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This article is devoted to the questions of legends, myths as the first 
mass communication and their influence on the development of primary mass 
communication, in the border areas of Poland, Ukraine and Slovakia, inha-
bited by: Lemkos, Boykos and Huculs. In addition, an important element 
will be the beginning of media development, its effects and the comparison 
of the impact of the first mass media on society in confrontation with their 
modern counterparts. 

The article is based on sources of the formation of the first mass media 
and specific ethnic «journalism» on the native Slavic lands. Their influence 
on the Rusyns society and the formation of the media in the national cons-
ciousness in society. Description of the medium which educates the social mas-
ses, sometimes manipulates them in reference to their current substitutes. 

Keywords: Lemkos, mass communication, ethnic journalism, legends, 
myths. 

 
Metodologią badawczą stosowaną w doborze materiałów jest ana-

liza historyczno-medialna, a także analiza socjologiczno-kulturowa na 
bazie porównania dostępnych źródeł. 

Dziennikarstwo historyczne jest bardzo ważną gałęzią tak obszer-
nego działu jakim są nauki dziennikarskie, jednocześnie wchodzące-
go w skład wydziału nauk społecznych zajmujących się szeroko ro-
zumianą dziedziną badań w społeczeństwie, jego struktury, historii, 
etnografii. W artykule starano się połączyć nauki humanistyczne, 
socjologiczne, kulturowe i historyczne oraz wpływ tych czynników na 
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współczesne postrzeganie świata. Warto zauważyć, że legendy są uważane 
za główny środek masowej komunikacji, formę zapisu śladów ludzkich 
osiągnięć w tych dziedzinach, mit jako sposób narracji historycznej. 

Legendy i mity opiewające w chwałę dawnych bohaterów stały się 
integralną częścią życia i kultury regionu, sposobem narracji historycz-
nej, swoistym rodzajem reportażu z tamtych lat. Stworzyły świat, 
który już minął, ale pozostał w pamięci i duszy jego spadkobierców. 
Stały się prototypem komunikacji masowej, zarówno nowoczesnej, jak 
i pokoleniowej. Były pierwszym typem komunikacji masowej. Gene-
rowane z pokolenia na pokolenie, tworzyły świadomość etniczną i 
historyczną. Ewolucja komunikacji masowej rozpoczęła się wraz z ewo-
lucją człowieka. Początkiem było samo wyksztalcenie się u huma-
noidów umiejętności mowy, która stała się początkiem pierwszej re-
wolucji. Sam akt mowy używany u ludzi pierwotnych i wykształce-
nie u nich umiejętności porozumiewania postawiła je na wyższym 
szczeblu rozwojowym w odniesieniu do pozostałych ssaków. Ta umiejęt-
ność zrewolucjonizowała sposób ich myślenia, postrzegania świata, a 
nawet wywarła wpływ na ich działanie. Gdy człowiek posiadający wie-
dzę że np. za wzgórzem jest lew przekazał te informację grupie, zmie-
niało to jej sposób działania [4, s. 18-19], było bodźcem do podjęcia 
decyzji o zmianie trasy lub ominięciu zagrożenia. Każdy wynalazek 
tworzy reakcję i kontrreakcję, nie koniecznie zamierzoną [4, s. 28], 
sam akt mowy jako pierwowzór komunikacji masowej stworzył pod-
waliny pod legendy i podania które były jego następstwem, wytworzył 
system kodów który następnie wyewoluował w język. Legendy i po-
dania stały się nośnikami informacji, które podobnie jak zapis gene-
tyczny zostały przekazane jako zdobycz cywilizacyjna i rozwojowa 
następnym pokoleniom, były następnym szczeblem w drabinie ewo-
lucji człowieka i towarzyszących mu od początków mediów. 

Legendy i mity, jako podstawowa komunikacja masowa, mają swoje 
korzenie w postaci rozwoju artykulacji dźwięków i mowy u ludzi. Nie 
sposób ocenić znaczenia mowy jako środka komunikacji masowej. Wy-
nalazek mowy i języka oznaczał przekroczenie barier miejsca czasu i 
sytuacji. Słowo jako symbol przenosi myśl w sfery zarówno świata 
realnego jak i wyimaginowanego, w czasie i miejscu, z przeszłości w 
przyszłość [2, s. 16]. 
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Legendy i mity jako sposób narracji podtrzymującej świadomość 
etniczną i przynależność narodowościową. Narracja rozpatrywana jako 
sposób przedstawienia zdarzeń w mediach, życiu publicznym, narracja 
historyczna. Jest to sposób kreowania rzeczywistości, przedstawiania jej 
w konkretny sposób, także w celach prowadzonej polityki, utożsamiania 
społeczeństwa po cele marketingowe. To także reportaże jako gatunek 
dziennikarski utożsamiany z pamięcią, chęcią zapisania, zapamiętania 
pewnych wydarzeń, tworzących historię, opisujących narody, kulturę. 

Legendy można rozpatrywać jako źródło historyczne i gatunek li-
teracki w ten sposób skupiamy się nie tylko na fantastycznej opowieści 
lecz na źródle historyczno-etnograficznym traktującym o opowieściach, 
kulcie, lokalnych wydarzeniach. Legendy różnią się od mitów tym ze 
opowiadają historię ludzi nie bogów, opisują wydarzenia mające ko-
rzenie i pokrycie w faktach historycznych. Jest to forma ludowego kro-
nikarstwa i spisywania dziejów lokalnych mieszkańców w formie ustnej 
przekazywanej przez pokolenia. Jest to pierwotna forma dziennikar-
stwa, w czasach gdy większość ludu była niepiśmienna a wykształcenie 
było domeną nielicznych uprzywilejowanych grup, społeczeństwa pop-
rzez przekazywane historie komunikowały się ze sobą w sensie geo-
graficznym jak i pokoleniowym. Była to forma nierzetelna, ubogacona 
o wierzenia, strefę metafizyczną, ubarwiona zjawiskami nadprzyrodzo-
nymi którymi starano sobie wytłumaczyć pewne wydarzenia historycz-
ne czy atmosferyczne nie posiadając gruntownej wiedzy naukowej. 

W strefę historii ubogaconych o zjawiska paranormalne, nadprzy-
rodzone, ożywione siłą boską lub magią wchodzi mit. Mit jako ga-
tunek literacki opowiadający dzieje bogów, bóstw ale także jako sło-
wo, komunikacja masowa, przekaz, porozumienie, jako mowa wyb-
rana przez historię [1, s. 27]. 

Legendy i mity analizowane w ten sposób są pewną formą repor-
tażu naocznych świadków wydarzeń lub osób relacjonujących, opo-
wiadających historię z drugiej ręki. Jest to forma ówczesnego dzien-
nikarstwa wzbogacona o czynnik kulturowy i folklor, nie zatracając 
jednak faktów historycznych czy głównego nurtu, myśli, przekazu jaki 
płynie z opowiadań. Mit rozpatrywać można także nie tylko jako fik-
cję literacką lecz jako sposób narracji historycznej. Przez wieki lud-
ność tworzyła historię celem szerzenia pamięci, tożsamości etnicznej, 
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narodowej, by upamiętnić pewne wydarzenia, osoby lecz także w celach 
informacyjnych, by wiedzieć co się w świecie dzieje poza ich domem, 
wioską, chutorem czy miasteczkiem. 

Typy legend i mitów 

Rusini grupa Słowian zamieszkujących tereny Beskidu niskiego i 
Bieszczad aż po wyższe łuki Karpat, obecnie mniejszość narodowa w 
Polsce, Słowacji i Ukrainie która obejmuje: Bojków, Łemków, Rus-
naków i Hucułów. Spadkobiercy Rusi Kijowskiej, a także historycz-
na nazwa Ukraińców. Rozlani pomiędzy cztery kraje niegdyś trzon 
karpackiej populacji wytworzyli najbardziej bogatą kulturę material-
ną i duchową pośród wszystkich Słowian. Różnorodność ich kultury 
przejawia się w legendach, pieśniach, dumkach czy ornamentyce i iko-
nografii. Ludowi temu sztuka nigdy nie była obca dlatego ich mito-
logia i legendy przepełnione są formami literackimi, bujnymi opisa-
mi wzbogaconymi, czasem koloryzowanymi.  

Najważniejszy element podań, który wytworzył fenomen zbójnict-
wa ostatnich kilku wieków, usprawiedliwiany i pociągający pomimo 
brutalności w swej naturze, opiewany w pieśniach i legendach. Był naj-
ważniejszą częścią historii i co się z tym łączy poczucia tożsamości 
etnicznej grup zamieszkujących Karpaty. Obecnie promowany jako 
atrakcja turystyczna, często pojawia się mediach jako główny punkt 
zachęcający do wycieczek śladami beskidników. Sama nazwa Tołhaje 
spopularyzowana tylko na terenie Bieszczad i okolic pochodzi od wę-
gierskiego słowa Tolvaj co oznaczało nie mniej nie więcej niż zbójnik 
karpacki, który w szczególności specjalizował się w łupieniu karawan 
kupieckich. Proceder ten rozwijał się do końca XVIII wieku. 

Jak ważnym elementem kultury beskidzkiej było zbójowanie zoba-
czyć można w Orelcu niedaleko Soliny gdzie w 2009 roku postawio-
no jedyny w Polsce pomnik Tołhaja [7]. Legendy na pograniczu boj-
kowsko-łemkowskim przenikają się, a legendy węgierskie i huculskie 
również miały znaczący wpływ na ich charakter, choćby przez naj-
słynniejszego z karpackich przywódców zbójnickich — Oleksę Do-
bosza i jego brata Iwana. 

Największym Łemkowskim zbójnikiem był Andrij Sawka urodzo-
ny w 1619 roku w Stebniku koło Bardejowa. Był synem diaka, osie-
rocony we wczesnym dzieciństwie, został oddany na służbę do dworu 
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Rakoczych. Nie wiodło mu się tam najlepiej i szybko uciekł do gra-
sującej w pobliżu bandy Bajusa. Po pewnym czasie sam przejął do-
wództwo, wsławił się spektakularnym napadem na sanocki zamek i 
uwolnieniu podobnych mu opryszków skazanych na śmierć. Większość 
z nich zasiliła szeregi jego kompani, przenieśli się do Humennego gdzie 
trudnił się zbójeckim zawodem. Dowiedziawszy się o powstaniu Boh-
dana Chmielnickiego na Ukrainie, sam zapragnął podobnego z Kar-
patach. Obwołał się hetmanem, odczytywał kozackie rozkazy na styl 
Zaporoski. Legenda głosi iż kontaktował się z samym Hetmanem 
Chmielnickim lecz czy to prawda czy wymysł zbójnickiej wyobraźni 
nikt nigdy nie dowiódł. Podobnie kulisy jego śmierci są owiane ta-
jemnicą, jedni mówią że został złapany i nabity na pal w Muszynie 
inni wierzą w jego cudowne ocalenie i ucieczce na Sicz do wojsk ko-
zackich [3, s. 258-260]. Węgierskim Janosikiem zwany był Rózsa Sán-
dor który zapisał się w pamięci ludzkiej jako dobrodziej biednych i 
wróg bogatych. Na Węgrzech jego pamięć jest czczona po dziś dzień, 
rocznice urodzin uroczyście obchodzone, a on sam stał się synoni-
mem bohatera walczącego o najuboższych i najbiedniejszych [9], był 
przyjacielem Łemków ponieważ wielu z nich służyło pod nim, także 
wielu z nich pomagał bezinteresownie. 

Legendy zbójnickie, tołhaji i kozaków były swoistym kanałem pro-
mującym styl życia. Wielu zafascynowanych nimi ludzi pragnęło osią-
gniecia podobnej sławy, pragnęło zaczerpnąć takiego życia. Był to 
pierwszy przekaz typu lifestyle, z czasów zanim pojawiła się telewizja 
i modne magazyny. Wielu marzyło o byciu okrytym sławą bohaterem. 
Obieg informacji jaki istniał w formie tych legend łączy w sobie dwa 
filary mediów. Dziennikarstwa historycznego w formie kronik, pamięt-
ników, podań, dumek, które raz budowały tożsamość narodową mniej-
szości zamieszkujące tereny Karpat, dwa wywierały wpływ a nawet 
presję na społeczeństwo by hołdowało takiemu a nie innemu mode-
lowi zachowań. Kreowały świat tak jak robią to współczesne media. 
Podawały co jest modne w tym przypadku zbójnictwo podobnie jak 
robią to portale internetowe czy programy telewizyjne, wystarczyło 
przyjąć proponowany model zachowań by stać się gwiazdą ówczes-
nego show-biznesu. Podobnie manipulowały one społeczeństwem z 
jednej strony tworząc okno na świat, gdyż były jednym z niewielu 
źródeł informacji, z drugiej wywierając ogromny wpływ na tożsamość, 
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kreując sposób bycia, narzucając standardy szufladkowały owe spo-
łeczeństwa ograniczając im wybór, lub popychając je do dokonania te-
go konkretnego wyboru. Podania i legendy to także komunikacja ma-
sowa w wymiarze pokoleniowym, współcześnie możemy nagrać dźwięk, 
obraz, zrobić zdjęcie lub w bardziej archaiczny sposób napisać wia-
domość dla potomnych, dawniej to przekazy ustne były tą wiadomoś-
cią, z całym bujnym opisem wydarzeń i towarzyszącego mu planu zdar-
zeń pobocznych musiały wystarczyć aby nakreślić cały obraz sytuacji. 

Cudowne źródełka i kapliczki 

Przekazy dotyczące cudownych źródeł i kapliczek z nimi związa-
nych działały na społeczeństwo jak poradniki o zdrowym stylu życia. 
Pogoń za pięknem stała się motorem napędowym ówczesnej gospo-
darki kramarzy, same zaś legendy działały jako ich reklamy. Jednym 
z typów legend krążących pośród ludności stanowią podania o cudo-
wnych źródełkach i kapliczkach. Po przyjęciu chrześcijaństwa ludność 
rusińska, łemkowska a także w znacznej części bojkowska przypisy-
wały cudowne moce karpackim kapliczkom i źródełkom. Ze względu 
na silny kult wiary unickiej (greko-katolickiej) w mniejszym stopniu 
prawosławnej gdyż po Unii Brzeskiej przechrzczono praktycznie całą 
ludność, a także rzymsko-katolickiej, niewykształceni mieszkańcy wsi 
przypisywali magiczne działanie wodzie w owych źródełek, moc uz-
drowicielską dzięki rzekomym objawieniom matki boskiej lub inge-
rencji samego boga wszechmogącego. 

Faktycznie na tym terenie spotykane jest duże zagęszczenie źró-
deł o różnorakich właściwościach, bogatych w minerały i pierwiastki 
chemiczne niezbędne do życia czyniąc wodę lekarstwem na niektóre 
schorzenia.  

Największą czcią cieszyło się źródełko w Radoszycach. Historia 
cudownego źródła sięga XIX wieku, popem w Komańczy był wtedy 
Danyjiło który miał dwóch synów i córkę. Dzieci były zdolne i posy-
łano je do szkół. Pewnego lata po zakończeniu roku szkolnego córka 
popa Danusia wracając ze szkoły w Sanoku postanowiła się wykąpać 
w okolicznym potoku, niestety bardzo się rozchorowała a całe jej ciało 
pokryły strupy, a skóra niemiłosiernie piekła. Przez rok pop woził dziew-
czynkę po różnych lekarzach aż ta sama straciła nadzieje na wyzdro-
wienie i prosiła boga o śmierć. W Wielkanoc gdy rodzice byli w cerkwi 
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postanowiła dopomóc śmierci i ruszyła w las z nadzieją że zabiją ją 
wilki lub ukąsi żmija. Wędrowała tak kilka dni, śpiąc na mchu, spo-
żywając jedynie to co znalazła w lesie. Podczas jednego z takich po-
siłków Danusi ukazała się matka boska która wskazała jej miejsce gdzie 
wybiło cudowne źródło a z którego woda ulży jej cierpieniu. Dziew-
czyna prędko wykonała polecenia najświętszej panienki, mimo iż 
woda była zimna obmywała się a strupy zaczęły odpadać, po chwili 
całkowicie uzdrawiając nieszczęśliwą dziewczynę. Wieść ta szybko się 
rozniosła a ojciec postanowił ufundować tam kapliczkę i osobiście 
poświęcił ikonę [5]. Woda o charakterystycznym zapachu jodu i siarki 
przyciąga co roku tłumy pielgrzymów z Polski, Słowacji i Ukrainy. 
Przez ponad wiek odbywały się tam kiermasze i odpusty, w latach 
dziewięćdziesiątych odnowiono tą tradycje, po otwarciu przejścia gra-
nicznego Radoszyce-Palota z powrotem mogą podróżować do rado-
szyckiego źródełka grupy pielgrzymów z oddalonej o 2 kilometry Sło-
wacji, obecnie także odbywają się tu odpusty i kiermasz pogranicza 
wzbogacony o występy grup artystycznych czy twórców ikon. 

Dlatego pomiędzy mitem i zabobonem przypisującym magiczne i 
cudowne właściwości wypracowanym przez setki lat przez słabo wyk-
ształconą ludność, a dowodami współczesnego świata nauki można 
stwierdzić iż niektóre mądrości ludowe mają pokrycie w faktach, a 
przekazywane przez pokolenia alternatywne metody leczenia są tożs-
ame ze współczesnymi osiągnieciami medycyny lecz brakowało im 
naukowego uzasadnienia, na które w dzisiejszych czasach wraz ze wzro-
stem dostępności badań coraz częściej można znaleźć potwierdzenie. 

Legendy założycielskie 

Ważnym elementem życia było przekazywanie informacji o pow-
staniu, lokowaniu miejscowości a co z tym związane pamięci histo-
rycznej i narodowej wśród mieszkańców. Wywarły one nie mniejszy 
wpływ na poczucie przynależności etnicznej czy narodowej pośród 
mieszkańców. Tak jak podaje Levinson poszczególne szczeble roz-
woju wpływały na wytworzenie lub wynalezienie kolejnych, w tym 
przypadku pojawienie się prasy było bezpośrednim czynnikiem wa-
runkującym pojawienie się nacjonalizmu [4, s. 27-28]. Tezę tą w pro-
sty sposób można tu zastosować gdyż legendy założycielskie pielę-
gnowały poczucie przynależności do określonej grupy etnicznej, z cza-
sem zmieniając się w lokalny patriotyzm a  później nacjonalizm. 
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Legendą założycielską która była przekazywana przez prawie 800 
lat we wsiach Jurowce, Kostarowce i Pakoszówka był fakt iż założo-
ne zostały przez księcia Halickiego Jurija II Trojdenowicza [6, s. 8]. 
Ostatni książę halicki nie mogąc poradzić sobie z buntującymi się 
bojarami i w obawie o własne życie przeniósł się ze Lwowa w oko-
lice Sanoka. Tak powstały Jurowce które wzięły nazwę od imienia 
kniazia. Ludność powiada że sprowadził on Rusińskich osadników 
wśród których byli artyści i kuglarze i osiedlił ich w sąsiedniej wsi 
którą nazwał Kostarowce której nazwa pochodzi od «kostyhrowci» — 
gracze w kości, komicy, artyści. Resztę swoich dni książę Trojdeno-
wicz miał spędzać na łowach w pobliskim lesie gromadzkim a także 
słuchać pieśni i przedstawień artystów z Kostarowiec . 

Mity Bieszczad 

Legendy Bieszczadzkie pełne są demonologii, diabelskich opowieś-
ci, czarcich gór, jarów, przesmyków. Kilka traktuje także o powsta-
niu tego pasma górskiego przy pomocy siły nieczystej od której wzięły 
swą nazwę. Część z nich zostanie przytoczona poniżej dla uzmysło-
wienia z czym utożsamiają się mieszkańcy tych terenów. W dużej 
mierze także gałąź turystyki jest oparta na mitycznych Biesach i Cza-
dach obecnych w praktycznie każdym elemencie życia karpackiego. 
Same Karpaty przez wieki posądzane były jako wylęgarnia demonów, 
diabłów, biesów i czartów a nawet wampirów. Niektóre z tych cech 
przypisywane były władcom, książętom, watażką czy czarownicą któ-
rymi często bywały osoby znające się po prostu na ziołolecznictwie. 
Historia Vlada III Tepesa czy hrabiny Elżbiety Batory były tematem 
wielu książek i filmów.  

Jedna z hipotez etymologii nazwy Bieszczady zakłada iż pocho-
dzi ona od nazwy plemienia Bessów które osiedliło się w okolicy po 
przemierzeniu kawałka drogi aż z terenów obecnej Macedonii. Dziel-
ne i silne było to plemię, lecz jak się okazało nie każdy z Bessów był 
uczciwy. Jeden z nich o imieniu Becz postanowił się dorobić na łupie-
stwie kupców przemierzających wiodące przez te teren duże szlaki 
handlowe, wszystko szło dobrze. Jednak jedna z ofiar rozpoznała go i 
powiedziała o wszystkim dowódcom plemienia. Odważne i prawe diabły 
złapały złoczyńców i przygotowały dla nich tortury. Przywódca grupy 
obiecał zrezygnować ze skarbów i zbudować zamek w zamian za ura-
towanie życia. Tak powstała słynna forteca Rusi — Biecz [8, s. 9-10]. 
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Inną wersją powstania nazwy Bieszczady nie mającą odzwiercied-
lenia w rzeczywistości jest legenda według której nazwa ta pochodzi 
od dwóch grup demonów zwanych Biesami i Czadami które ze sobą 
walczyły, lecz walki nigdy żadne z nich nie wygrało. Pogodzone z tym 
faktem iż nie mogą pokonać siebie nawzajem zawarły pokój i tak wspól-
nie osiedliwszy się prowadząc spokojny tryb życia stworzyły Bieszczady. 

Bieszczadzkie mity — to element nie tylko folkloru ale także pa-
mięci historycznej, swoistego dziennikarstwa historycznego gdyż prze-
kazywane ustnie, najlepszej formie ówczesnego utrwalania informa-
cji stały się źródłem wiedzy o tematyce regionalnej, kulturalnej i et-
nicznej. Pielęgnowały one także wierzenia które oparły się silnej chry-
stianizacji a co za tym idzie wyparcia z kultury masowej, dzięki cze-
mu stały się ważnym i nielicznym źródłem informacji na temat życia 
duchowego naszych słowiańskich przodków. 

Sam mit jako sposób narracji a także w rozumieniu jako słowo 
składa się z materii już przepracowanej tak aby była właściwym środ-
kiem porozumienia, tak przedstawione z góry zakładają istnienie świa-
domości znaczeń, by można było rozumować nimi niezależnie od two-
rzywa. Każda wypowiedź można rozumować jako jednostkę lub ca-
łość, każdy sposób komunikacji będzie słowem czy fotografia czy ar-
tykuł w gazecie [1, s. 27]. Dlatego sposób przedstawienia mitów w 
życiu Rusinów oraz ich ogromnego wpływu na kształtowanie się świa-
domości można przyrównać do programów propagandowych, patrio-
tycznych czy reklamowych. Odpowiednio przygotowane, w których 
treść została przeanalizowana i przetworzona stanowiły jedno z głów-
nych źródeł informacji o treściach historycznych i społecznych, a 
także narodowych i patriotycznych kształtując odpowiednie postawy 
poprzez dobór treści, stanowiska i przywileje. 

Wnioski  

Wykształcenie języka usprawniło przekaz informacji, w tamtych 
czasach była to jedyna forma komunikacji. Wszystkie informacje, wy-
darzenia, przyzwyczajenia i tradycje kulturowe były przekazywane 
ustnie tworząc pierwszą komunikację masową, która wywierała podobny 
wpływ na społeczeństwo co współczesne mass media. To właśnie one 
kształtowały charakter społeczeństwa, warunkowały kim są, skąd po-
chodzą, jakie są ich obyczaje. Kreowały ówczesny świat i model spo-
łeczny w taki sam sposób jak dzisiejsze media, dyktowały jak grupa 
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ma się zachowywać, w co ubierać, co śpiewać, czego słuchać. Wy-
wierały wpływ nawet na styl życia i drogę życiową. 

Każda akcja budzi reakcję w przypadku rozwoju ustnych przeka-
zów, wytworzenia języka reakcją było wytworzenie alfabetu, pisma, 
następnie druku i gazet. Które to z kolei wywarły wpływ na tworze-
nie się państw narodowych, ich przekaz kreował społeczeństwo pod 
kątem poglądowym, politycznym, czytelnik utożsamiał się z ideami 
promowanymi w pierwszych pismach, a niepiśmienny dalej opierał 
się na przekazach ustnych które sławili uczeni, duchowni i wieszcze. 
Mity i legendy były formą pierwotnej komunikacji masowej i miały 
szczególny wpływ na kreowanie sposobów myślowych społeczeńst-
wa i jego poczucia tożsamości narodowej. Jako pierwotna forma ko-
munikacji masowej wpływały na społeczeństwo w podobnym stop-
niu do współczesnego manipulowania faktami, tworzenia rzeczywistoś-
ci, trendów i przesyłania informacji w roli medium informacyjnego. 
Można nazwać ją komunikacją masową za definicją, gdyż swym za-
sięgiem obejmowały więcej niż jeden naród i dość szeroki zasięg geo-
graficzny poprzez łemkowskich, bojkowskich, huculskich, wołoskich, 
rumuńskich, słowackich, węgierskich, ukraińskich i polskich osadni-
ków jacy zamieszkiwali w sąsiedztwie, przekazując informacje w sen-
sie międzynarodowym, czyli spełniając warunki definicji.  
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Дельфіна Ертановська, Університет інформаційних технологій та ме-
неджменту в Жешуві, вул. Г. Сухарського, 2, Жешув, Польща  

Вплив лемківських і бойківських легенд і міфів на розвиток масо-
вої комунікації східних слов’ян (прикордонні території Польщі, Ук-
раїни та Словаччини) 

Статтю присвячено легендам та міфам як первинним засобам ма-
сової комунікації у прикордонних районах Польщі, України та Словач-
чини, населених лемками, бойками та гуцулами. Приділено увагу почат-
кам розвитку медіа та особливостям того періоду. Розглянуто вплив 
цих «первісних» засобів масової комунікації на суспільство порівняно з 
їхніми сучасними аналогами. 

Стаття має інтердисциплінарний характер, об’єднує підходи жур-
налістикознавства, соціології, культурології, етнографії та історії. У 
дослідженні легенди розглянуто і як історичне джерело, і як літератур-
ний жанр, таким чином увагу зосереджено не лише на фантастичній 
оповіді, а й на її історико-етнографічних аспектах. Легенди розпові-
дають про простих людей та героїв, відтворюють історичні події, ча-
сто збагачені паранормальними явищами, втручанням божественних 
та надприродних сил. Міф розглянуто як літературний жанр, що роз-
повідає історію богів та божеств, а також як спосіб алегорично 
передати історію людей. Описуючи події, що мають коріння в історич-
них фактах, легенди та міфи стали невід’ємною частиною культури 
Прикарпаття, способом історичного наративу, своєрідним репортажем 
із тих років. Проаналізовані таким чином, легенди та міфи є формою 
репортажу авторства очевидців подій або людей, що переказують їх 
з других рук. Це форма тодішньої журналістики, збагачена культур-
ними факторами, зокрема фольклором, але тим не позбавлена варто-
сті інформаційного повідомлення. 

Як основна форма масової комунікації, легенди та міфи впливали 
на суспільство майже так само, як і сучасні маніпуляції з фактами, 
створюючи «нову», «альтернативну» реальність. Їх можна назвати ма-
совою комунікацією, оскільки вони охоплювали кілька народів та мали 
досить широке географічне покриття: території лемківських, бойків-
ських, гуцульських, румунських, словацьких, угорських, українських та 
польських поселенців, які мешкали неподалік, поширюючи інформацію 
у міжнародному масштабі. 

Ключові слова: лемки, масова комунікація, етнічна журналістика, 
легенди, міфи. 


