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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним із 
пріоритетних напрямів українського журналістикознавства є 
вивчення історії становлення та розвитку регіональної 
журналістики, що особливо важливо для цілісного розуміння 
національного інформаційного простору.  

Наукове осмислення історії української преси пов’язано з 
розвідкою О. Маковея «П’ятдесятилітній ювілей руської 
публіцистики» (1898), низкою оглядів, статей, рецензій, нарисів 
І. Франка. Чималий внесок в українське журналістикознавство 
зробили М. Грушевський, М. Возняк, В. Щурат, І. Кревецький, 
В. Ігнатієнко та ін. Ґрунтовний аналіз української журналістики 
здійснили А. Животко, П. Федченко, О. Дей, І. Михайлин, 
М. Романюк, І. Крупський, М. Нечиталюк. В аспекті регіональних 
досліджень історії нашої преси важливими є праці О. Богуславського, 
Ю. Бідзілі, С. Костя, С. Кравченко, В. Лизанчука, О. Мукомели, 
І. Павлюка, Р. Романюк, Н. Сидоренко, Л. Сніцарчук, Т. Хітрової, 
Ю. Шаповала та ін. Вагомими в контексті вивчення української 
преси є праці соціальнокомунікаційного спрямування, напрацювання 
у сфері історії, теорії та методології журналістики, зокрема – це 
розвідки В. Різуна, В. Іванова, В. Корнєєва, Н. Зелінської, А. Бойко, 
С. Квіта, Л. Василик, М. Василенка, О. Чекмишева, Т. Трачук, 
Т. Скотникової та ін. 

Найближче до об’єкта наших студій – преси Північної Буковини – 
стоять дослідження М. Романюка («Українська преса Північної 
Буковини 1918–1940 рр.»; «Українська преса Північної Буковини як 
джерело вивчення суспільно-політичного життя краю (1870–1940)»); 
М. Романюка і М. Галушко («Українські часописи Північної Буковини 
(1870–1940 рр.). Історико-бібліографічне дослідження»), де виведено 
типологічний аналіз преси регіону, простежено її становлення та 
розвиток, зроблено бібліографічний опис. 

 Проте досі в історії буковинської преси є багато невідомих 
фактів, не описаних і не введених у науковий обіг видань, ця 
періодика не вивчалася в розрізі окремих проблем, жанрів, постатей 
журналістів і редакторів. З огляду на те, що українська преса 
Північної Буковини (1885–1930-ті рр.) є складовою частиною 
всеукраїнського журналістського процесу і потребує ґрунтовного 
розгляду, вважаємо, що звернення до цього пресового пласту є 
актуальним і назрілим науковим завданням. Зауважимо, по-перше, у 
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зазначений часовий відрізок вона розвивалася в умовах панування 
чужої влади – австро-угорської та румунської; по-друге, періодичні 
видання краю зафіксували особливості історичного розвитку 
регіону – його соціальні, економічні, культурно-освітні зв’язки з 
іншими українськими землями та закордонням; по-третє, 
дослідження проблеми соборності дає можливість осягнути 
складний шлях українського державотворення і роль преси у 
формуванні державотворчої концепції у свідомості роз’єднаного 
кордонами чужих держав українського суспільства; по-четверте, 
актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена відсутністю 
ґрунтовного теоретичного осмислення проблеми соборності на 
сторінках української преси Північної Буковини (1885–1930-ті рр.). 
Частково про питання соборності в контексті вивчення періодики 
буковинського краю йшлося у працях А. Животка, колективній 
монографії Д. Квітковського, Т. Бриндзана та А. Жуковського, 
монографії М. Романюка, колективному дослідженні «Буковина. 
Історичний нарис», монографії О. Добржанського. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах наукової теми кафедри журналістики 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
«Актуальні проблеми українського журналістикознавства та 
розвиток журналістики і видавничої справи на Буковині» 
(державний реєстраційний номер 0110U003033). Наукова 
проблематика дисертації безпосередньо пов’язана з програмою 
нормативної навчальної дисципліни «Історія української 
журналістики» та вибіркової – «Преса Північної Буковини». 

Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційної 
роботи є з’ясування ролі української періодики Північної Буковини 
у формуванні національної свідомості українців, їх культурної, 
духовної самоідентифікації з Україною та в утвердженні концепції 
політичної соборності в рамках єдиної держави. 

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: 
- узагальнити суспільно-історичні передумови функціонування 

української преси на Північній Буковині у 1885–1940 рр.;  
- з’ясувати змістове наповнення поняття «соборність» та 

визначити його маркери у пресі: рубрикації, контент, авторський склад; 
- дослідити соборність як комплексну проблему в 

періодичних виданнях Північної Буковини австро-угорського 
періоду, починаючи з 1885 р. – виходу першої української газети 
краю «Буковина»; 
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- простежити пресове відображення Буковинського віча як 
акту соборності з УНР та ЗУНР;  

- проаналізувати, як трансформувалася в пресі Північної 
Буковини ідея соборності у період репресій та голодомору 1930-х рр. 
в УРСР; 

- простежити нову якість соборницької ідеї у націоналістично 
спрямованій періодиці Північної Буковини 1920–1930-х рр.; 

- підсумувати роль і місце періодики Північної Буковини 
1885–1930-х рр. у формуванні в суспільній свідомості ідеї 
самостійної Соборної Української держави. 

Об’єкт дисертаційної роботи – українська періодика Північної 
Буковини 1885–1930-х рр.  

Предмет дисертаційної роботи – проблема соборності України 
та засоби її вираження, пресовий контент, способи висвітлення, 
рубрикація та авторство, історико-політичний медійний контекст. 

Хронологічні межі дослідження. 1885–1930-ті роки, 
починаючи з виходу першої української народовської газети 
«Буковина» та до закриття української преси у зв’язку з 
приєднанням Північної Буковини до УРСР (1940 р.). 

Методи дослідження. У роботі застосовано ряд 
загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Так, 
історичний метод дав можливість відібрати для вивчення 
найважливіші періодичні видання, а логічний метод сприяв 
виокремленню найсуттєвіших матеріалів. Індуктивний метод 
дозволив перейти від вивчення діяльності редакцій окремих ЗМІ до 
певних узагальнень та висновків у цілому. Метод системного 
підходу дав можливість оцінити проблему соборності в контексті не 
лише буковинських періодичних видань, а й у тісному 
взаємозв’язку із суспільно-політичними та культурними виявами 
українців усіх земель. За допомогою методу спостереження 
здійснено аналіз діяльності редакційної політики окремих 
часописів. Метод контент-аналізу допоміг досягнути в роботі 
максимальної об’єктивності при аналізі змісту публікацій. 
Відповідно до проблематики розділів дисертаційного дослідження 
частково застосовувалися історико-оглядовий, типологічний та 
метод класифікації матеріалів. 

Джерела дослідження. Основу джерельної бази дисертації 
склали комплекти часописів «Буковина» (1885–1910), «Руска Рада»* 

                                                            
*
 У назвах періодичних видань, рубрик та при цитуванні збережено мову оригіналу. 
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(1898–1908), «Народний голос» (1911–1915), «Нова Буковина» 
(1912–1915), «Промінь» (1904–1907), «Каменярі» (1909–1914;  
1921–1922), «Зоря» (1923–1925), «Рідний край» (1926–1930), 
«Промінь» (1921–1923), «Час» (1928–1940), «Самостійна Думка» 
(1931–1937), «Самостійність» (1934–1937). Названа періодика 
зберігається у відділі рідкісної книги наукової бібліотеки 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
та частково у фондах Державного архіву Чернівецької області 
(ДАЧО). Загалом  опрацьовано понад 3500 чисел періодичних 
видань. Кількість номерів, в яких виокремлено матеріали відповідно 
до означених двох груп маркерів соборності – проблемно-
тематичної; редакційно-видавничої та промоційної, складає 2436.  

Важливим джерелом при написанні роботи стали архівні 
матеріали з фондів ДАЧО, які стосуються австро-угорського та 
румунського періодів на Буковині, зокрема, рукописні й 
машинописні матеріали фондів № 3, № 10, № 13, № 15, № 211. 
Також використано матеріали з архіву О. Маковея (Ф. 59) відділу 
рукописних фондів і текстології Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України. У процесі підготовки 
дисертаційного дослідження важливого значення набула книга 
«Споконвічна українська земля. Документи і матеріали» (1990), 
цінна фактологічним документальним наповненням: 285 документів 
і друкованих матеріалів чи уривків із них. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  
вперше: досліджено проблему соборності в українській пресі 

Північної Буковини 1885–1930-х рр.; уточнено розуміння поняття 
соборності в системі науки про медіа; 

удосконалено: розуміння ролі редакторів «Буковини», 
«Каменярів», «Променя» та інших газет у здійсненні проукраїнської 
редакційної політики; внесено ряд уточнень фактологічного характеру, 
введено в науковий обіг досі маловідомі архівні матеріали; 

набули подальшого розвитку окремі моменти в розумінні історії 
української журналістики, зокрема в її регіональному вимірі; 
методологічні підходи до висвітлення проблематики преси.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат, 
наукові статті, тези та доповіді конференцій, в яких викладено 
основний зміст роботи, виконані самостійно. Одна наукова стаття 
опублікована у співавторстві з науковим керівником – доктором 
наук із соціальних комунікацій Л. Є. Василик. Дисертанткою 
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проведено обґрунтування актуальності теми дослідження, наведено 
фактологічні дані щодо порушеної проблеми. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, 
що представлений у дослідженні матеріал може бути використаний 
при написанні спеціальних та узагальнюючих праць із історії 
української журналістики, при читанні у вишах нормативних і 
спеціальних курсів про українську періодику, Буковини зокрема, 
при написанні наукових досліджень, підручників і навчальних 
посібників, курсових та дипломних робіт. 

Апробація результатів дослідження. Рукопис дисертації 
обговорено на кафедрі журналістики Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. Положення дисертації 
апробовано у вигляді доповідей на 9 наукових конференціях: 
Всеукраїнська науково-практична студентська конференція 
«Журналістська освіта в Україні: школи, постаті, перспективи 
розвитку» (Львів, 12–13 травня 2011 р.), VI Конференція для 
молодих науковців «Україна протягом століть» (Краків,  
25–26 травня 2011 р.), Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Актуальні дослідження українських наукових шкіл у 
галузі соціальних комунікацій» (Київ, Інститут журналістики, 
11 квітня 2013 р.), ІІІ міжнародна науково-практична конференція 
«Наукова школа Романа Іванченка» (Київ, Видавничо-
поліграфічний інститут КПІ, 25 листопада 2015 р.), ІІ Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: 
реалії та перспективи розвитку» (Вінниця, 12–13 жовтня 2016 р.), 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні 
практики у сучасному політичному дискурсі» (Чернівці, 20 травня 
2016 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми сучасного мас-медійного простору» (Херсон,  
12–13 вересня 2016 р.), Всеукраїнська конференція студентів та 
молодих дослідників «ЗМІ та демократичний розвиток України» 
(Львів, 21 березня 2016 р.), наукова конференція «Актуальні 
питання сучасних гуманітарних наук» (Чернівці, 17 квітня 2017 р.). 

Публікації з теми дисертації. Основні положення дисертації 
викладено у 8 наукових статтях, 5 із яких опубліковано у фахових 
виданнях України, 1 – за кордоном, та у 4 матеріалах конференцій.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків, літератури та додатка. Загальний обсяг 
200 сторінок, основна частина – 180 с. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету та 
завдання, об’єкт та предмет, окреслено методи та основні джерела 
дослідження, новизну, охарактеризовано практичне значення 
одержаних результатів.  

Розділ 1. «Соборність як проблема у медіадискурсі: 
історіографія та термінологічна складова проблеми». Визначено 
поняття соборності та виділено основні його ознаки. 
Проаналізовано наукові праці, що стали теоретичним підґрунтям 
для дисертаційного дослідження, а також виділено джерельну базу. 

У підрозділі 1.1 «Соборність: когнітивні аспекти розуміння 
поняття» подано визначення ключового поняття дисертації – 
«соборність». З’ясовано, що «соборність» – поняття поліаспектне, 
та коли йдеться про соборність державну, то воно набуває таких 
змістових характеристик, як духовна єдність, згуртованість, 
спільність, цілісність і неподільність території при обов’язковій 
політичній незалежності та самостійності. Для з’ясування ознак 
соборності, за якими відбирався фактичний матеріал для аналізу, 
використано термін «маркер». Виділено дві групи маркерів 
соборності: 

1) проблемно-тематична: питання історії України; духовне 
єднання українців; розвиток національної освіти та українського 
шкільництва; проблеми функціонування української мови; 
становище українського церковно-релігійного життя; діяльність 
національних культурно-освітніх товариств; висвітлення життя і 
діяльності визначних українських діячів; театральне життя; 
публікація художніх творів національно-патріотичного 
спрямування; матеріали про засади українського націоналізму та 
державотворення; 

2) редакційно-видавнича, промоційна: редакційний склад 
видань; редакційно-видавнича політика; автура; рубрикації; 
промоція українських видавництв, книг. 

Підрозділ 1.2 – «Проблема соборності у ЗМІ як предмет 
медіастудій». Аналіз історіографії проблеми здійснено, по-перше, 
за двома періодами: австро-угорський та часи румунської окупації 
краю; по-друге, за типом видань: довідкова, енциклопедична 
література, монографії, дисертаційні дослідження, наукові статті, 
навчальні посібники, підручники; по-третє, за науковими галузями: 
журналістика та історія. 
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Встановлено, що ніхто з вітчизняних та закордонних учених 
окремо не досліджував ідею соборності України крізь призму газетно-
журнальних матеріалів в українській періодиці Північної Буковини.  

У другому розділі – «Буковинська преса австро-угорського 
періоду (1885–1918 рр.) як засіб формування соборності 
України: духовний аспект проблеми» – охарактеризовано 
загальне суспільно-політичне становище Північної Буковини в 
1885–1918 рр. та проаналізовано публікації, які відповідають 
виділеним маркерам соборності.  

У підрозділі 2.1 «Пресовий контекст понять Буковина / 
Україна: рубрики, авторський склад, жанрова структура 
медіасегменту, контент» виділено чотири підпункти, в яких 
розглянуто проблему соборності України на сторінках газети 
«Буковина» в контексті зазначених маркерів. 

У пункті 2.1.1 «Зародження проблеми соборності у газеті 
«Буковина» за редагування Ю. Федьковича (1885–1887 рр.)» 
охарактеризовано редакційну політику газети в аспекті трактування 
проблеми соборності України.  Вирізнено 45 редакційних статей, в 
яких йшлося про національне життя українців краю, а саме в семи із 
них безпосередньо про те, що буковинські русини – це частина 
великого єдиного українського народу. У руслі дисертаційної 
проблеми привертають увагу рубрики як маркери солідарності з 
Україною. У 1885–1887 рр. налічуємо 16 рубрик – 11 постійних і 
5 тимчасових. Рубрика «Що діють наші братя?» вперше містила 
інформацію з України Наддніпрянської. 

У пункті 2.1.2 «Розвиток проблеми соборності у «Буковині» в 
1888–1894 рр.» встановлено вплив редакторів газети П. Кирчіва та 
С. Дашкевича на висвітлення проблеми соборності. Так, кожне 
число відкривалося редакційною статтею про суспільно-політичне, 
економічне чи культурно-освітнє життя українців: спротив 
румунізації – «Вибирайте – що хочете!» (1888. Ч. 5), «Вибрали!» 
(1888. Ч. 6), «Політика, а унія на Буковині» (1888. Ч. 15); здобутки і 
втрати українського шкільництва – «З кінцем шкільного року» 
(1888. Ч. 14); питання вищої освіти – «Черновецкій університетъ» 
(1888. Ч. 6) тощо. На основі документів та аналізу роботи редакції 
констатуємо, що за перші п’ять років «Буковина» виробила чітку 
програму дій щодо розвитку українського національного життя, а 
саме духовного єднання з усією Україною. 

У пункті 2.1.3 «Концепція єдності українських земель у 
редакційній політиці О. Маковея (1895–1897 рр.)» проаналізовано 
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розширення редакційної соборницької спрямованості «Буковини»: 
підтримка української періодики, книги, відстоювання єдності та 
нероздільності українських земель. Звернено увагу на організацію 
роботи редакції, структуру газети, її змістове наповнення. 
Проаналізовано статті О. Маковея, що свідчать про популяризацію 
солідарності між українськими культурними діячами. Українським 
змістом наповнені основні рубрики цього часу: «Хроніка з 
України», «З житя на Україні», «Відгук Галичини на Україні», 
«Допись з Києва» та ін. Національні орієнтири помітні в низці 
публікацій: «Що ви собі думаєте, Москалі?» (1896. Ч. 41), «Допись з 
України» Мих. К-го (1896. Ч. 201), «Справа мови на Україні» (1896. 
Ч. 233) та ін. Доведено, що за редакторства О. Маковея «Буковина» 
духовно єднала українців з Києвом-столицею. 

У пункті 2.1.4. «Диверсифікація проблеми у пресі в період 
політичного самоусвідомлення буковинського суспільства (1898–
1910 рр.)» визначено напрями редакційної політики «Буковини» на 
зламі століть та розвиток проблеми соборності в газеті на поч. 
ХХ ст. Проаналізовано рубрики, проблемно-тематичну специфіку, 
авторсько-редакційний склад видання. Досліджено побутування в 
українському друці етнонімів русини – українці, руський – 
український, Русь – Україна. Серед передових статей виділено такі, 
як «Русини, Німці і Волохи» (1898. Ч. 6–8), «Під розвагу 
росийських Українців» (1898. Ч. 72, 74), «Поляки а Русини в 
Галичині» (1898. Ч. 82–83), «Зсилка на Сибір» (1899. Ч. 125) та ін. 
Події соціально-політичного, економічного, духовного життя 
знаходили висвітлення на перших сторінках газети у рубриках 
«Політичні замітки», «Вісти політичні», «З державної Ради», 
«Допись з України». Постійно вміщувалися матеріали, спрямовані 
проти проявів москвофільства – «Москвофільство під духовними 
крилами» (1898. Ч. 33), «Звідки береся москвофільство» (1899. 
Ч. 78–79) та ін.; проти румунізації українського населення краю 
засобами церкви та школи – «Кацапско-румунізаторскі заходи» 
(1898. Ч. 32), «Кривди румунізаторскі» (1899. Ч. 82). «Буковина» 
висвітлювала питання, пов’язані з проблемами функціонування 
української мови на підросійській та підавстрійській території 
України: в Росії – «З Харкова» (1900. Ч. 69), «Варварський гнет 
україньскої мови в Росиї» (1900. Ч. 85), «Бунт у Катеринославській 
семинарії» (1900. Ч. 150) та ін.; на Буковині – «Язиковий закон а 
Русини» (1898. Ч. 47), «В обороні рускої мови» (1898. Ч. 49), 
«Непошанованє рускої мови» (1899. Ч. 136) та ін. Отже, питання 
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мови об’єднувало як буковинців, так і наддніпрянців. Медіасегмент 
«Буковина–Україна» повсякчас був ключовим у редакційній 
діяльності газети.  

У підрозділі 2.2 «Учительські часописи Північної Буковини 
як виразники проблеми національної соборності» йдеться про 
соборницькі позиції фахових періодичних видань – газети 
«Каменярі» і журналу «Промінь». В умовах політичної 
розпорошеності українців спостережено відсутність єдності між 
ними і складність у комунікації серед самих українців. Пресі в 
умовах окупації Північної Буковини Румунією важко було доносити 
до дезінформованих і національно розчарованих втратою своєї 
держави (УНР і ЗУНР) українців ідею соборності. Місію духовного 
згуртування виконали вчительські та літературно-мистецькі 
часописи «Промінь» (1904–1907), «Промінь» (1921; 1922–1923), 
«Каменярі» (1909–1914; 1921–1922). 

«Каменярі» писали про суспільне життя на всіх українських 
землях; газета відводила місце для друку авторам з України; 
шевченківська тема – це те, що зміцнювало і живило українців 
Північної Буковини духовно, змушувало самоусвідомлюватись; 
«Каменярі» єднали буковинців із Наддніпрянщиною через 
інформаційні матеріали, статті про відомих діячів української 
культури; популяризували соборницькі ідеї, повідомляли про нові 
видання у Києві й, навпаки, – у Чернівцях. 

Досліджено, що таку ж роль відіграв «Промінь», друкуючи статті, 
дописи, методичні матеріали, що стосувалися питань освіти, школи на 
Наддніпрянщині й Галичині, часто висвітлював боротьбу вчителів 
Росії за свої права («Кілька слів про Росію в зв'язку з положенням 
народних учителів і вчительок» (1906. Ч. 24), «Рух серед російського 
учительства» (1906. Ч. 14–15) та ін.). Постійно в центрі перебував 
медіасегмент Буковина–Україна. На позиціях соборності українців 
стояв і місячник «Промінь». Специфіка його соборницької політики 
знаходила відображення насамперед у художніх публікаціях (твори 
П. Тичини, Д. Загула, поетів-емігрантів та авторів з Галичини). 

Розділ 3. «Трансформація проблеми соборності в українській 
періодиці Буковини румунського періоду (1918–1930-ті рр.)». 
Здійснено аналіз основних маркерів соборності в буковинській 
періодиці міжвоєнного періоду. Залучено контекст історичних подій, 
які відіграли важливу роль у розбудові самостійної держави: 
Буковинське віче 3 листопада 1918 р., соборні події 22 січня 1918 р. 
та 22 січня 1919 р. 
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У підрозділі 3.1. «Проблема соборності у пресі Північної 
Буковини в контексті окупації краю Румунією» охарактеризовано 
суспільно-політичне становище в краї у часи румунської окупації, 
зокрема стан періодики та її інформаційні пріоритети. У міжвоєнні 
роки Західна Україна, чинячи відчутний опір окупантам, все ж 
зберегла за собою роль центру національного життя. У цей час 
з’являється націонал-демократичний тижневик «Свобода», 
«Українська Військова Організація» (УВО) та ОУН видають часописи 
«Заграва», «Наш клич», «Голос нації», «Вісті». Ці видання бачили 
Україну не лише як духовну єдність, а як державу, в ім’я якої треба 
боротися збройно. На Північній Буковині у міжвоєнний період, услід 
за Галичиною, зростає вплив політичних партій та їхньої періодики на 
читачів. Зокрема, націоналістичний рух у Чернівцях розпочався зі 
створення революційної групи «Легіон Українських Революціонерів» 
(1930 р.) на чолі з О. Зибачинським, П. Григоровичем та І. Басарабою, 
а в 1932 р. організовано групу «Месники України», очолювану 
Д. Квітковським та І. Григоровичем. Таким чином, з’ясовано: у краї 
сформувалися всі обставини, щоб на повний голос підняти в 
суспільстві проблему української самостійності.  

У підрозділі 3.2. «Вплив політичного становища 
Наддніпрянської України (УРСР) на пресову інтерпретацію 
концепції соборності» наведено визначення поняття «націоналізм», 
зокрема у трактуваннях М. Міхновського та Д. Донцова. У перше 
десятиріччя румунської окупації, коли українська преса зазнала утисків і 
заборон, знаходилася під суворим контролем цензури, українським 
патріотичним силам все ж вдавалося видавати власні періодичні 
видання та концептуально усвідомлювати себе як складову українства. 
У 1920-х роках на Північній Буковині розгорнула свою діяльність секція 
румунської соціал-демократичної партії. Першим виданням, що 
виражало інтереси соціал-демократії, стала газета «Воля народа» (1919–
1920), редагована С. Канюком. Редакція свою діяльність спрямовувала 
на висвітлення подій часів громадянської війни в Україні радянській. 
Продовженням часопису у 1921 р. була газета «Робітник». Обидва 
видання мали прорадянську та прокомуністичну партійну орієнтацію – 
на УРСР – і насторожено сприймалися місцевим населенням, яке явно 
не симпатизувало більшовицькій владі Наддніпрянщини. 

У четвертому розділі «Формування концепції політичної 
соборності на сторінках націоналістично зорієнтованої 
періодики краю» здійснено аналіз такої преси Північної Буковини 
1930-х рр. та її роль у висвітленні проблеми соборності України. 
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У підрозділі 4.1. «Значення місячника «Самостійна Думка» в 
утвердженні національної єдності» проведено контент-аналіз 
публікацій «Самостійної Думки» (1931–1937), яка відкрито 
заговорила про побудову власної соборної України. Головне 
завдання часопису перший редактор С. Никорович вбачав у 
згуртуванні навколо журналу національно свідомих кадрів, які б 
стали опорою націоналістичного руху в краї. 

Тема побудови самостійної Української держави порушувалася чи 
не у всіх номерах «Самостійної Думки»: передові статті «Не пора 
вилікувати» (1932. Ч. 13–14), «Готуймося» (1932. Ч. 15–16) та ін. 
Часопис друкував публіцистичні матеріали націоналістичного 
характеру – «Ідея та ідеал, як одні з передумов самостійності» (1931. 
Ч. 8–10) О. Дуди, «Підстави розвитку нації» (1932. Ч. 1–2) 
М. Масюкевича, «Український націоналізм 1917–1919 рр.» (1935. Ч. 1) 
і «Перше завдання» (1931. Ч. 6–7) Д. Андрієвського та ін. Достатньо 
місця відводилося проблемам виховання і національної культури: 
статті «Проблеми виховання в державних націй і в нас» (1931. Ч. 2) 
Р. Ясенка, «Культура й цивілізація» (1931. Ч. 3) П. Козака, 
«Національна школа» (1932. Ч. 17–18) С. Русової. У контексті 
розвитку соборницьких ідей звернуто увагу на публікації С. Смаль-
Стоцького, В. Сімовича, С. Лакусти та ін. 

Концепцію побудови самостійної держави розвинули і додатки до 
«Самостійної Думки» – «Самостійна думка української матері» та 
«Державно-творча трібуна Буковини» (1931–1932 рр.). Випуски 
«Державно-творчої трібуни Буковини» носять радикальний характер 
щодо висвітлення питань національного державотворення. Назви 
статей говорять про це: «Тріумф борні», «Національна свідомість», 
«Український народе!» (1932. Ч. 1), «Права українського народу», 
«Українська самостійна мова» (1932. Ч. 3–4), «Єдність народу», «Русь 
Україна – Московщина Росія» (1932. Ч. 5–6) та ін.  

У підрозділі 4.2. «Тижневик «Самостійність»: ідея 
державності української нації у концепції редактора 
Д. Квітковського» проаналізовано газету «Самостійність» (1934–
1937) як репрезентанта української соборності, здійснено контент-
аналіз, зокрема особливу увагу звернено на статті Д. Квітковського. 

За час свого існування тижневик здобув широку читацьку 
аудиторію. Про це яскраво свідчить наклад видання, який незадовго 
до заборони (весна 1937 р.) склав 7000 примірників. Редакція активно 
відгукувалася на важливі національно-культурні заходи. Особливу 
увагу надавали проблемам молоді як майбутньому нації. Майже в 
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кожному числі газета містила передову статтю, фейлетон, вела 
рубрики «Політична хроніка тижня», «Студентські вісті», «Новини», 
«Спорт», «На всіх українських землях», «По наших селах», 
«З театру» та ін. У 1935–1936 рр. до «Самостійності» виходили 
додатки – «Літературно-науковий додаток» та «Спортивний листок», 
які мали аналогічну редакційну концепцію. 

Навесні 1937 року цензура заборонила «Самостійність». 
Редактори та автори матеріалів (І. Григорович, Д. Квітковський, 
І. Бучко, В. Тодорюк) були ув’язнені. З цього часу будь-яка 
легальна пресова праця стала неможливою. Про хід судового 
процесу над чернівецькими націоналістами інформацію подав 
львівський щоденник «Діло» (1937. Ч. 90). 

Проблематика публікацій Д. Квітковського в 1934–1935 рр. 
була і в окремих аспектах залишається актуальною й понині. 
Наскрізною ідеєю кожної статті є національна ідея («У.Н.П. і 
послідні вибори» (1934.  Ч. 1), «Лицем до села» (1934. Ч. 17), 
«Величавий  Шевченківський концерт» (1934. Ч. 12), «Український 
соціялізм» (1935. Ч. 23), «Нація» (1935. Ч. 25). 1935 р. виявився для 
редактора дуже плідним: публіцист оприлюднив майже чотири 
десятки матеріалів. Основними ідеями в його публікаціях були: 
піднесення національної свідомості мешканців села; проблема 
національного виховання молоді та підбір кадрів; критика політики 
Москви щодо українського народу; ідея побудови самостійної 
української держави; незалежність українського націоналізму та 
його витоки в історії України тощо. Отже, «Самостійність» – це 
перший часопис Північної Буковини, який ідеї соборності надав 
державотворчих обрисів.  

 
ВИСНОВКИ 

 
Проведене дослідження згідно із поставленими завданнями дає 

змогу зробити такі висновки: 
1. Початки української преси Північної Буковини припадають 

на 70-ті роки ХІХ ст. – часи австро-угорського правління. Поява 
українських часописів тісно пов’язана з національним 
відродженням переважаючої кількісно частини корінних мешканців 
найвіддаленішої провінції Австро-Угорщини. Поява періодики 
рідною мовою була вчасною. Вона прискорила процес становлення 
організованого національного життя. Важливу роль при цьому 
відводимо чернівецькому культурно-освітньому товариству «Руська 
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Бесіда», яке з середини 80-х років ХІХ ст. підтримало вихід у світ 
народовської «Буковини». 

2. Ключовим поняттям дослідження є «соборність». 
Незважаючи на значну кількість трактувань терміна, «соборність» 
розглядаємо не лише як географічне, територіальне єднання 
українських земель, але й насамперед як духовне об’єднання 
української нації крізь призму єдиної культури, релігії, мови, 
літератури та друкованого слова, єдиної державності.  

Для відбору та аналізу фактичного матеріалу опрацьовано 
понад 3500 чисел газет та журналів. Загальна кількість номерів, а 
також кількісне та процентне співвідношення видань, в яких 
зустрічаються матеріали відповідно до означених двох груп 
маркерів соборності – проблемно-тематичної; редакційно-
видавничої, промоційної, така: 

- «Буковина» (1885–1910; 1915–1918) – 3088 чисел – 2099 (68 %); 
- «Каменярі» (1909–1914; 1921–1922) – близько 200 чисел – 100  

            (50 %); 
- «Промінь» (1904–1907; 1921–1923) – близько 70 чисел – 31 (45 %); 
-  «Самостійність» (1934–1937) – близько 115 чисел – 69 (60%); 
- «Самостійна Думка» (1931–1937) – близько 65 чисел – 37 (58 %). 
Серед інших видань («Руска Рада», «Рідний Край», «Час», 

«Народний голос» та ін.) опрацьовано близько 100 чисел. 
3. Українська журналістика Північної Буковини 1885–1918 рр. 

перебувала у важкому становищі: матеріально-фінансові нестатки, 
цензура. Проте, періодичні видання не відступали від українських 
позицій, духовно єднали розділених кордонами імперій українців, 
публікуючи матеріали з історії України, культури, освіти, 
мистецтва, релігії тощо. Таким чином, часописи формували 
національну свідомість буковинців, спонукали до 
самоусвідомлення, до ідентифікації населення в рамках єдиної 
української нації. Витоки концепції соборності українців Північної 
Буковини з Наддніпрянщиною пов’язані з однойменною газетою 
«Буковина» (1885–1910). 

4. Символом соборності в нових політичних умовах стало 
Буковинське віче 3 листопада 1918 р., на якому українці краю 
висловили свою підтримку проголошеній 22 січня 1918 р. УНР. 
Результатом Віча стало возз'єднання Північної Буковини із 
Західноукраїнською Народною Республікою з подальшою Злукою з 
Великою Україною. В умовах розпаду старої політичної системи та 
викликаною війною кризи лише одна українська газета, яка 
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виходила в Чернівцях, – «Буковина» – зберегла для історії цю 
подію. Уже за тиждень край окупувала королівська Румунія. У 
статтях «Самостійна Україна» та «Мир і Україна» (1918. Ч. 4 і 5), 
відповідно, вітала проголошення Центральною Радою самостійності 
України та визнання нової держави Австро-Угорщиною, 
Німеччиною, Туреччиною і Болгарією; інформувала про труднощі 
України при відстоюванні своїх позицій у контексті європейської 
політики. 10 листопада «Буковина» (1918. Ч. 38) вмістила звернення 
«До вільних громадян усіх народностей і верств в краю», в якому 
закликала підтримати тимчасову владу та повідомила про ухвалу 
Віча в Чернівцях, сутність якого зводилася до прилучення 
австрійської частини української землі до України.  

5. Ідея соборності у період репресій та голодомору в УРСР 
1930-х рр. зазнала своєрідної трансформації, наповнення кризовим 
співпереживанням. У пресі Північної Буковини одними з 
центральних стають матеріали про розстріли української 
інтелігенції, численні смерті від голоду в Україні, про біженців, які 
тікають від радянського режиму; публікується інформація про збір 
коштів для голодуючих. Таким чином, проблема єдності з Україною 
сповнюється настроями драматичної екзистенції, позначеної 
втратами та поразками у національних змаганнях та 
випробуваннями під час радянського терору. 

6. Хоч у період румунської «облоги» (1918–1928) в українській 
пресі Північної Буковини в умовах утисків, заборон, цензури 
питання соборності, української самостійності були табуйованими 
та чітко не означеними, проте згодом друковані ЗМІ відроджують 
ідею національно-визвольних змагань. Головним індикатором 
процесу виступило створене у 1925 р. Українське національно-
демократичне об’єднання, яке вело боротьбу за створення 
самостійної України. Першими у Північній Буковині ці ідеї 
з’являються у виданнях «Рідний край», «Народний голос», «Зоря». 
Щоденна незалежна газета «Час» (1928–1940) теж схилялася до них. 
Найповніше ж концепцію єдиної соборної України розвинули 
націоналістично спрямовані видання – журнал «Самостійна Думка» 
(1931–1937) та газета «Самостійність» (1934–1937), близькі до ОУН 
та редаговані командою засновників націоналістичного руху в 
Північній Буковині.  

7. У процесі дослідження динаміки соборницьких матеріалів 
на сторінках періодики Північної Буковини кінця ХІХ ст.– 
1930-х рр. встановлено, що проблема соборності пройшла певну 
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трансформацію від розуміння цього терміна в австро-угорський 
період, коли вона інтерпретувалася як духовне єднання українців з 
єдинокровними братами, до усвідомлення ідеї об’єднання 
української нації в рамках незалежної держави – Самостійної 
України. Упродовж аналізованих епох в історії української преси 
Північної Буковини незмінним складником медіаконтенту 
залишався вектор, що був спрямований на духовне та географічне 
єднання української нації. У різні часи він то згасав, то отримував 
нове політичне піднесення в залежності від обставин розвитку 
преси та загалом становища українства у краї. І саме періодика 
Північної Буковини 1885 – 1930-х рр. сформувала в суспільній 
свідомості концепцію самостійної соборної Української держави. 
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12. Попович Ю. О. Соборність як ключове поняття у 
редакційній політиці газети «Буковина» (1895–1897 рр.) // 
Комунікаційні практики у сучасному політичному дискурсі: 
зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. 20 травня 
2016 р., Чернівці / відп. ред. В.П. Фісанов. Чернівці : Чернівецький 
нац. ун-т, 2016. С. 49–54. 

 
АНОТАЦІЯ 

 
Попович Ю. О. Преса Північної Буковини у формуванні 

концепції національної соборності (1885–1930-ті рр.). – На правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 
соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.04 – теорія та історія 
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журналістики. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України. – Київ, 2018. 

У дисертації комплексно досліджено процес формування концепції 
національної соборності на шпальтах української періодики Північної 
Буковини (1885–1930-ті рр.). Простежено зародження ідеї соборності, 
з’ясовано тлумачення ключового поняття «соборність» як 
поліаспектного, виділено дві групи маркерів соборності: 1) проблемно-
тематична; 2) редакційно-видавнича, промоційна. В основу вирішення 
дисертаційної проблеми покладено аналіз таких періодичних видань: 
«Буковина» (1885–1910), «Каменярі» (1909–1914; 1921–1922), 
«Промінь» (1904–1907; 1921; 1922–1923), «Самостійна думка»  
(1931–1937), «Самостійність» (1934–1937). 

У результаті дослідження з’ясовано, що вказані газети та 
журнали Північної Буковини відіграли першорядну роль у 
формуванні в суспільній свідомості ідеї самостійної соборної 
Української держави.  

Ключові слова: соборність, маркери соборності, національні 
видання, Північна Буковина, «Буковина», «Каменярі», «Промінь», 
«Самостійна думка», «Самостійність». 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Попович Ю. А. Пресса Северной Буковины в формировании 

концепции национальной соборности (1885–1930-е гг.). – На 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по 
социальным коммуникациям по специальности 27.00.04 – теория и 
история журналистики. – Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченка МОН Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации комплексно исследован процесс формирования 
концепции национальной соборности на страницах украинской 
периодики Северной Буковины (1885–1930-е гг.). Прослеживается 
зарождение идеи соборности, выяснено толкование ключевого 
понятия «соборность» как полиаспектного, выделено две группы 
маркеров соборности: 1) проблемно-тематическая; 2) редакционно-
издательская, промоциональная. В основу решения 
диссертационной проблемы положен анализ таких периодических 
изданий: «Буковина» (1885–1910), «Каменяри» (1909–1914;  
1921–1922), «Проминь» (1904–1907; 1921; 1922–1923), «Самостийна 
думка» (1931–1937), «Самостийнисть» (1934–1937). 
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В результате исследования установлено, что указанные газеты 
и журналы Северной Буковины сыграли первостепенную роль в 
формировании в общественном сознании идеи самостоятельного 
соборного украинского государства. 

Ключевые слова: соборность, маркеры соборности, 
национальные издания, Северная Буковина, «Буковина», 
«Каменяри», «Проминь», «Самостийна думка», «Самостийнисть». 

 

SUMMARY 
 

Popovych Yu. O. The press of Northern Bukovyna in the 
formation of national unity conception (1885–1930). – On the rights 
of the manuscript.   

Thesis for the Candidate Degree in Social Communications. 
Specialty 27.00.04 – Theory and History of Journalism.aa – Taras 
Shevchenko National University of Kyiv Ministry of Education and 
Science of Ukraine. – Kyiv, 2018.  

The dissertation thoroughly investigates the process of the formation 
of national unity conception on the pages of the Ukrainian periodicals of 
Northern Bukovyna in 1885–1930. In accordance with the goals and 
objectives of the study, attention is focused on the origin of the idea of 
unity, starting from the works of T. Shevchenko, the activity of the 
members of the Cyril and Methodius Brotherhood, the nationalistic-
oriented people from Halychyna and Bukovyna, until the advent of the 
works by Yu. Bachynskyi, I. Franko, M. Mikhnovskyi, M. Hrushevskyi, 
D. Dontsov, the establishment of the Russo-Ukrainian radical party 
(1890) in Lviv and the Revolutionary Ukrainian Party (1900) in Kharkiv. 

The study clarifies the interpretation of the key concept «unity» on 
the basis of the scientific sources on philology, political science, and 
philosophy. As a result, it points out that «unity» is a diverse concept and 
should be treated not only as a geographical, territorial unity of 
Ukrainian lands but also as a spiritual unification of the Ukrainian nation 
with compulsory political independence. 

For the selection of printed materials and their analysis, we suggest 
two groups of markers regarding the problems of unity: 1) problem-
thematic; 2) editorial and publishing, promotional. 

The middle of the 80's of the XIX century was the period of national 
movement activation in Bukovyna. The nationalist-oriented newspaper 
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«Bukovyna» became a significant phenomenon in the development of 
the Ukrainian periodicals of the region. In connection with the birth and 
development of the conception of spiritual unity of the Ukrainian people, 
we identify four stages in the functioning of «Bukovyna»: 1) 1885–1888; 
2) 1888–1894; 3) 1895–1897; 4) 1898–1910.  

Among the professional periodicals of the early XX century, we 
distinguish the teacher’s periodicals, such as «Kameniari» 
(«Stonecutter») and «Promin» («Ray»), which were published in the 
conditions of Bukovyna under the authority of Austria-Hungary and 
royal Romania.  

The dissertation research summarizes the idea that the formation of 
political unity conception was best reflected on the pages of the Chernivtsi 
nationalist periodicals. The periodical «Samostiina dumka» (1931–1937) 
and its supplement «Samostiina dumka ukrainskoi materi» («The 
Independent View of the Ukrainian Mother») and «Derzhavno-tvorcha 
tribuna Bukovyny» and «The State-formation Tribune of Bukovyna» 
maintained the positions of Ukrainians in Northern Bukovyna, propagating 
the ideas of creating the United Ukraine, which were proclaimed by 
M. Mikhnovskyi, M. Stsiborskyi, D. Dontsov. The following works served 
as the markers of the united statehood. Among them: the materials on the 
problems of national education provided by S. Rusova, P. Kozak, 
R. Yasenko, on the Shevchenko’s theme by S. Smal-Stotskyi, 
A. Kurdydyk, the publication of literary and critic works by U. Samchuk, 
S. Cherkasenko, B. Olesenko, V. Simovych and others. 

The newspaper «Samostiinist» (1934–1937), unlike «Samostiina 
dumka», contained mainly authorial journalistic articles of nationalistic, 
national-patriotic content by D. Kvitkovskyi, Ye. Onatskyi, 
B. Romanchuk, and others, as well as information about Ukrainian life in 
various manifestations. On the basis of the materials’ review the study 
singles out the leading role of Chief Editor D. Kvitkovskyi in organizing 
the work of the editorial board of «Samostiinist». In 1936, as a 
supplement to the newspaper «Samostiinist», a satirical and humorous 
periodical «Chortopolokh» («Thistle»), edited by O. Shypynskyi 
(O. Masykevych), was published. 

The study clarifies that the periodicals of Northern Bukovyna of late 
XIX – the first three decades of the XX century played a pivotal role in 
shaping the idea of an independent united Ukrainian state in the public 
consciousness. In this sense, «Bukovyna», «Samostiina dumka», 
«Samostiinist» can be aligned with such contemporary editions as 
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«Dilo», «LNV», «Tryzub», «Svoboda», which revealed the formation 
process of national unity conception in Halychyna and the diaspora. 

Keywords: unity, markers of unity, national editions, Northern 
Bukovyna, «Bukovyna», «Kameniari» («Stonecutter»), «Promin» 
(«Ray»), «Samostiina dumka» («Independent View»), «Samostiinist» 
(«Independence»). 
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