыматты жогорку ылдамдыктагы режимде жеткирүүнү 
көзөмөлдөгөн. АОЛ «Тайм-Уорнердин» жарнама ресурстарынан 
пайдаланууга мүмкүнчүлүк алган, «Тайм-Уорнер» да өз кезегинде 
өзүнүн маалыматтарын АОЛдун тармактык мейкиндигине жай-
гаштырган. Бул эпке келишүү маалыматтын жаңы стратегиясына 
жол ачып, интернетти, компьютерлерди, телеберүүнү, музыканы, 
видео жана тексттик ресурстарды камтып, электрондук коммер-
цияны интернет аркылуу бекемдеди. Биригүүнүн жыйынтыгын-
да «AOL-Time Warner» (ATW) концерни уюшулуп, АОЛду «Time», 
«Fortune», «Sports Illustrated» журналдары ж. б. менен бириктир-
ген (баардыгы 30га жакын ири журналдык басылмалар), ошон-
дой эле АОЛго HBO, CNN, TBS, TNT, Cartoon Network телевизиондук 
тармактары ж. б. ЖМКлар кирип, компьютердик коммуникация 
түзүлүшүндөгү кинокомпаниялар («CompuServe», «Netscape») 
кошулган. 

«AOL-Time Warner» компаниясынын андан кийинки иш алып 
баруусу кризистик кырдаалда дүйнөлүк рыноктогу электрондук 
коммерцияга жана жаңы экономикага болгон ишкер чөйрөнүн 
кызыгуусунун суз тартуусу, андан аркы иш-аракети жаңы мега-
корпорациянын узак мөөнөткө белгиленген иш-пландарынын 
жаңылыштыгын айкындап койду. «AOL-Time Warner» күткөн жо-
горку кирешенин ордуна көп миллиарддаган жоготууга тушту-
гуп, 2002-жылдын аягында катастрофалык деңгээлге жетти. 
Жаңы кылымдын башталышындагы «Vivendi» (штаб-квартирасы 
Францияда) жана «Kirch» (ФРГда) медиа империяларынын урашы 
экономикалык туруксуздуктун кырдаалында ири медиа структу-
ралар да кулоодон камсыздандырылбагандыгын көрсөтөт. 

Медиамагнаттардын иерархиясында жогорку орунду «Walt 
Disney» корпорациясы ээлейт. Ал 1995-жылдан баштап маалымат 
жана көңүл ачуу багытындагы дүйнөдөгү ири телекомпания – 
америкалык АВС телетармагына тиешелүү. Медиаолигархтардын 
компанияларынын катарына «Fox» телетармагы жана «Fox News 
Channel» жаңылыктар каналынын менчик ээси; «Дженерал 
Электрик» концернинин NBC телетармагынын кожоюну; «Майк- 
рософт» корпорациясы жана «Дженерал Электрик» менен бир- 
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геликте күнү-түнү обого чыгуучу MSNBC кабелдик телевизион-
дук каналынын ээси Р. Мердоктун «News Corp. » компаниясы да 
кирет. 

Медиакорпорациялар жана маалымат иш-аракеттерин 
ааламдаштыруу. Дүйнөлүк маалымат рыногунун мүмкүнчүлүк-
төрүн өздөштүрүш үчүн согуштан кийинки мезгилде ири ме-
диаконцерндер улуттук чектен өтүп, алардын иш-аракеттери 
транс-улуттук мүнөзгө ээ болду. Бир топ ири жана экономикалык 
жактан кубаттуу бирикмелер жаңы коммуникациялык техноло-
гияны жана зор каржылык ресурстарды пайдалануу менен бүгүн 
жаңылыктардын эл аралык алдыңкы сабында туруп, алардын 
операциялары бүткүл дүйнөгө кулач жайды. Маалыматтын жана 
коммуникациянын дүйнөлүк рыногунда алдыңкы орунду неги-
зинен АКШда жайгашкан кубаттуу корпорациялар ээлешет. 2001-
жылы «Vanity Fair» (АКШ) журналына басылып чыккан дүйнөлүк 
маалымат бизнесинин лидерлери деп табылган тизмедеги 50 
корпорациянын ичинен төртөө гана америкалык эмес экендиги 
аталган. 

Ири медиакорпорацияларга тиешелүү бир топ мезгилдүү ба-
сылмалар көптөгөн нускада дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнө та-
ратылат. Тактап айтканда – америкалык «International Herald 
Tribune», «USA Today», «Wall Street Journal», англиялык «Financial 
Times», француздук «Le Monde» («Тынчтык»), немецтик 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» («Франкфурттук жалпы гезит») 
гезиттери жана «Time», «Newsweek», «Reader’s Digest» (АКШ) жур-
налдарын кошууга болот. Алардын бир бөлүгү чет элдик версияга 
ээ, алар жергиликтүү тилде аудиториянын өзгөчөлүгүнө жараша 
ыкташтырылган. Жайылтуунун транс-улуттук системасында ге-
зит жана журналдардын бардыгы кээ бир изилдөөчүлөрдү «эл 
аралык» же «ааламдык» деп аталган басмалардын тобун түзүү 
жөнүндөгү ойго алып келген. Бирок чындыгында америкалык, 
британдык, германдык, француздук басылмалар жөнүндө сөз 
болсо да, изилдөөчүлөр басма сөздү дүйнөгө жалпы жайылтуу бо-
юнча кам көрүшкөн сыяктанат. 

Маалымат иш-аракетин ааламдаштыруунун маанилүү себеп- 
теринин бири ири медиакорпорациялардын маалымат багытын- 
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дагы чет элдик рынокту ээлеп, соодалоонун масштабын кеңейтүү 
менен ишкердик аракеттерде кирешени жогорулатууга умтулуу-
су болуп саналат. Эгерде 1990-жылы эки өтө ири медиакорпора-
циялар – «Time Warner» жана «Walt Disney» чет элдеги иш-аракет-
теринен өзүнүн кирешелеринин 15 пайызын алышса, 1997-жылы 
ал үлүш 30-35 пайызга чейин жогорулаган. Андан кийинки он 
жылдыкта АКШнын көптөгөн медиакомпаниялары чет элдик 
корпорациялардан көбүрөөк киреше алууга ниеттенишкен. Бул 
процессте алар чет элдик рынокту басып алуусун кеңейтип, про-
дукцияларын соодалоону каалашат. АКШда түзүлгөн программа-
лардын жарымы эл аралык соодалоонун шартында гана өзүн ак-
тайт, ушунун өзү алардын чет өлкөлөрдүн рыногуна чыгаруунун 
активдүү күч-аракетин талап кылат. 

Дүйнөлүк маалымат рыногундагы транс-улуттук медиакорпо-
рациялардын активдүүлүгүнүн күчөшүнүн шартында дүйнөнүн 
биртоп мамлекеттери жана алардын улуттук медиалык уюмдары 
улам күчөп бараткан атаандаштыктын басымына альтернатив-
ди иштеп чыгууга умтулууда. Кээ бир өлкөлөрдө ички рынокту 
коргоо боюнча мыйзам кабыл алынган. Алсак, Францияда кабыл 
алынган мыйзамда четке чыккан америкалык фильмдерди көр-
сөткөн телекомпанияларга айып пул салынат. Бирок азыркы эл 
аралык сооданын эркиндигинде рынокту жабуу же сырткы атаан-
даштыкты чектөөлөр эффективдүүлүгү жок чара болуп калышы 
ыктымал. Муну эсепке алганда КЭРдин жетекчилиги Кытайдын 
бүткүл дүйнөлүк эл аралык соода уюмдарынын курамына кир-
генден кийин, эл аралык сооданын эркиндигин жана ички ры-
ноктун ачыктыгын кубаттап, тыштан келе турган атаандаштык 
чакырыгына жооп берүүнү чечип, өлкөнүн уктуруучу системасын 
гиганттык медиакорпорациянын чегинде топтоштурду. Кытайда 
2002-жылы уюшулган мамлекеттик медиабирикме чет элдик 
атаандаштардын кеңири масштабда басып кирүүсүнө каршы ту-
рууну көздөгөн. Бирикменин курамына Борбордук телеберүүлөр, 
эки радиостанция (Кытайдын улуттук жана эл аралык радиосу) 
жана видеопродукция чыгаруучу ири компания кирген. Кытай 
медиаконгломератын каржылоонун жетекчилиги (жылдык жү-
гүртүлүшү 1,34 млрд доллар көлөмүндө) радиоуктуруулардын, 
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кинематографиянын жана телеберүүлөрдүн башкы башкармалы-
гына тапшырылып, идеологиялык көзөмөлдү ЦК КПКнын пропа-
ганда бөлүмү жүргүзгөн. 

Эл аралык журналистикадагы кризистик жагдайлар. 
Маалымат сферасында ааламдаштыруу процессинин өнүгүшүнө 
карабастан, «кансыз согуштун» бүтүшүнөн кийин, журналистика 
ачык байкалган кризистик абалда калды. Бул жөнүндө чет өл-
көлөрдөгү көптөгөн медиа уюмдардын кабарчылык пункттары-
нын олуттуу кыскарышы, чет элдик маалыматтарды ММК үчүн 
экинчи булактардан алуунун кеңейтилиши, гезит беттериндеги 
эл аралык бөлүмдөрдүн жана рубрикалардын азайышы, теледе-
ги жана радиодогу берүүлөрдүн жок болуп кетүүгө чейин кыска-
рышы көрсөтүп турат. Алсак, мындан 40–45 жыл мурда АКШнын 
телекомпаниялары тарабынан бөлүнгөн эфирдик убакыттын  
45 пайызын жаңылыктар ээлесе, ал эми XX кылымдан аягы,  
XXI кылымдын башталышында анын үлүшү 15,5 пайызга кыскар-
ган. Көптөгөн өлкөлөрдө эл аралык темада басып чыгаруунун 
деңгээли бир топ төмөндөгөнү байкалат. 

Эл аралык турмушта басма сөздүн жанданышы 2001-жылы 
11-сентябрда болгон окуядан кийин, ошондой эле АКШнын жана 
анын шериктештеринин Афганистанга жана Иракка жасаган ак-
циясынан соң кескин жогорулайт, бирок булар да эл аралык жур-
налистиканы козгой албады. Бул жөнүндө транс  улуттук ЖМКнын 
дүйнөлүк окуяларды камтышындагы кыскаруулар күбөлөйт. 
Ааламдык маалымат процесстеринин барган сайын өскөндүгүнө 
карабастан, дүйнөнү медиалык чагылдыруулар уламдан улам та-
рып, эң ири ЖМКнын көз кырынан тышкары дүйнөнүн бүтүндөй 
региондору калууда. Сынчылар бүгүн өлкөлөрдүн көпчүлүк бөлү-
гү дүйнөнүн медиалык картасынан жок болоорун (же жок болуш-
кандыгын) белгилешет. 2001-жылдын 11-сентябрынан кийин, ал 
түгүл миллиондогон тургундары бар (Бразилия, Индонезия же 
Малайзияга окшош) ири мамлекеттерден алынган жаңылыктар 
жерилүүдө. Эгерде ал жаңылыктар ири масштабдагы окуялар 
менен (согуш, терракттар, басып кирүү, этникалык жана диний 
конфликттер, курч саясий жана экономикалык кризистер) байла-
нышпаса, маалыматтар жокко чыгарылат да, учурдагы дүйнөнүн 
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бириккен катастрофалык образы жаралат. Мисалы, ЖМКдагы бир 
жактуу трансулуттук чагылдыруудан Африкадагы окуялар жана 
көйгөйлөр анын образын саясий жактан туруксуз, зордукчул, 
конфликттер жана кылмыштуулук, экономикалык жактан артта 
калган, гуманитардык жана экологиялык катастрофа, СПИД жана 
башка айыккыс ооруларга чалдыккан зона катары көрсөтүл-
гөн. Демек, Африка келечексиз континент катары сүрөттөлгөн. 
Чындыгында Африка жаратылыш ресурстарына бай континент 
жана өнүгүүнүн өтө зор топтомуна ээ. 

Маалымат иш-аракетин ааламдаштыруу дүйнө элдеринин ма-
даниятын байытып, өз ара байланышуу мүмкүнчүлүгүн күчөтүп, 
бири-биринен таасир алууну бекемдеди. Мында алардын мада-
ний көп кырдуулугу сакталып, ачык типтеги коомду түзүүнүн 
аракеттери байкалган. Ал өз кезинде дүйнөнүн баардык бөлү-
гүнө маалыматты жектирүүнүн камсыздап, массалык аң-сезимди 
жаңылоодо чоң роль ойногон. Дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүнүн 
коомчулугу трансулуттук ЖМКда эл аралык окуяларды көбүрөөк 
тактыкта барабардык менен чагылдырууну талап кылууда, ошон-
дой эле учурдагы дүйнөнүн ар түрдүүлүгү анчалык эсепке алын-
бай жатышын көрсөтүүдө. Укук коргоочу, экологиялык, диний ж. 
б. коомдук бирикмелер тарабынан мындай маалымат уюмдары 
сынга алынууда. «Экологиянын маалыматын» камсыз кылуу, ко-
омдук мониторингди өнүктүрүү жана ЖМКны («бешинчи бий-
лик») сындоо идеясы ааламдык деңгээлде Порту-Алегриде өт-
көрүлгөн Бүткүл дүйнөлүк социалдык форумдун күн тартибине 
коюлган (Бразилия, январь, 2003). 

Журналистика жана «билим коому». Жаңы миң жылдык-
тын босогосундагы массалык маалыматтагы түзүлгөн кырдаал 
учурдагы «маалымат коомчулугунун» тараган аздыр же көптүр 
технократиялык утопия мүнөзүндөгү сын-пикирлерин дыкат-
тык менен тактап кароого мажбурлайт. ЮНЕСКО жана башка эл 
аралык коомдук уюмдарда, гуманитардык чөйрөдө учурдагы 
цивилизациянын өнүгүшү башка концепцияда берилип, «билим 
коому» улам өнүгүүдө. Ал гуманитардык, демократиялык баа-
луулуктардын базасына таянуу менен билимдин жалпылыгын, 
атуулдардын руханий өнүгүүсүн камсыздап, алардын ченемсиз 
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өсүп бараткан маалымат жана маданий ресурстарга жетүүсүнө 
кепил боло алат. 

Өзүнчө алганда маалымат эгерде билимге айланбаса, аз баа-
луулукка ээ. Учурдагы коммуникациялык чөйрөдө аудиториянын 
чыгармачыл изденүүгө жана маалыматтарды пайдаланууга кара-
та даярдыгы көбүрөөк мааниге ээ болууда. Аудитория медиалык 
мазмунду адекваттуу түрдө кайра өз алдынча иштеп чыгышы 
керек. Каналдардын көптүгү, медиатексттерди презентацияло-
онун жолдору жана формалары алуучулар тарабынан медиалык 
мазмунун бөлүп кароо тенденциясын күчөтөт. Бул кардарлардын 
медиалык мазмундан турмуш чындыгын туура кабылдоосуна 
тоскоолун тийгизип, алар жөнүндөгү системалык билимин ка-
лыптандырууда тоскоолдукту пайда кылат. ЖМК менен жаңы ко-
омдук маданияттын өнүгүүсүнүн маанилүүлүгү маалыматтарды 
жайылтуу кызыкчылыгы гана болбостон, ошондой эле алардын 
издөө жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүп, керектүү маалымат ресурста-
рын табуудан турат. Алынган маалыматтарды анализдеп жана 
баа берүү аларды чыныгы билимге айлантат да, аларды практи-
калык түрдө колдонуусун камсыздайт. 

Учурдагы маалыматтык шарттарда турмушка даярдоо медиа-
билим деп аталат – бул педагогика жана маданий-агартуу иште-
риндеги жаңы багыт. Анын максаты жалпыга маалымдоо кара-
жаттарынын иш-аракеттерин өз алдынча анализдеп жана баалап, 
медиалык материалдардын мазмунун сын көз менен кабылдап, 
коомчулуктун маданий деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрүү болуп 
эсептелет. Мында кеп гуманитардык жана демократиялык иде-
алдарга негизделген маалымат маданияты жөнүндө баратат. Чет 
элде жана Орусияда медиабилимдин ар кандай мектептери бар. 
Анын өнүгүшүнө Улуу Британиянын, Канаданын, Франциянын 
жана АКШнын окумуштуулары бир топ көрүнүктүү салымдарын 
кошуп, медиабилимдин мектептик жана жогорку окуу жайла-
рынын программалык курсуна киргизишкен. Бүгүн мектептен  
башталган медиабилим андан ары да улантылышы керек – деген 
түшүнүк басымдуу кулач жаюуда. 

Учурдагы шарттарда журналистиканын өнүгүүсүнө медиа- 
сындын маанилүү роль ойноорун белгилешет. Медиасын жур- 
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налистиканы калыптандырып, медиалык мазмунду өндүрүүдө 
социалдык маанидеги чыгармачыл, кесиптик-этикалык, укуктук, 
экономикалык жана технологиялык жалпыга маалымдоо кара-
жатын жаратууда көмөктөшөт. Медиа-сын жалаң гана журналист-
тердин чыгармачылыгын идеялык жактан изилдеп баалабастан, 
ошондой эле басма жана электрондук прессанын аудитория жана 
коомчулук менен болгон мамилесин изилдеп, керектөөчүлөрдү 
медиалык билимдин маалыматтары менен куралдандырат. 
Батыш өлкөлөрүндө акыркы жылдары медиасындын атуулдук 
формасы кеңири кулач жайды. Ал массмедианын иш-аракети 
жөнүндө атуулдардын пикирлерин жайылтып, ошондой эле ме-
диалык мазмунду баалап жана медиа тармактарга карата демо-
кратиялаштыруу талабын коёт да, коомдук жалпыга маалымдоо 
каражатынын сакталып жана өнүгүүсүн көздөйт. ЖМКны сыноо-
ну жүзөгө ашырган атуулдук уюмдар жана топтор маалымат тар-
магынын иштериндеги мүмкүнчүлүктөрдү кеңири пайдаланы-
шат. Буга мисал америкалык «маалымдоонун чынчылдыгы жана 
кылдаттыгы үчүн» (FAIR)15 уюмун жана ушуга окшогон жарандык 
бирикмелерди келтирсе болот. Медиалык тармактын өнүгүүсүнүн 
маанилүү өзгөчөлүгүн фин изилдөөчүсү К. Норденстренг «Жаран 
аренага чыгат» деп белгилөөсү дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө 
атуулдук активдүүлүк журналисттик-маалыматтык иш-аракет-
терде жана ЖМКга таасир берүүдө маанилүү фактор экендигин 
баса көрсөткөн. 

Массалык коммуникациянын учурдагы тарыхый өнүгүүсү кан-
чалык татаал жана карама-каршылыктуу болбосун, баары бир 
журналистика учурдагы цивилизациянын өнүгүүсү үчүн зор ма-
аниге ээ. Бүгүнкү коом жалпыга маалымдоо каражатысыз иште-
беген «медиатизацияланган» социумга айланган. Журналистика 
адамзат тагдырына улам таасир көрсөтүп келатат. Ошондуктан 
анын мындан аркы өсүшү гуманизмдин, демократиянын прин-
циптеринде болуп, дүйнө элдеринин маданий көп түрдүүлүгү 
сакталышы абзел. 

15 http://www. fair. org
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