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Британська преса впливає на політичні процеси не тільки Сполученого 

Королівства, а й всього світу. Одним із найвагоміших періодичних видань в 

історії світової преси є «Таймс». Проблемам розвитку видавництва британських 

газет приділялася увага в працях зарубіжних і вiтчизняних учених, таких як,  

Морiсон Стенлi, Рей Грiнслейд, В. С. Соколов, С. Г. Корносенко [5]. Британський 

державний діяч Дж. Ві. Крокер відзначав, що «Таймс» не представляла настрій 

суспільства взагалі, але, швидше за все «вони припускали, що представляють 

громадську думку, і, звичайно, людей у більш прямій і авторитетній манері, ніж 

навіть Палата Громад» [3]. Крокер не заперечував, що в «Таймс» була дивна 

здатність установлювати громадський і політичний порядок денний через її 

безперервне і повне висвітлення важливих подій, не завжди погоджуючись з 

громадською думкою. Фактично, «Таймс» часто звинувачували в тому, що вона 

одночасно була і голосом олігархії, і голосом реформ, і голосом народу. 

Незважаючи на досить ґрунтовний аналіз даної проблеми, роль «Таймс» у 

британській культурі потребує подальшого дослідження. Отже, метою нашої 

статті є висвітлення становлення лондонської Таймс як найбільш впливової 

британської газети ХІХ століття.  

Це періодичне видання знаменувало собою пік розквіту друку в Англії 

ХІХ століття. У Лондоні до 1820-их рр. видавалося близько 100 журналів, 

Едінбург вважався центром видавничої справи. Але «Таймс» вдалося обійти всіх 

своїх конкурентів з точки зору і впливовості, і професіоналізму співробітників, і 

популярності, що виразилося в тиражах [1: 147].  Широта поширення і тираж 



«Таймс» допомагає продемонструвати ту силу, якою володіла газета. 1836 року її 

тираж складав 10 тис. примірників. Кількість людей, яка прочитала їх є значно 

більшою, тому що багато екземплярів читалися по кілька разів у бібліотеках, 

читальних клубах або вголос. 1855 року тираж «Таймс» досяг 60 тис. 

примірників. 

Роком народження лондонської «Таймс» можна вважати 1785 рік. Тоді 

англійський друкар Джон Уолтер почав видавати газету «Universal Daily Register» 

(«Універсальний щоденний журнал»). А свою справжню назву газета отримала 

1788 року. 

Лондонська «Таймс» відкрила нову сторінку в історії англійського друку. 

Вона знаменувала епоху незалежної, вільної від тиску влади преси. Дана газета 

показала, що друковані видання можуть бути не просто трансляторами подій, що 

відбуваються у світі або думок контролюючих її органів, а й самостійними 

соціальними інститутами, активними учасниками суспільно-політичних процесів, 

«четвертою владою», що базується на інтересах суспільства і принципах 

об’єктивності. Цьому результату передувало кілька етапів в історії розвитку 

«Таймс»: 1785 р. – початок XX ст.; міжвоєнний період (1920 – 1930-ті рр.); 1940 – 

1950-ті рр.; 1960-ті рр. – 1985 р. 

Основу сучасного становища газети заклав її перший редактор Джон 

Уолтер. Він почав боротьбу за право видання висловлювати свої власні судження 

і погляди на сучасну політику. Таким чином, він сприяв становленню в 

англійській пресі плюралізму думок і звільнення її від урядового диктату. 

Засновник видання поставив перед газетою завдання стати цікавою максимально 

великому числу читачів. Про це Джон Уолтер сказав у своїй першій редакційній 

статті: «... газета повинна бути хронікером часу, вірним літописцем усіх проявів 

людського розуму, вона не повинна зосереджуватися лише на одній події, але, 

подібно до добре сервірованого столу, повинна мати в своєму арсеналі страви на 

будь-який смак ... і, уникаючи крайнощів, триматися золотої середини» [1: 50].  

Син Джона Уолтера, другий редактор і видавець «Таймс», очолив 

видання 1803 року. Він продовжив справу батька: посилив риси 



респектабельності і зробив газету найінформованішою в країні. Його 

редакторська діяльність зробила переворот у системі англійської преси, що до 

цього часу перебувала в повному підпорядкуванні міністерському друку. Джону 

Уолтеру II вдалося підірвати монополію урядової преси та вийти з-під її 

ідеологічного тиску.  При Джоні Уолтері II з’явилися перші власні кореспонденти 

«Таймс» за кордоном, що дозволило підвищити оперативність надання новин й 

об’єктивність в їх висвітленні. Це нововведення виділило «Таймс» на ринку 

англійської преси та сприяло продовженню її виходу з-під урядового контролю. 

Впливовість і популярність газети продовжували зростати. Найбільш 

показовим із цього боку став період Кримської війни. Тоді газета стала найвищим 

авторитетом для суспільства і караючим знаряддям для влади. Видання піднялося 

на недосяжну для інших ЗМІ висоту. Такому зльоту сприяв ще один інноваційний 

хід видання в області репортерської роботи, що просунув англійську 

журналістику на ще один крок вперед. У «Таймс» з’явився перший в історії преси 

Великобританії військовий кореспондент – Вільям Рассел. Він спостерігав за 

військовими подіями Кримської війни зсередини, отримував інформацію з 

перших рук і намагався донести її до читача в максимально об’єктивній і 

неупередженій формі. Він діяв так само, як і перший у Британії власний 

кореспондент за кордоном Генрі Робінсон. Наслідками публікації його матеріалів, 

що викривають військову і політичну еліту, були зміни в уряді та у військовому 

керівництві. Крім того, тексти Рассела позитивно впливали на читачів газети. 

Його репортажі піднімали патріотичний дух народу, надихали поетів, а окремі 

фрази його журналістських творів ставали крилатими фразами. Ці факти свідчать 

про всенародний характер видання [3]. Отже, Джон Уолтер II зумів підірвати 

монополію уряду на першість в повідомленні зарубіжних новин і надав 

населенню альтернативну точку зору на одні й ті ж події.  

Протягом багатьох років «Таймс» була «законодавцем мод» в області 

друкарської справи. Вона впроваджувала у свою практику новітні винаходи, що 

сприяло їх поширенню на ринку друку. Використання багатьох інноваційних 

технічних пристроїв в діяльності редакцій починалося саме з «Таймс». Таким 



чином, вона здобула собі славу прогресивного з технічного боку видання. З 

огляду на те, що «Таймс» було досить відомим і авторитетним виданням, 

застосування ним будь-яких технічних приладів, машин слугувало для них 

гарною рекламою. 

Стрімка еволюція «Таймс» була зумовлена тим, що її керівники за будь-

яких обставин, навіть найбільш кризових, ставили собі за найголовнішу мету 

успішне функціонування газети. Газета розвивалася своїм шляхом, незважаючи 

на гостре внутрішньо- і зовнішньополітичне становище. Зовнішні обставини 

(політичні, перш за все) стимулювали розвиток цього видання, а не 

підпорядковували або обумовлювали його. У зв’язку з цим в історії «Таймс» 

простежується тільки прогресивна тенденція розвитку.  

Діяльність цієї газети показова з точки зору відстоювання свободи преси. 

Співробітники видання стали продовжувачами справи Джона Уїлкса, 

британського журналіста, публіциста і політика, який був відомим борцем за 

права вільних англійців від руйнівників конституційного ладу. Журналістам 

вдалося відстояти свободу слова на високому рівні. Пройшовши крізь судові 

переслідування за опозиційність владі, як і Уїлкс, газета не перетворилася в ще 

одну опору, «служницю» держави. Навпаки, їй вдалося відстояти свою 

самостійність і незалежність в судженнях, довести свою авторитетність у світі 

інформації. «Таймс» стала силою, що не підкоряється владі і безпосередньо 

впливає на процеси, що протікають в країні, – справжньою «четвертою владою». 

Про вагомість такого впливу говорить той факт, що для Абрахама Лінкольна 

«Таймс» цього періоду була «однією з найбільших сил у світі» [2: 51]. Навіть сама 

королева Вікторія нарікала на впливовість цього друкованого видання.  

Газеті вдалося стати повноправним учасником суспільно-політичних 

процесів, здатним вплинути на прийняті урядом рішення. До цього часу «Таймс» 

бере участь в ухваленні законів, у проведенні парламентських реформ. 

Таким чином, газета «Таймс» стала еталоном якісної преси, синонімом 

респектабельності в журналістиці, символом впливовості і дієвості газети. 

Видання продемонструвало, що можна бути популярним серед 



найрізноманітніших верств населення, досягати величезних тиражів, будучи 

серйозною, аналітичної газетою, що уникає «жовтизни». Відповідно до цього 

«Таймс» служить прикладом для сучасних ЗМІ, стимулом для їх сталого 

розвитку. 

«Таймс» вдалося досягти найвищої авторитетності на ринку не тільки 

англійської, але й світової преси, політичної впливовості багато в чому завдяки 

спадкоємності традицій, продовження редакторами інформаційної політики своїх 

попередників. Вони були однодумцями, дотримувалися єдиної лінії розвитку 

видання, закріплювали досягнення попереднього керівника. Таким чином, 

кожному новому редактору вдавалося зробити крок вперед у розвитку видання, 

заданому ще Джоном Уолтером у кінці XVIII століття. 

Отже, у ході дослідження було виявлено особливості впливу газети на 

становлення британської культури та її розвиток. Було виявлено, що нічого 

цілком не визначає британський народ так, як їх щоденне читання 

найвпливовіших газет, якою і є «Таймс». Ця газета протягом десятиліть 

відігравала велику роль у британській культурі, визначаючи інтелект країни, 

політичний ухил і соціальний клас. 
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