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«Сучасний газетний репортаж спи-
рається на журналістське прагнен-
ня подолати соціальні дистанції та 
інституційні бар’єри, щоб зазир-
нути за фасади. Він збирає повідо-
млення очевидців, власні спостере-
ження й переживання і знайомить 
читача з їхнім змістом почасти роз-
повідною, почасти описовою, почас-
ти зображальною мовою». 

(Стор. 121)
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Передмова від видавця

Шановні колеги!

Черговий том Бібліотеки масової комунікації Академії Україн-
ської Преси присвячений одному з основних журналістських 
жанрів – репортажу. Відомий німецький дослідник мас-медіа 
Міхаель Галлер дав глибокий аналіз історії та практики цього 
жанру. Український читач неодмінно зверне увагу на те, що 
жанровий розподіл у німецькій та вітчизняній журналістиці 
суттєво відрізняється. Є відмінності і в тому, що ми розуміємо 
під тим чи іншим жанром. Найбільша різниця виникає тоді, 
коли розглядаються художньо-публіцистичні жанри, зокрема, 
нарис. Але і в підходах до репортажу чимало особливого. Проте 
це ніяким чином не знижує вагу та цінність посібника, який ви 
тримаєте в руках. Україна в цілому, і українська журналістика 
зокрема, є частиною глобального інформаційного простору. Ми 
вже ніколи не будемо жити уособлено. Це просто неможливо, 
бо інформаційних кордонів більше не існує. Якщо ми хочемо 
робити конкурентоспроможний та привабливий для аудиторії 
продукт, ми маємо знати закономірності його виробництва у 
цивілізованих країнах. А Німеччина – це не тільки одна з еконо-
мічно найрозвинутіших країн світу, а й держава з тривалими 
та стійкими традиціями читання. І те, що в умовах гострої кон-
куренції аудіовізуальних медіа, німецькі газети, хоч і з втрата-
ми, але зберігають свої позиції, заслуга і майстерності німець-
ких колег.

Хоча мова тут має йти не тільки про майстерність. Міха-
ель Галлер детально роз’ясняє загальні правила журналістської 
творчості. Головним тут є відповідальність перед аудиторією. 
Їй не можна брехати, не можна її кривдити, надаючи недобро-
якісну, перекручену інформацію. Соціальна відповідальність 
німецької журналістики ввійшла в кров і плоть працівників 
медіа-індустрії, чого, на жаль, не можна сказати про їх укра-
їнських колег. 
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Німецька журналістика пройшла важкий шлях. На ньому 
були часи нацистського панування, коли преса стала вірним 
знаряддям тоталітарного режиму, допомагаючи йому вста-
новлювати новий порядок не тільки на вулицях, а й у головах 
населення. Ті часи послужили для німецьких колег важливим 
уроком. І тепер від початку журналістської кар’єри новачки 
вчаться чесно та всебічно збирати та подавати інформацію. 
Саме на головній – інформаційній – функції журналістики ро-
биться основний акцент. Аудиторія має право знати всі головні 
події та підходи учасників у цих подіях. І справа аудиторії оби-
рати ту чи іншу точку зору, а справа журналіста допомагати 
їй. Тобто, починаючи роботу зі збирання матеріалів для публі-
кації, журналіст має пам’ятати, що його основною метою є за-
доволення права аудиторії на отримання достовірної та повної 
інформації, яка має суспільний інтерес. Ця інформація конче 
потрібна людям, бо без неї вони не зможуть зорієнтуватися у 
сучасному складному світі, виробити уявлення та орієнтири. 
Тому основна робота й основне завдання журналіста – збиран-
ня фактів, робота з інформацією, а не висловлення власних 
міркувань з її інтерпретації. 

Звичайно, право суспільства на інформацію передбачає 
право журналіста здобувати цю інформацію, мати до неї без-
перешкодний доступ, критикувати всіх, хто завинив перед сус-
пільством, зберігати у таємниці свої джерела інформації, якщо 
вони того вимагають.

Обов’язком журналіста є чесне, точне та збалансоване 
висвітлення подій та вчинків окремих осіб. Одне з основних 
завдань журналіста – це пошук істини і повідомлення про неї. 
При цьому журналіст повинен бути максимально чесним і не-
заангажованим. 

Він має виявляти обережність у поводженні з фактами, 
не перекручувати їх, уникати помилок, обов’язково перевіряти 
інформацію. Перекручування фактів неприпустиме за жодних 
обставин. Мета не виправдовує засобів. Брехати аудиторії не-
припустимо!

Журналіст має право дотримуватися власних поглядів, 
але не має нав’язувати ці погляди іншим. Він повинен збирати 
й надавати всі факти та погляди, навіть ті, які не збігаються 
з його особистою точкою зору. Особливо це важливо у пред-
ставленні позицій пересічних громадян, які зазвичай не мають 
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можливості висловитися. Для журналіста не має бути різниці 
між офіційними та неофіційними джерелами інформації.

Дуже важливо чітко відокремлювати викладення фак-
тів від їх аналізу та коментарів. Це загальне правило для всі-
єї західної журналістики. Також, що є особливо актуальним в 
українських реаліях, необхідно відокремлювати рекламну ін-
формацію. Особливо небезпечним є створення гібридів інфор-
маційних та рекламних повідомлень.

Окреме завдання журналістів – це інформування насе-
лення про дії влади. Пересічний громадянин не має прямого 
доступу до засідань владних інституцій. Журналіст тут висту-
пає у ролі посередника. Причому його інформація має бути не-
заангажованою, показувати переваги та недоліки кожного рі-
шення. Також має чітко фіксуватися та показуватися реакція 
населення на дії можновладців.

При збиранні інформації особливо важливо пам’ятати 
про журналістську професійну відповідальність. Це відпові-
дальність не перед власником чи спонсором, а перед суспіль-
ством.

Ми щиро сподіваємося, що вивчення репортажу за допо-
могою посібника Міхаеля Галлера допоможе як студентам, так 
і вже практикуючим журналістам.

Валерій Іванов, 

професор, доктор філологічних наук, 
президент Академії Української Преси
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Передмова 

Є речі самі собою зрозумілі. «A rose is a rose, is a rose»*, говорила 
американська письменниця Ґертруда Стайн про те, чого не можна 
визначити, а можна лише якось внутрішньо зрозуміти. 

«Репортаж є репортаж», це вже той чи інший репортер по-
яснював молодій колезі, коли вона захотіла дізнатися, як же пи-
шуть репортаж. Тут, мовляв, усе залежить від особистих вражень, 
індивідуального стилю та вродженого чуття мови. Ну й, звичайно, 
від теми. Правила? Майже жодних. Критерії? Кожного разу нові. 
Добрий репортаж – це ж літературний мистецький твір і говорить 
сам за себе. 

Однак ті ж самі журналісти завжди є одностайними, коли 
про опубліковані репортажі кажуть: оцей є добрим, навіть дуже 
добрим, той має певний ґандж, а отой є зовсім невдалим. І завжди 
ж знають, чому. Очевидно, по інший бік смаку існують критерії, 
що визначають, коли репортаж є репортажем. 

Встановлення таких критеріїв та доведення їх до журналіст-
ської практики і є завданням цієї книги: вона має закласти основи 
й, ґрунтуючись на них, дати вступ до написання репортажу. 

Вельми делікатна справа: досвідчені журналісти можуть 
сприйняти це як регламентацію найбільш суб’єктивної з усіх форм 
викладу, початківці ж, тимчасом, як брак рецептивної практичної 
цінності. Замість компромісу ця книжка намагається бути спра-
ведливою до кожної сторони: у першій частині пропонується осно-
ва для рефлексій, у другій – інструкція, а третя знайомить читача 
з поглядами та стилем роботи відомих репортерів. 

Вихід у світ цього триголосся завдячує насамперед багатьом 
репортерам, котрі з 1986 р. супроводжували цей проект, збагатив-
ши його своїм досвідом та знаннями: Петер-Матіас Ґеде, Юрґен 
Ляйнеманн, Сибілле Краузе-Бурґер, Кордт Шніббен, Герман Шрай-
бер. Та передусім Герберт Ріль-Гайзе, який разом з нами на спе-
ціальності «журналістика» в Ляйпцигу ще взимку 2003-04 рр., за 
кілька місяців до того, як його здолала хвороба, обговорював свої 
погляди на етику репортера. 

* англ. Троянда є троянда, є троянда – Прим. перекл.
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Книжка має відстоювати солідне ремесло репортажу, а не 
пустодзвін з претензією на літературу (чому є багато прикладів). 
Хотілося б, аби вона заохотила журналістів, які наразі працюють 
насамперед у щоденних газетах, збагатити свої форми викладу 
суб’єктивними поглядами та манерами висловлювання. Для ре-
портерів це означало б: інакше підходити до справ у майбутньому, 
змінювати перспективу, розвивати описову мову. Для головних 
редакторів: допускати індивідуальні рукописи, уможливлювати 
участь, спричиняти збентеженість. А для читачів газет: стикати-
ся з незвичними процесами, переживати їх та усвідомлювати їхнє 
значення. 

Це є не утопії, а конкретні можливості газетної праці. Ви-
кладене у другій частині книжки ремесло було дійсно розроблене 
протягом багатьох десятиліть практики підготовки журналістів, 
застосоване й перевірене у численних курсах та семінарах. Більше 
тисячі вправ-репортажів з локального тематичного поля були на-
писані та обговорені за цими критеріями. Отже якщо у цій книж-
ці пропонуються перевірені практикою методи, то це є наслідком 
доброї співпраці з тими, хто брав участь в курсах та семінарах 
галузевих академій німецькомовних країн, а також у дипломній 
спеціальності «журналістика» у Ляйпцизькому університеті. За цю 
непряму допомогу в роботі над цією книжкою я хотів би подякува-
ти всім, хто брав участь у моїх курсах, та випускникам. 

Суцільна одностайність панувала серед відвідувачів моїх 
курсів також щодо того, які з їхніх вправ-репортажів були вдалими 
й чому. Хоча й написані за поганих технічних умов, багато з них 
були вдалими з першої спроби. Десять з них я в обробленому вигля-
ді включив до цієї книжки як вправи-репортажі: ознака того, що 
пропозиції щоденних газет можна без особливих зусиль збагатити 
репортажними формами. Я дякую авторам за надані тексти. 

Після того, як четверте видання перевидавалося протягом 
багатьох років, стало актуальним значно перероблене та актуалі-
зоване п’яте видання. Документи й тексти з попередніх видань я 
залишив лише настільки, наскільки вони з плином часу зберегли 
свою актуальність. Найсучасніший оригінал-макет створили Мат-
тіас Вольф та Александер Гессель, за що я їм обом щиро дякую, 
як і редколегії видавництва УФК за її терпляче та підбадьорливе 
ставлення до нового видання. 

Гамбург та Ляйпциг, травень 2006 р. 

Міхаель Галлер 



ЧАСТИНА ПЕРША

ПРО РЕПОРТАЖ



Перш, ніж говорити про те, як писати репортаж, слід проясни-
ти його ознаки: що саме робить репортаж репортажем? 

Навіть якщо критерії змінюються: цей вид тексту є набагато 
старшим від журналістики. І на ній позначилася традиція роз-
повіді. Той, хто хоче зрозуміти особливість репортажу, повинен 
знати його походження та становлення. 

Журналістські форми викладу ґрунтуються тимчасом більше, 
ніж на традиції. Вони мають свої варіанти оформлення, щоб 
бути в змозі відповідати певним публіцистичним цілям та пев-
ним очікуванням читачів. Отже щоб зрозуміти, що є репортаж, 
треба знати, для чого він годиться, а для чого ні. 

Є багато споріднених з репортажем жанрів. Який з них обира-
ється, це залежить від теми та матеріалу, від одиниць засобу 
масової інформації та особистих намірів. Тому сила репортажу 
може виявлятися лише стосовно інших форм: лише його від-
мінність від споріднених видів робить репортаж неповторним. 

Ця частина книжки пропонує три різні підходи до предмету 
репортаж: історичний, дефініціональний та порівняльний. Три 
разом узяті вони є базисом, на якому є побудованим журналіст-
ське ремесло другої частини книжки. 



► Перша глава дає картину історії виду тексту, що привела 
до сьогоднішнього репортажу. Глава не пропонує безпе-
рервного виведення, а розставляє акценти та позначає 
основні моменти, щоб показати критерії, що є актуальни-
ми ще й сьогодні. 

Сторінки 18 – 78 

► Друга глава критично розглядає різноманітні визна-
чення репортажу. Робиться висновок, що маркування в 
журналістській практиці мало допомагають. Пропонуєть-
ся функціональне визначення репортажу як вихід з мар-
кувальної дилеми. 

Сторінки 79 – 91 

► Третя глава показує споріднені з репортажем форми 
викладу: повідомлення, нарис, історія з інформаційно-
політичного часопису, звіт та фонове повідомлення. Від-
так обговорюються різні жанри для роз’яснення різниці, 
придатності та змішаних форм. 

Сторінки 92 – 120 

► Четверта глава узагальнює отримані відомості про тра-
дицію, функцію та своєрідність репортажу у п’яти тезах. 

Сторінки 121 – 122
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1.  Вступ:  
 До історії репортажу 

Маються на увазі лише такі оповідачі, як Гомер, Даніель Дефо, 
Теодор Фонтане, Ернест Гемінґвей або також балакучі шукачі 
пригод, уїдливі «розгрібачі бруду», автори кримінальних новин 
та повідомлень зі світського життя? В «Енциклопедичному Лек-
сиконі Майера» (нім. Meyers Enzyklopädisches Lexikon) дається 
визначення, що репортаж є «взятим з безпосередньої ситуації, 
здебільшого коротким повідомленням очевидця про подію, що 
передає її атмосферу». Й далі: «Репортаж є відносно новим літе-
ратурним жанром; він з’явився після кількох попередників на-
прикінці ХІХ ст. разом із сучасною журналістикою. (…)». Майже 
дослівно те саме говорить також 20-томний Лексикон газети 
«Die Zeit» (пор. Bd. 12, Hamburg 2005). 

Навіть якщо відволіктися від того, що репортаж не 
«з’явився після» ні в який час, це визначення хоч і не є хибним, 
але й не є правильним. Оскільки воно не зважає на вирішальну 
обставину: тут не повідомляється, тут розповідається. 

Якщо з погляду на історію поняття виходити з французь-
кого (але запозиченого з англійського «to report») слова «репор-
таж», то опис, власне, є значною мірою точним: це є пов’язаний 
із сучасною журналістикою й поширений нею спосіб викладу, 
який суттєво спирається на очевидців. Якщо ж у випадку «ре-
портажу» мається на увазі певний спосіб опосередковування, 
то воно позначає стародавній літературний жанр розповіді, а 
отже й культуру слухання (яка в наш час усе більше зникає). 
Оскільки до оповідача належить публіка слухачів або читачів, 
яка хоче щось звідати та зрозуміти це. 

Історія літературного жанру та розвиток журналістського 
репортажу постійно стосувалися одне одного. Отже під журна-
лістським кутом зору літературний жанр також є важливим, і 
його слід висвітлити уважніше. Тому ми не прагнемо скоротити 
історію репортажу до історії сучасної журналістики, а радше 
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