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Анотація. У статті розглядається початок роботи Української служби міжнародної 

радіостанції «Голос Америки». Проаналізувавши зміст першого випуску новин Української 

служби радіостанції «Голосу Америки», автор дійшов до висновку, що контент першого 

україномовного радіоповідомлення радіо «Голос Америки» від 21 листопада 1949 р. 

повністю відображає ті міжнародні та політичні реалії, які склалися у світі у період 

геополітичного протистояння СРСР та США. 

Ключові слова: Українська служба радіо «Голос Америки», «холодна війна», ідеологія, 

НАТО, інформаційна політика. 

 

Розвиток військового конфлікту на Донбасі протягом останніх років показав, що 

його інформаційна складова стає все більш важливими у процесі досягнення 

політичних та геополітичних завдань. Відповідно, зростає і актуальність розроблення 

ефективних методів протидії інформаційної агресії. У цьому контексті, дуже 

важливим є вивчення історичного досвіду організації інформаційної політики, як 

методу досягнення політичних та зовнішньополітичних цілей, особливо у другій 

половині ХХ ст., у період ідеологічного протистояння доби «холодної війни».  

У цьому сенсі, вельми важливим вважається дослідження діяльності Української 

служби «Голосу Америки»» – підрозділу легендарної радіостанції віщання якої на 

радянський табір у період «холодної війни», стало одним з найефективніших методів 

ведення інформаційної та ідеологічної боротьби західного світу проти СРСР.  

Попри важливість наукового осмислення цієї проблематики, вона майже не 

досліджувалася представниками української історіографії. Маємо констатувати 

відсутність узагальнюючих, системних наукових робіт з діяльності Української 

служби «Голосу Америки». 

Українська служба «Голосу Америки», яка була створена у 1949 р., у період 

масштабного розгортання «холодної війни», відзначає сьогодні 70-ти річний ювілей. 

Її поява була обумовлена необхідністю донесення ідеологічних цінностей західного 

світу до найчисельнішої етнічної групи, яка знаходилася під владою Радянського 

Союзу – українців. Створена за ініціативи представників української діаспори, 

Служба мала демонструвати наявність «іншої України» – яка успішно склалась, 

попри її існування на території іншої країни, з принципового іншим набором 
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культурно-релігійних цінностей. Головний посил, який несли кореспонденти 

радіостанції, полягав у тому, що цінності свободи та демократії, в умовах яких у 

другій половині ХХ ст. розвивалося українське діаспорянське суспільство, не тільки 

не є перешкодою, але й важливим фактором етнічного розвитку українського народу. 

Натомість, радянський, тоталітарний досвід є однією з загроз його існуванню. 

Як відомо, у більшості робіт інформаційного характеру можна зустріти дату 12 

грудня 1949 р., яка вважається днем заснування Української служби «Голосу 

Америки». Зокрема, саме це число згадується на сайті Української служби «Голосу 

Америки» [1]. 

Проте наявні у нашому розпорядженні документи вказують на те, що вірогідно, 

віщання українською мовою на радіостанції «Голос Америки» почалося дещо раніше. 

Зокрема, на сайті «diasporiana.org.ua/» – важливому зібранні джерельних матеріалів та 

історичних наукових праць української діаспори, зберігається документ під назвою 

«Радіоповідомлення ВВС та «Голосу Америки», датований 21 листопадом 1949 р. [2], 

який складається із надрукованих повідомлень, що прозвучали на вищезгаданих 

радіостанціях, у понеділок, 21 листопада 1949 р. Усі записи новин викладені 

українською мовою. 

Не виключено, що це зібрання радіо-повідомлень – просто переклад 

англомовних версій новин, озвучених радіостанцій. Проте, є версія, що це саме 

україномовні повідомлення, які з’явилися у ефірі за три тижні до офіційного початку 

роботи Української служби «Голосу Америки». Останню гіпотезу, зокрема, відстоює 

у статті «Як наші емігранти змусили «Голос Америки» заговорити українською» [3], 

український вчений Микола Тимошик.  

Автор статті наполягає на тому, що перший випуск української програми новин 

на радіо «Голос Америки» відбувся саме наприкінці листопада 1949 р. «Коротке 

інформаційне повідомлення однієї з найвідоміших у світі газет – «The New York 

Herald Tribune» (число європейського випуску від 23 листопада 1949 року) було для 

світового українства справжньою і несподівано швидкою сенсацією. Ось його зміст: 

«Цієї неділі 20 листопада в програмі радіомовлення «Голосу Америки» для народів за 

залізною завісою появилася, нарешті, передача для українців» [3], – відзначив 

науковець.  

М. Тимошик представив у статті повідомлення видання «The New York Herald 

Tribune», аналіз якого дозволяє зробити висновок про те, що саме на початку 

листопада 1949 р. Українська служба найвідомішого у радянському таборі радіо-

ресурсу західного світу вже працювала. Зокрема, у матеріалі говориться про таке: 

«США вперше почали безпосередньо говорити до 40 мільйонів населення України, до 

людей, які люблять волю і впродовж століть ставили спротив насильству. Передачі 

«Голосу Америки» ведені в українській мові» [3]. 

Проте, запустити регулярне радіомовлення українською наприкінці 1949 р. не 

вдалося. Це пов’язано із тим, що на той момент Українська служба «Голосу 

Америки» була не до кінця укомплектована кадрами. Відповідно, строки її офіційного 

відкриття були перенесені на початок грудня, конкретніше – на 11 число. 
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М. Тимошик у своїй статті виклав відповідь американського посольства у Великій 

Британії на чисельні запити українців за кордоном, щодо початку українського 

радіомовлення. У цьому документі, зокрема, зазначається: «Регулярні висилки 

«Голосу Америки» українською мовою розпочнуться з 12 грудня ц. р. «Голос 

Америки» транслюватиме ВВС на хвилях 49,4, 41,6, 31,9, 24,8, 19,16 щодня о 6.30 – 

7.00 вечора. Повтор передачі вранці від 11 год. на хв. 25,1. Запізнення виходу 

пояснюється тим, що українська редакція ще не сповна скомплектована» [3]. 

Отже, цілком ймовірно, що розміщений на сайті «diasporiana.org.ua/» 

вищезгаданий документ, враховуючи вказану у ньому дату, дозволяє розкрити зміст 

першого україномовного випуску новин радіо «Голос Америки». 

Варто розглянути також інформаційне наповнення цього першого випуску, яке 

цілком відображає той міжнародний контекст, який склався у період розгортання 

«Холодної війни».  

Більшість україномовних новин, що були озвучені у ефірі 21 листопада 1949 р., 

торкалися подій, безпосередньо пов’язаних із процесом  оформлення 

Північноатлантичного альянсу (НАТО), який саме тоді тривав і входив у свою 

кінцеву на той час фазу. Зокрема, у одному з повідомлень говорилося про нараду 

американського Державного секретаря Діна Ачесона (1893–1971) (у документі 

Ечесона – О. Н.) із «представниками п’яти західних держав і Канади в справі 

складення Атлантійського пакту» [2]. 

Серед іншого, у повідомленні говорилось також про зустріч Ечесона із 

представниками Сенатської комісії з закордонних справ з приводу обговорення 

проекту створення НАТО. Зазначалося, що «Голова Сенату Коннелі заявив, що 

проект буде підтриманий та стверджений майже одноголосно обома палатами 

Конгресу США» [2]. 

Інше радіо-повідомлення торкалося політичної ситуації у Норвегії напередодні 

входження країни до Північноатлантичного альянсу. Зокрема, повідомлялося про 

повну підтримку правлячої тоді Норвезької робітничої партії проекту створення 

НАТО. «Конгрес норвезької робітничої партії, що має абсолютну більшість у 

парламенті, ухвалив приєднання Норвегії до Атлантійського оборонного союзу»… 

Одночасно конгрес та парламент відхилили пропозицію СССР ( саме таке написання 

назви Радянського Союзу було подане у тексті – О. Н.) про складення оборонного 

пакту між СССР та Норвегією» [2], – відзначали українські кореспонденти «Голосу 

Америки».  

У повідомленні робилося припущення, що разом із Норвегією, рішення про 

вступ до НАТО прийме і Данія, яка, на їх думку, «не може додержуватися 

нейтралітету, обеззброєною стояти перед можливістю агресії» [2]. 

Посилаючись на представників французьких урядових кіл, Українська служба 

«Голосу Америки» повідомляла також про бажання «Французької Африки» вступили 

до Атлантичного оборонного союзу та його готовність включити цю територію до 

«зони безпеки». Останнє передбачалося зробити за рахунок заснування на 

іспанському острові Мінорка американської військової бази [2]. 
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Важливим з точки зору дослідження історії створення НАТО є і повідомлення 

про зустріч британського міністра іноземних справ Ернеста Бевіна (1881–1951) із 

своїми колегами з Туреччини та Греції, на яких обговорювалася ідея створення 

Середземноморського союзу, який «повинен бути продовженням Атлантійського 

пакту» [2]. 

Серед інших інформаційних приводів, на які звернули увагу журналісти 

Української служби «Голосу Америки» 21 листопада 1949 р. стала промова вже 

згадуваного міністра іноземних справ Великої Британії Е. Бевіна на конгресі тред-

юніону робітників транспорту, у якій чиновник, привітавши початок у власній країні 

«справжньої соціальної революції», засудив робітничу політику Радянського Союзу, 

де «побудовано величезні системи концентраційних таборів рабської праці» [2]. 

Натомість Бевін, як повідомляло радіо «Голос Америки», закликав робітників 

підтримати ідею створення НАТО. «Західні держави завершують побудову оборонної 

системи Атлантійського Союзу для оборони Західного світу, західної демократії і 

способу життя від наступу СССР, що прагне шляхом зовнішньої та внутрішньої 

агресії поодинці підпорядкувати собі всі народи Західного світу», – говорилося у 

повідомленні з посиланням на Бевіна.  

Радянські «табори рабської праці» згадуються і у іншому повідомленні, про те, 

що Новозеландська федерація праці, разом із Австралійською та Американською, 

виступила з вимогою міжнародного розслідування їх існування.  

Були згадані і переслідування церкви у країнах радянського табору. Зокрема, 

говорилося про промову Папи Римського Пія ХІІ (1876–1958), який засудив наступ 

радянського тоталітарного режиму на церкву, який понтіфік назвав «нечуваним і 

жорстоким». На думку Папи, сучасне йому переслідування християн з боку 

комуністів можна порівняти із діяльністю римського імператора Нерона [2]. 

У випуску новин також підіймалися питання, пов’язані із гальмуванням процесу 

вироблення основ післявоєнного устрою між СРСР та західними країнами у зв’язку із 

початком «Холодної війни». Зокрема, говорилося про безрезультатність на той 

момент міжнародних переговорів щодо визначення статусу Австрії та 

середземноморського порту Трієст. Також повідомлялося про провали спроб 

комуністів закріпити свої позиції у Греції та Індії [2]. 

Отже, контент першого україномовного радіоповідомлення радіо «Голос 

Америки» від 21 листопада 1949 р. повністю відображає ті міжнародні та політичні 

реалії, які склалися у світі у період геополітичного протистояння СРСР та США. 

Журналісти намагалися донести до українських слухачів, які жили по той бік 

«залізної завіси» своє бачення розвитку міжнародного процесу, всупереч пануючої 

тоді у радянському таборі ідеології. Саме тому, вони вважали за потрібне зробити 

наголос саме на питаннях створення Північноатлантичного альянсу, недоліках 

соціальної політики радянського керівництва, антицерковній складовій тоталітарної 

політики у Східній Європі, боротьби проти поширення комунізму у різних країнах та 

регіонах. Українська служба «Голосу Америки», таким чином, ставала допоміжним 
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механізмом інформаційної боротьби західного світу проти свого радянського 

конкурента, за допомогою якого робилися спроби розбити його ідеологічний моноліт. 
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THE VOICE OF AMERICA UKRAINIAN SERVICE BEGINS ITS WORK:  WHEN 

DID IT HAPPEN AND WHAT WAS THE FIRST NEWSCAST ABOUT 

 

Abstract.  This article is concerned with the beginning of the work of the Ukrainian Service of 

the Voice of America. Despite the importance of this issue it has not been thoroughly studied by 

representatives of Ukrainian historiography. It is the author’s opinion that the first Ukrainian-

language broadcast of the Voice of American took place on November 21, 1949, several weeks 

earlier than cited on the current VOA Ukrainian website. Based upon the work of Ukrainian 

scholars such a difference in official launch dates reflects a lack of staffing as Ukrainian-language 

broadcasting was being launched, leading to a delay in the implementation of sustained regular 

broadcasting.   

After content analysis of the first broadcast of news by the Ukrainian Service of the Voice of 

America, the author concludes that the content of the first Ukrainian-language VOA broadcast from 

November 21, 1949, reflects the international and political realities, which existed in the world 

during the geopolitical confrontation between the USSR and the USA.  The journalists tired to 

convey to Ukrainian-language broadcast listeners who lived on the other side of the Iron Curtain 

their vision of the development of the international process, contrary to the ideology that prevailed 

in the Soviet camp.  That is why they felt it necessary to cover the establishment of the North 

Atlantic Treaty Organization (NATO), the shortcomings of social policy of the Soviet leadership, 

the anti-religious component of totalitarian policy in Eastern Europe, the fight against 

communism’s expansion into other countries and regions.  Through this process the Ukrainian 
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Service of the Voice of America became an auxiliary mechanism in the information struggle of the 

Western world against its Soviet competitor, and whereby attempted to break the Soviet ideological 

monolith. 

Key words: Voice of America Ukrainian Service, the Сold War, Ideology, NATO, Information 

Policy. 
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