
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ 

 
 
 

 
МЕЛЬНИЧУК  ЮЛІЯ ГЕОРГІЇВНА 

 
 

УДК 070(477.85)„1885/1910” 
 
 
 

ДИСКУРС РЕЛІГІЙНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ  
В ГАЗЕТІ „БУКОВИНА” 

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
 

27.00.04 – теорія та історія журналістики 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня  
кандидата наук із соціальних комунікацій 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2018 



Дисертацією є рукопис. 
 
Роботу виконано на кафедрі журналістики філологічного 

факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича Міністерства освіти і науки України. 
 
Науковий керівник:  доктор наук із соціальних комунікацій, доцент 
   Василик Любов Євгенівна, 

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича 
завідувач кафедри журналістики філологічного 
факультету. 

 
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор 
   Бойко Алла Анатоліївна, 
   Київський національний університет 
   імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, 
   професор кафедри соціальних комунікацій; 
 
   кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

Рожило Марія Андріївна, 
Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки, 
доцент кафедри соціальних комунікацій. 

 
 

Захист відбудеться „19” червня 2018 р. об 11 годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (04119, м. Київ, вул. Мельникова, 
36/1), Інститут журналістики. 

 
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці 

ім. М. Максимовича Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58), зал № 12. 

 
Автореферат розіслано „15” травня 2018 р. 
 
Учений секретар 
спеціалізованої вченої ради 
кандидат наук із соціальних комунікацій             Ромах О. В. 
 



 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження обумовлене тим, 
що релігійна проблематика в суспільно-політичних виданнях 
України в історичному розрізі фактично не досліджена, особливо це 
стосується періодичних видань Західної України загалом й 
Буковини зокрема, адже ці часописи є невід’ємним атрибутом 
історії української преси. Тому не можливо сформувати цілісну 
картину дискурсу релігійної проблематики в „світських” виданнях 
без вивчення буковинської періодики такого типу кінця ХІХ – 
початку ХХ століття, котра найкраще представлена газетою 
„Буковина” (1885 – 1910) як першим у краї українськомовним 
виданням, що втілювало прогресивні ідеї журналістики. 

За останнє століття хоча й стала меншою репрезентація 
релігійних інституцій через мас-медіа, однак спостерігається її 
трансформація в церковні чи конфесійні ЗМІ. При цьому значно 
менше уваги відвели дослідники вивченню релігійної журналістики 
Західної України в історичному розрізі, а зокрема й медіа Буковини.  

Надзвичайно промовисто про наявність таких аспектів свідчать 
матеріали газети „Буковина” (1885 – 1910). Необхідність їх 
дослідження пояснюється тим, що важливо з’ясувати участь у 
релігійних процесах представників різних конфесій і з’ясувати, чи 
мав уплив часопис на формування міжконфесійної згоди, чи 
намагався залагоджувати етнонаціональні конфлікти на релігійному 
ґрунті, чи був прихильником або пропагандистом конкретної 
конфесії і т. д. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Тема дисертації безпосередньо пов’язана з науковою проблематикою 
кафедри журналістики Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича „Актуальні проблеми українського 
журналістикознавства та розвиток журналістики і видавничої справи 
на Буковині” (державний реєстраційний номер 011U003033). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вивчення 
дискурсу релігійної проблематики в газеті „Буковина” (1885 – 
1910), що передбачає аналіз тематики, визначення характерних рис 
таких публікацій і можливих методів впливу на аудиторію. 

Для досягнення мети передбачено вирішення наступних 
завдань: 

- з’ясувати місце комплексної проблеми вивчення дискурсу 
релігійної проблематики в газеті „Буковина” (1885 – 1910) в контексті 
наукового доробку українських та закордонних журналістикознавців; 
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- дослідити особливості висвітлення релігійної проблематики в 

„Буковині” як першому українськомовному „світському” часописі 
краю кінця ХІХ – початку ХХ ст.; 

- розглянути процес становлення та динаміку релігійної 
тематики в „Буковині”; 

- сформулювати відповідні тематичні групи та здійснити 
типологічний аналіз; 

- охарактеризувати ідейно-концептуальні засади публікацій 
кожної групи та їх жанрові характеристики й авторський колектив; 

- простежити можливий вплив лексики на аудиторію часопису. 
Об’єктом дослідження став часопис „Буковина” (1885 – 1910). 
Предмет дослідження – матеріали на релігійну проблематику в 

газеті „Буковина” кінця ХІХ – початку ХХ століття. 
Хронологічні межі дослідження: 1885 – 1910 роки як період 

виходу газети „Буковина”. До уваги не брались „відроджені” згодом 
часописи „Нова Буковина” (1912 – 1915) та „Буковина” (1915 – 
1918), оскільки концептуально це були вже зовсім інші видання, 
редакційні колективи яких працювали відповідно до певних 
політичних переконань. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у 
роботі застосовано наступні методи: при опрацюванні 
історіографічної, джерельної бази та дослідженні документів 
використовувались бібліографічно-описовий, системно-хронологічний, 
структурно-типологічний та порівняльний методи; жанрово-тематичні 
особливості контенту досліджувались за допомогою методів аналізу та 
синтезу, а також статистичного методу; за допомогою історичного 
методу визначені суспільно-історичні процеси, які впливали на 
релігійну тематику в ЗМІ. Використані методи забезпечують 
достовірність отриманих результатів. 

Теоретичним підґрунтям дисертації є праці українських та 
закордонних науковців, присвячені вивченню релігійної 
журналістики та дослідженню релігійної проблематики, зокрема 
М. Балаклицького, А. Бойко, А. Ігнатуші, О. Канчалаби, О. Керц, 
Ю. Комінко, С. Костя, Ю. Лавриш, М. Левчук, М. Лозинського, 
І. Скленаря, А. Полякової, М. Шевченка, А. Юраша та ін.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:  
уперше: 
- системно проаналізовано контент газети „Буковина” (1885 – 

1910); 
- окреслено особливості висвітлення релігійної проблематики в 

першому українськомовному „світському” виданні Буковини кінця 
ХІХ – початку ХХ ст.; 
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- виокремлено із загального масиву публікації на релігійну 
тематику; 

- досліджено дискурс релігійної проблематики в аналізованому 
часописі; 

- сформульовано основні тематичні категорії досліджуваної 
групи та жанрові форми їх реалізації; 

- визначено динаміку розвитку та основні тенденції матеріалів 
на релігійну тематику в контексті історичних процесів на Буковині 
періоду Австро-Угорської імперії; 

удосконалено: 
- дефініції поняття „релігійна журналістика”; 
- розуміння особливостей роботи журналістів із матеріалами на 

релігійні теми в „світських” медіа; 
набули подальшого розвитку: 
- принципи аналізу релігійної проблематики в періодиці 

Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст.;  
- тематичні домінанти дослідження церковно-конфесійної 

преси краю періоду Австро-Угорської імперії;  
- визначення основних тенденцій розвитку ЗМІ в контексті 

релігійної ситуації в окремих регіонах України. 
Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. 

Теоретичні положення та висновки дисертації можуть бути 
використані в наукових працях з теорії та історії журналістики як 
основа для подальших досліджень релігійної проблематики в ЗМІ. 
Основні результати роботи стануть у нагоді при підготовці 
навчальних програм з дисциплін „Преса Північної Буковини”, 
„Основи релігійної журналістики”, „Релігійна проблематика в ЗМІ”.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат та 
наукові статті, що передають основний зміст роботи, виконані 
самостійно. Одна наукова публікація видана у співавторстві з 
кандидатом наук із соціальних комунікацій Т. С. Гринівським.  

Апробація матеріалів дисертації. Рукопис дисертації 
обговорено на кафедрі журналістики Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. Основні положення й 
результати дисертаційного дослідження доповідалися та були 
обговорені на таких наукових заходах: Всеукраїнській науково-
практичній конференції „Комунікація і дискомунікація в умовах 
розвитку сучасного інформаційного суспільства” (м. Чернівці, 
24 квітня 2015 року), Міжнародній науково-практичній конференції 
„Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному 
інформаційному просторі: національний та інтернаціональний 
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аспекти” (м. Рубіжне, 29 – 30 грудня 2015 р.), Всеукраїнській 
науково-практичній конференції „Актуальні проблеми сучасного 
мас-медійного простору” (м. Херсон, 12 – 13 вересня 2016 року),  
Міжнародній науково-практичній конференції „Лабіринти 
реальності” (Монреаль, Канада, 30 – 31 жовтня 2016 року),  
ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Сучасний мас-
медійний простір: реалії та перспективи розвитку” (м. Вінниця,  
12 – 13 жовтня 2016 р.).  

Публікації. Основні наукові положення та результати 
дисертаційного дослідження викладені у 9 наукових публікаціях. З них 
4 наукових публікації надруковані у фахових виданнях (1 у 
співавторстві), 1 – у закордонному виданні, 2 – у інших наукових 
виданнях, 2 – матеріали конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота 
складається зі вступу, анотації, чотирьох розділів,  висновків, 
літератури до розділів та додатків. Загальний обсяг – 191 сторінка, 
з них основна частина становить 177 сторінок.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито зв’язок 

роботи з науковими програмами, визначено мету, завдання, предмет 
та об’єкт дослідження, хронологічні межі та методи дослідження, 
аргументовано наукову новизну роботи, її теоретичне та практичне 
значення, зазначено особистий внесок здобувача й апробацію 
результатів дослідження. 

У першому розділі „Газета „Буковина” (1885 – 1910) та її 
значення в релігійному процесі на Буковині” визначено, що 
методологічною основою даної дисертації є наукові праці 
українських та закордонних вчених, що стосуються як вивчення 
процесів масової комунікації загалом, так і питань релігійної 
журналістики зокрема. 

У підрозділі 1.1. „Теоретико-методологічні засади вивчення 
проблеми” опрацьовано наукові підходи до аналізу мас-медіа, 
визначено теоретико-методологічну базу дослідження на основі 
українських та закордонних праць щодо релігійної журналістики.  

Загалом науковий інтерес до релігійної проблематики зріс, 
розширились і часові рамки, які обирають дослідники, що й зумовило 
такий поняттєвий апарат як історія української релігійної журналістики 
та сучасні аспекти релігійної журналістики. Відповідно до кола 
українських дослідників історичних процесів в аналізованій галузі 
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входять передусім А. Бойко, С. Кость, М. Рожило, М. Лозинський, 
О. Канчалаба, А. Ігнатуша й ін. Сучасна релігійна журналістика 
привернула увагу А. Юраша, І. Скленаря, М. Балаклицького, 
Ю. Комінко, А. Полякової, О. Керц, Ю. Лавриш та ін. 

Необхідні для нашої дисертаційної роботи теоретико-
методологічні основи дослідження загальнонаціональної системи 
ЗМІ в середовищі масових комунікацій й значення дискурсу 
релігійної проблематики на шпальтах мас-медіа  знайдено в працях 
українських журналістикознавців В. Різуна, В. Іванова, 
І. Михайлина, Н. Сидоренко, С. Квіта, Ю. Бідзілі та ін.  

На основі проведеного огляду доведено, що існуючі 
дослідження газети „Буковина” неточні й неповні, з акцентом 
переважно на висвітлення літературно-мистецького життя в 
часописі, відповідно обґрунтовано потребу вивчення релігійної 
проблематики у виданні як недослідженого сегменту періодики 
Західної України.  

У підрозділі 1.2. „Рубрикація, авторський склад, жанрова 
структура медіа-контенту” викладено основні аспекти 
дослідження дискурсу релігійної проблематики в „Буковині”, 
встановлено, що загалом концепція видання тривалий час не 
вирізнялась оригінальним підходом. При цьому матеріалів на 
релігійні теми було чимало, вони часто ставали об’єктом передових 
статей, отже, релігійна проблематика була однією з провідних 
поряд з політичною та культурно-мистецькою, хоча в жодному 
дослідженні преси Буковини періоду Австро-Угорщини цей аспект 
до уваги не взятий.  

„Буковина” обирала з усього інформаційного масиву про 
церковне життя теми, що мали найбільший резонанс. Статті часто 
супроводжувались своєрідним бекґраундом, коли в матеріалі 
згадувались усі попередні публікації з аналізованої проблеми, що 
суттєво знижувало їх рівень через постійні повтори. Редакція 
подавала передруки на релігійну тематику з інших часописів, не 
завжди вказуючи джерело запозичення, але при цьому переважно 
додавала наприкінці свої думки та коментарі. 

Визначено, що аналізовані публікації важко класифікувати за 
жанрами, оскільки часопис змішував інформаційні й аналітичні 
жанри, приправляючи їх ще й надміром суб’єктивізму. Популярною 
була така форма авторської роботи як „допис”, що передбачала 
певне бачення релігійної ситуації, наприклад, це міг бути анонімний 
лист до редакції, навколо чого й велась подальша дискусія. 
Переважна більшість матеріалів у рубриках „Новинки”, „Новини зі 
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світу” чи „З України” були замітками або розширеними замітками й 
розміщувались традиційно на 3 або 4 сторінці. Передові статті, що 
стосувались релігійної тематики, мали зазвичай великий обсяг і всі 
ознаки аналітичної журналістики, адже наявна тут і різностороння 
подача інформації, й аргументація, й прогнозовані висновки.  

Не вдалось поки розшифрувати, хто виступав під псевдонімами 
„Православний”, „Українець”, „Учитель”, „Селянин”, „Парохіянин”, 
„Н. Недайбіда”, „Озірник” та криптонімами „П. Б. Ж.”, „А. В. К.”,  
„Г. З.”. З упевненістю можна говорити лише про двох реальних авторів: 
швидше за все учитель І. Гарасимович підписувався криптонімом „І. Г.”. 
Можливо, що й псевдонім „Учитель” також належить йому.  
„Олег Сатир” за свідченнями В. Сімовича – це редактор „Буковини” 
Я. Веселовський. При цьому автором найбільшої кількості матеріалів 
церковно-релігійного спрямування є „Православний”, їх налічуємо 26. 

Особливу увагу зосереджено на вивченні дискурсу релігійної 
проблематики часопису крізь призму особи редактора. Постать 
С. Дашкевича (1888 – 1892) частково пояснює пильну увагу газети до 
висвітлення церковно-релігійного життя, адже 1891 р. він видав 
німецькомовну працю „Становище греко-православних українців у 
Буковині”. Редакційна лінія „Буковини” помітно змінилась з 1904 р., 
коли редактором став Я. Веселовський, зокрема відзначено появу 
матеріалів про поширення „Січей”, проте саме цей аспект спричинив 
на деякий час відхід на другий план релігійної проблематики. Суттєво 
переглянули концепцію видання 1907 р. в період редакторства 
В. Строїча, на перший план почали виходити політичні теми. Вперше в 
„Буковині” розпочалась активна передвиборча агітація до державної 
ради, а тому матеріалів на релігійну проблематику крізь призму 
політики стало надзвичайно багато. Матеріали на інші релігійні теми в 
цей час обмежувались замітками в рубриці „Новинки”. 

У 1909 р. „Буковина” видавалась 6 разів на тиждень та офіційно 
стала органом Української поступової партії. Для селян готували 
узагальнений тижневий випуск „під неділю”. Разом з цим стрімко 
зросла кількість публікацій на релігійні теми, відтепер майже в 
кожному випуску був хоча б один такий матеріал. 

За 25 років виходу часопису з 1885 по 1910 рр. нами зафіксовано 
719 різнопланових матеріалів на релігійні теми. Лідером серед 
тематичних категорій є румунізація церкви – 203 матеріали, на другій 
позиції  – „українське питання” в церкві – 167, дискусійні аспекти 
релігії в ЗМІ – 98, релігія та держава й політика – 93, москвофільство – 
34, діяльність католицької церкви – 70, релігійні процеси в Росії – 28, 
протестантство – 22, іудаїзм – 4 матеріали.  
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Другий розділ – „Концепція подачі релігійної проблематики 
на шпальтах „Буковини” (1885 – 1910) в контексті суспільно-
історичних подій” присвячено дослідженню проблемних питань, 
найчастіше відображених в матеріалах релігійної тематики. Переважна 
більшість публікацій подавались у контексті міжнаціональних 
суперечок щодо церкви між українцями та румунами, що дає змогу 
говорити про етноконфесійний характер конфлікту. 

У підрозділі 2.1. „Румунізація церкви як основний тематичний 
пласт релігійної проблематики” аналіз здійснено за наступними 
тематичними підгрупами: 1) румунізація населення священиками; 
2) румунізація церковного життя; 3) румунізація церковної освіти. 
Наголошено, що „Буковина” була прихильницею і пропагандисткою 
православ’я, вважала його важливішим серед інших конфесій, хоча й 
не заперечувала їх існування. Серед решти концептуальних засад на 
перше місце вийшов спротив політиці румунізації, тобто основну 
проблему становила не багатоконфесійність чи багатонаціональність, 
а нав’язування чужої мови та культури через церкву.  

Підкреслено, що аналізовані матеріали не завжди мали високий 
рівень, часто були сповнені суб’єктивізму, однак активна робота 
редакції дала поштовх до пробудження народу й боротьби за свої 
права. „Буковина” намагалась публікувати просвітницькі матеріали 
на релігійні теми, в яких пояснювались поняття „релігія” та „нація”, 
„віра” й „народність”. 

Саме в матеріалах даної тематичної категорії 1908 р. вперше 
зафіксовано репортаж, що вівся від імені кореспондента „Буковини” 
про румунізацію церкви в одному з сіл, прізвище автора не подавалось, 
проте наголошувалось, що це його „журналістичний обов’язок”. 

У підрозділі 2.2. „Релігія та держава й політика: складові 
комунікування” відображено співпрацю „Буковини” й політиків, які 
виступали за українську православну церкву. Авторами більшості 
матеріалів цієї категорії були Є. Пігуляк, С. Смаль-Стоцький та 
М. Василько, їхня позиція подавалась у так званих інтерпеляціях. 
Політична та релігійна тематика змішувались переважно при описі 
етнорелігійних конфліктів. У порівнянні з сучасною періодикою 
висловлювання по відношенню до інших народностей були жорсткі 
та не завжди стримані.  

У підрозділі 2.3. „Українське питання” в церкві та 
москвофільський чинник” виокремлено наступні тематичні підгрупи: 
1) самоідентифікація народу як українців крізь призму релігії; 
2) „українське питання” в церкві на мовному ґрунті; 3) поділ дієцезії як 
шлях до відродження осібної української церкви; 4) роль 
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священнослужителів у становленні нації та культові споруди як 
складова процесу; 5) москвофільство як протидія народовському 
чинникові в церкві.  

Доведено, що, незважаючи на постійні звинувачення часопису в 
перетягуванні православних прихожан в „унію” шляхом 
українізації, жодного такого матеріалу зареєстровано не було. 
Підкреслено, що в багатьох матеріалах простежено змішування 
питань національності й релігії, хоча в редакції стверджували 
протилежне, проте в цьому випадку авторський колектив швидше 
намагався реалізувати просвітницьку й виховну функцію 
журналістики.  

Визначено, що „Буковина” не боялась відверто заявляти, що 
через нестійкість релігійно-політичного життя краю покращити 
становище міг поділ буковинської православної дієцезії на 
українську та румунську. Найґрунтовніше до цього питання 
підійшов Православний, опублікувавши 1902 р. величезний 
аналітичний матеріал із десяти частин.  

1909 р. став для часопису новим періодом у журналістській 
майстерності, зокрема й у релігійній тематиці, публікувалось дуже 
багато розлогих матеріалів про розвиток церкви в краї, про 
історичні обставини та нинішні умови її існування. Частково такому 
успіхові „Буковина” завдячувала великій кількості публікацій під 
редагуванням О. Маковея. 

„Буковина” наголошувала на тому, що від служителів церкви 
залежить розвиток народу і його самоусвідомлення, проте 
священиків у краї важко було назвати прикладом для наслідування. 
У цій категорії нами зафіксовано лексему „піп”, котра в розумінні 
редакції мала негативну конотацію й вживалась у публікаціях 
критичного характеру, бо хорошого священика населення називало 
„отцем”. Саме тому, щоб наголосити на здобутках священиків-
українців, редакція передруковувала матеріали з американської 
газети „Свобода”, в яких описувались прогресивні кроки 
священнослужителів на чужині, таким чином їх ставили за приклад 
місцевим служителям церкви.  

Авторський колектив відводив місце й публікаціям, що 
стосувались стану церковних будівель, які мали особливу історичну 
цінність через написи на стінах українською, адже їх особливо 
прагнула знищити влада.   

Чимало матеріалів „Буковини” було спрямовано проти 
москвофільських настроїв у церкві, гостро реагувала редакція на 
зростаючу кількість священиків-росіян, зокрема прямо заявлялось, 
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що в нашому краї ніколи москалів не було, а тому нема чого тут 
робити й їхнім священнослужителям. Не надто шанували й 
москвофільську „Православну Буковину”, котру відразу ж з 
початком виходу іменували „Царославною”. 

Фактично саме газета „Буковина” стала підставою для 
усвідомлення народом, що вони є православними українцями, що 
мають право на свою окрему церкву й мову, що й підтверджує частка 
проаналізованих матеріалів. На основі таких даних підсумовано, що 
сучасні суспільно-політичні видання не надають уваги таким речам, 
виступаючи більше пропагандистами окремих конфесій, хоча 
взаємовплив політики й церкви в наші дні лише зміцнів. 

У третьому розділі „Дискусійні аспекти релігійної 
проблематики на шпальтах „Буковини” та інших ЗМІ періоду 
Австро-Угорської імперії” розглянуто дискусії між газетами щодо 
релігійної ситуації. Встановлено, що переважаючу більшість за 
частотою згадування в „Буковині” становили такі румунськомовні 
видання: „Gazeta Bucovinei” „Concordia”, „Tribuna”, „Patria”, „Apar. 
Nationala”, „Vointa Popurului”, „Apararea Neamului”, „Romanul”, 
„Desteptarea”, „Viitoriul”, „Foaia ordinaciunilor”, „Candela”, 
„Dreptatea”; далі йшли німецькомовні проурядові газети: 
„Parlamentar”, „Vaterland”, „Bukowinaer Post”, „Bukowinaer 
Nachrichten”, „Wiener Ztg”, „Neue freie Presse”, „Bukowinaer 
Journal”, „Czernowitzer Allg. Zeitung”, „Bukowinaer Lloyd”; 
москвофільські видання „Православна Буковина”, „Православная 
Русь”, „Галичанин”, „Народная Рада”; німецькомовні єврейські 
часописи „Bukowiner Rundshau”, „Volkszeitung”; польськомовні 
„Gazeta Polska”, „Gazeta koscielna”. Більшість з перелічених видань 
виходила в Чернівцях, тому зрозуміло, що „Буковині” було зручно 
відслідковувати публікації на релігійні теми. Решта часописів до 
редакції надсилалась, адже час від часу знаходимо повідомлення 
про затримку доставки окремих газет. Дискусійні матеріали з інших 
ЗМІ газета завжди подавала в перекладі українською мовою, що 
свідчить про освіченість працівників видання.  

У підрозділі 3.1. „Румунізаторська політика православної 
церкви” визначено, що дискусії між часописами велись переважно в 
контексті румунізації. Спершу матеріалам „Буковини” бракувало 
аргументації, що лише загострювало конфлікт, бо не пропонувалось 
ніяких шляхів його розв’язання.  

Найчастіше редакція вступала в суперечку з „Gazeta Buсovinei”, 
котра видавалась безкоштовно в друкарні, заснованій митрополитом 
С. Морарем, причому за спрямуванням це було проурядове видання, а 
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це свідчить про безпосередню співпрацю влади й церкви. Зафіксовані й 
протистояння з офіційним друкованим органом буковинської 
православної консисторії „Foaia Ordinaciunilor”. Встановлено лише один 
випадок, коли часопис-опонент перейшов на сторону „Буковини” – 
1903 р. погляди „Bukowinaer Post” щодо політики консисторії 
кардинально змінились. 

У підрозділі 3.2. „Українське питання” в православній церкві 
крізь призму політики й релігії й уніатство як альтернатива 
утискам прав українців” визначені аспекти, що найчастіше ставали 
об’єктом протистояння для газет. Передусім невдоволення 
опонентів „Буковини” викликала діяльність проукраїнських 
товариств. Буковинська православна митрополія шукала підтримки 
у всіх видань, що готові були виступити проти народовців, й 
усіляко висловлювала їм свою прихильність.  

Найбільшого резонансу серед ЗМІ набув митрополичий 
циркуляр 1894 р. до священиків, котрим заборонялось усім 
священнослужителям і духовним особам читати, передплачувати й 
поширювати українські видання, в тому числі й „Буковину”.  

Румунськомовні часописи традиційно звинувачували українців 
у прагненні до унії, як тільки робились спроби заявити про свої 
права в церкві. Проте газета прямо не агітувала. Зафіксовано, що 
„Буковина” ніколи не пропонувала читачам полишати православ’я, 
а, навпаки, закликала боротись за свої права в цій конфесії. 

У підрозділі 3.3. „Москвофільство й церква” описано полеміку, 
що велась між москвофільськими часописами й „Буковиною” в 
контексті діяльності церкви. Зафіксовано, що з боку митрополії не 
було спротиву діяльності прихильникам російської православної 
церкви. Проявляло слабкість і церковно-релігійне видання 
„Candela”, підтримуючи москвофільські газети, про що відразу ж 
повідомляла „Буковина”. 

У четвертому розділі „Висвітлення газетою „Буковина” 
інших конфесій як засіб формування світоглядної позиції 
народу” проаналізовано публікації на релігійну тематику, що 
стосувались католицизму, протестантизму, іудаїзму та релігійної 
ситуації в Російській імперії. Саме в цих матеріалах найбільше 
бракувало журналістської майстерності, зокрема зовсім не 
роз’яснені описані релігійні доктрини та вчення, а тому читацька 
аудиторія, де частка інтелігенції була мізерною, не могла на основі 
таких повідомлень сформувати адекватне уявлення про релігійні 
процеси окремої країни, а швидше сприймала інформацію як 
диковинку.  
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У підрозділі 4.1. „Діяльність католицької церкви на шпальтах 
часопису” досліджено публікації, в яких висвітлена діяльність 
греко-католиків, римо-католиків та вірмено-католиків, чим 
підтверджено факт апелювання „Буковини” до всіх гілок 
католицької церкви. Не зареєстровано жодних закликів, ні 
відкритих, ні прихованих, щодо переходу з православ’я у греко-
католицизм, хоча простежено, що з особливою гордістю „Буковина” 
повідомляла про призначення на митрополичий пост 
С. Сембратовича, а згодом А. Шептицького. Редакція засвідчила й 
об’єднавчу роль греко-католицької церкви для українців Галичини.  

Здебільшого в негативному контексті подано діяльність римо-
католицької церкви, віднайдені теми, що сприяли формуванню в 
читацької аудиторії стійкого переконання щодо неправомірності 
вчинків їх священнослужителів. Проте авторитет Папи Римського як 
очільника католицької церкви редакція „Буковини” жодного разу не 
поставила під сумнів. Найбільш складними для сприйняття виявились 
замітки про реформаторські рухи в католицькій церкві, котрі 
послідовно висвітлені в низці матеріалів з однаковими заголовками, 
очевидно, для розуміння того, що це продовження теми. Нечисленні 
публікації про вірмено-католиків були емоційно нейтральними.   

У підрозділі 4.2. „Релігійні процеси в Російській імперії в 
рецепції „Буковини” простежено, що основним об’єктом уваги 
редакції стали неорелігійні утворення, при цьому їх діяльність 
прямо ні засуджувалась, ні схвалювалась, йшлось про те, що під 
тотальним гнітом влади народ шукає самовиявлення в таких 
угрупуваннях. Зафіксовано тут й ознаки „мови ворожнечі”, оскільки 
в цих матеріалах використано лексему „секта”. При цьому 
„Буковина”, очевидно, мала власні принципи щодо того, кого 
називати „сектантами”, бо, наприклад, до протестантських 
релігійних об’єднань таку термінологію часопис не застосовував. У 
контексті неорелігійних утворень у Російській імперії редакція 
висвітлювала діяльність Л. Толстого як представника нової 
релігійної формації. У негативному світлі йшлося про політику 
царської Росії щодо православної церкви, котра загалом 
висвітлювалась як знаряддя маніпуляції в руках влади. 

У підрозділі 4.3. „Протестантські рухи” з’ясовано, що 
„Буковина” толерантно ставилася до протестантизму в краї. 
Протестантські течії описані не просто як щось нове для 
буковинського читача, а як прогресивний напрям, що руйнував 
застарілі канони, аби бути ближчим до народу. Багато уваги 
редакція приділила висвітленню реформаторських рухів у церкві, 
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проте подача цих матеріалів дуже складна, подекуди немає логіки 
побудови, що значно знизило їх інформаційну цінність. 

Ширше в „Буковині” описано світові протестантські рухи, що 
підтверджує географія публікацій. Більшість таких матеріалів 
швидше за все були передруками з інших ЗМІ, часом про це навіть 
йшлося безпосередньо в тексті, але навіть те, що часопис не 
побоявся їх публікувати, ризикуючи піти на конфлікт з церковними 
інституціями в краї, вже варте уваги дослідників. Простежено, що 
„Буковина” виступала прихильником руху „Los Von Rom”, адже 
цей заклик неодноразово звучав зі шпальт газети. 

У підрозділі 4.4. „Іудаїзм” визначено, що часопис висвітлював 
єврейське питання переважно з точки зору суспільно-політичних 
обставин, бо в контексті релігійної проблематики таких матеріалів 
зафіксовано лише 4. Натомість про толерантність „Буковини” до 
іудейського віросповідання свідчить те, що жодного разу редакція 
не дозволила собі образити релігійні почуття євреїв, хоча в інших 
ракурсах проти них виступала регулярно – переважно це були 
матеріали, що засуджували шинкарство, позики селянам під 
відсотки і т. д. Недоліком цієї тематичної категорії є хіба що 
лексема „жиди”, що зараз має прямі ознаки „мови ворожнечі”, 
проте на початку ХХ століття така термінологія була цілком 
прийнятною, а тому редакція однозначно не мала на меті образити 
релігійні почуття чи переконання іудеїв. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні вперше зроблено спробу 

вивчення дискурсу релігійної проблематики в газеті 
„Буковина” (1885 – 1910). Проаналізовано контент часопису за  
25-літній період існування й з усього інформаційного масиву 
виділено 719 публікацій на релігійну тематику. 

Основні результати виконаної роботи: 
1. Визначена теоретико-методологічна база дослідження на 

основі праць українських та закордонних журналістикознавців. 
Проаналізовано наукові роботи, що стосуються історії української 
релігійної журналістики та сучасних аспектів релігійної 
журналістики, на основі чого виокремлено трактування понять 
„релігійна журналістика” та „церковна преса”. На основі теоретико-
методологічних засад дослідження загальнонаціональної системи 
ЗМІ в середовищі масових комунікацій з’ясовано значення 
дискурсу релігійної проблематики на шпальтах мас-медіа. 
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Проведено аналіз стану вивчення часопису „Буковина”, на підставі 
чого встановлено, що ні діяльність газети, ні її тематичне 
наповнення раніше детально не висвітлювались, а існуючі наукові 
розвідки часто неповні й неточні. Релігійна проблематика в даному 
виданні взагалі ще не була предметом вивчення науковців. 

2. Простежено специфіку висвітлення релігійної проблематики 
в газеті „Буковина” як першому в краї українськомовному 
„світському” виданні в контексті редакційної політики та суспільно-
історичних умов функціонування. На основі цього визначено 
головні причини взаємопроникнення тем релігії та політики, релігії 
та питання національного відродження, релігії як невід’ємної 
складової української державності. Встановлено, що „Буковина” як 
представник часописів „світського” спрямування кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. приділяла значно більше уваги релігійним темам, 
ніж сучасні періодичні видання, обираючи для матеріалів 
найдискусійніші питання церковно-релігійного життя. 

3. З’ясовано, що релігійна тематика в аналізованому виданні й 
змістовно, й кількісно подавалась по-різному в різні періоди 
функціонування газети. Зокрема в перші десять років виходу 
„Буковини” з 1885 по 1895 роки релігійна проблематика подавалась 
переважно в контексті румунізації церкви. Після виходу на 
політичну арену українських діячів С. Смаль-Стоцького, 
Є. Пігуляка та М. Василька по-новому зазвучала й церковно-
релігійна тематика: з’являються матеріали, що подаються крізь 
призму політики й проблеми становлення української державності. 
Саме завдяки спільним зусиллям представників інтелігенції й 
„Буковини” вдалось пояснити простому народові відмінність між 
поняттями „віра” й „нація”. Переломним для „Буковини” став 
початок ХХ ст., коли до вже добре розроблених редакцією 
релігійних питань додались і публікації про висвітлення діяльності 
інших конфесій, котрі перш за все мали на меті привернути увагу до 
часопису представників католицької церкви, протестантів та іудеїв, 
що в значній кількості були представлені в Чернівцях, а також 
розширити знання про них у простих людей, котрі  традиційно 
мислили стереотипами щодо представників окремих релігійних 
громад. Протягом усього періоду існування „Буковини” на її 
шпальтах точились дискусії з іншими газетами щодо окремих 
аспектів діяльності церкви в краї. Головними опонентами часопису 
переважно були румунськомовні й німецькомовні видання, причому 
не лише ті, що видавалися у Чернівцях, а й навіть віденські, згодом 
до них долучились і москвофільські. При цьому редакція жодного 
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разу не залишила без аргументованої відповіді закиди на її адресу 
щодо певних релігійних аспектів. Таким чином, дискурс релігійної 
проблематики в газеті „Буковина” демонструє різносторонність 
поглядів часопису, прогресивність в ідеях та стійкість щодо власних 
переконань.   

4. На основі проведеного аналізу виділено відповідні тематичні 
групи в контексті релігійної проблематики, а саме: 1) румунізація 
церкви; 2) релігія та держава й політика; 3) „українське питання” в 
церкві; 4) москвофільський чинник в діяльності православної 
церкви; 5) дискусійні аспекти релігійної тематики в різних ЗМІ; 
6) діяльність католицької церкви; 7) релігійні процеси в Російській 
імперії; 8) протестантство; 9) іудаїзм. Крім того, майже кожна 
тематична група вміщує підтеми, що деталізують узагальнені 
поняття. Найширше в „Буковині” розкрита тема румунізації церкви, 
що була провідною протягом усього періоду діяльності часопису. 
Також спростовано думку опонентів часопису з приводу його 
особливої прихильності до унії й заклику переходити з православ’я 
в греко-католицизм, не зафіксовано жодного випадку такої 
пропаганди. У більшості досліджуваних матеріалів так чи інакше 
присутній політичний аспект, котрий навіть не намагались 
приховувати, проте з огляду на відсутність журналістських 
стандартів на Буковині кінця ХІХ – початку ХХ ст. стає зрозумілим 
і суб’єктивізм, й ознаки „мови ворожнечі”, й надмір емоційно-
оцінної лексики.  

5. Жанрові характеристики публікацій на релігійну тематику 
дуже розмиті, як і решта матеріалів, опублікованих у „Буковині”. 
Більш-менш чітко можна визначити лише замітки та розширені 
замітки, котрі традиційно розміщувались у рубриці „Новинки” та 
„Новини зі світу” на 3 або 4 сторінці газети. Решта публікацій 
являють собою суміш інформаційних жанрів з аналітичними, 
аналітичних з публіцистичними і т. д. Характерним для часопису 
був такий специфічний жанр як „допис” – опублікований лист, 
чиясь думка щодо окремих релігійних питань, довкола яких 
редакція розвивала вже свою тематичну лінію. „Буковина” часто 
вдавалась до передруковування матеріалів на релігійні теми з інших 
ЗМІ, найбільше передруків зафіксовано з американської газети 
„Свобода”. Авторський колектив часопису через переслідування 
ховався за псевдонімами та криптонімами „Православний”, 
„Українець”, „Учитель”, „Селянин”, „Парохіянин”, „Н. Недайбіда”, 
„Озірник”, , „Олег Сатир”, „П. Б. Ж.”, „А. В. К.”, „Г. З.”, „І. Г”, 
проте найчастіше матеріали просто не підписувались. Автором аж 
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26 матеріалів церковно-релігійного спрямування значиться 
Православний, проте важко сказати, чи за цим іменем ховалась одна 
і та ж людина. Щодо заголовкових комплексів, то не завжди вони 
відображали суть матеріалу, подекуди публікації в різних номерах 
супроводжувались заголовками, що вже використовувались раніше. 
Часто застосовувались заголовки у формі риторичного запитання чи 
заголовки-звертання. 

6. Встановлено, що мова публікацій на релігійну тематику в 
газеті „Буковина” мала певні стильові особливості часопису. 
Передусім це стосується специфічної української мови з 
вкрапленнями буковинських діалектів й подекуди передачі лексем за 
принципом „як чуємо – так пишемо”. Часто зустрічаються й окремі 
слова або й речення румунською чи німецькою мовою, що засвідчує 
високий рівень освіченості редакційного колективу. Саме тому ми 
свідомо не виправляли цитати з „Буковини” у відповідності до норм 
сучасного правопису, щоб продемонструвати мовну картину краю 
кінця ХІХ – початку ХХ століття. Зафіксовані також й ознаки „мови 
ворожнечі”, зокрема слововживання „жид” (у сенсі – ті, хто 
сповідував іудаїзм), „жидівський кагал” (у сенсі – іудеї, котрі 
підтримували політику консисторії), „консисторський прихвостень” 
(у сенсі – працівники консисторії румунської національності), 
„ренегат” (у сенсі – румунізований українець), „перекинчик” 
(у сенсі – румунізовані священнослужителі-українці), „голений піп” 
(у сенсі – священнослужитель римо-католицької церкви), „секта”, 
„кацапи” (у сенсі – москвофіли). Цікаво, що лексема „піп” 
„Буковиною” вживалась лише в негативному контексті, мовляв, 
хороший для своїх прихожан священнослужитель називався 
священиком, отцем. Таке слововживання формувало негативне 
ставлення в аудиторії до зображуваних осіб й сприяло стигматизації, 
а також посилювало конфлікт на міжнаціональному ґрунті. 

Перспективу майбутніх досліджень вбачаємо в аналізові 
дискурсу релігійної проблематики в інших часописах Буковини кінця 
ХІХ – початку ХХ ст., що дасть змогу сформувати цілісне уявлення 
про релігійну тематику в народовських та москвофільських 
часописах, зокрема й у виданнях, що виходили під егідою 
православної церкви – „Candela”, „Foaia Ordinaciunilor”, 
„Православная Буковина” та „Православная Русь”. Таке дослідження 
доповнить існуючі праці з досліджуваної проблеми й заповнить 
прогалину, що утворилась через невивченість буковинських 
часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Мельничук Ю. Г. Дискурс релігійної проблематики в газеті 

„Буковина” кінця ХІХ – початку ХХ століття. – На правах 
рукопису. 

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

У дисертації досліджено дискурс релігійної проблематики в газеті 
„Буковина” (1885 – 1910). Проаналізовано основні здобутки 
українських та закордонних журналістикознавців у вивченні релігійної 
журналістики. Окреслено поняття „дискурс” для формування цілісної 
картини релігійної проблематики в „Буковині” й визначення її ідейно-
концептуальних засад. Доведено, що існуючі дослідження газети 
„Буковина” неточні, з акцентом на висвітлення літературно-
мистецького життя в часописі. Дискурс релігійної проблематики у 
виданні був одним із визначальних, що підтверджено 719 
різноплановими матеріалами щодо церковно-релігійного життя. На 
основі проведеного аналізу виділені відповідні тематичні групи. 
Найширше в „Буковині” розкрита тема румунізації церкви. 

Окреслено, що „Буковина” була прихильником православ’я, 
вважала його вищим над іншими конфесіями, хоча й не 
заперечувала їх існування. Проаналізовано ознаки мови ворожнечі й 
встановлено, що вони не демонстрували редакційну позицію газети, 
а були проявом суб’єктивного авторського підходу. Визначено, що 
висвітлення „Буковиною” інших конфесій загалом сприяло 
формуванню міжконфесійної згоди та толерантності. 

Ключові слова: „Буковина”, газета, релігійна проблематика, 
релігійна журналістика, дискурс, контент, церква, румунізація, 
православ’я. 
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Мельничук Ю. Г. Дискурс религиозной проблематики в 

газете „Буковина” конца XIX – начала ХХ века. – На правах 
рукописи. 
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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 исследовано дискурс религиозной проблематики в 
газете „Буковина” (1885 – 1910). Проанализированы основные 
достижения украинских журналистиковедов в изучении религиозной 
журналистики. Уточнено понятие „дискурс” для формирования 
целостной картины религиозной проблематики в „Буковине” и 
определения ее идейно-концептуальных основ. Доказано, что 
существующие исследования „Буковины” неточные, с акцентом на 
освещение литературно-художественной жизни в газете. Дискурс 
религиозной проблематики в издании был одним из главных, что 
подтверждено 719 разноплановыми материалами по церковно-
религиозной жизни. На основе проведенного анализа выделены 
соответствующие тематические группы. Наиболее широко в 
„Буковине” раскрыта тема румынизации церкви. 

Определено, что „Буковина” была сторонником православия, 
считала его выше над другими конфессиями, хотя и не возражала 
против их существования. Проанализированы признаки языка вражды 
и установлено, что они не демонстрировали редакционную позицию 
газеты, а были проявлением субъективного авторского подхода. 
Определено, что освещение „Буковиной” других конфессий в целом 
способствовало формированию межконфессионального согласия и 
толерантности. 

Ключевые слова: „Буковина”, газета, религиозная проблематика, 
религиозная журналистика, дискурс, контент, церковь, румынизация, 
православие. 

 
SUMMARY 

 
Melnychuk Y. G. Discourse of religious problem in the 

newspaper „Bukovyna” late XIX – early XX century. – On the rights 
of the manuscript.   

Dissertation for the degree of Candidate of Sciences in Social 
Communications in speciality 27.00.04 – Theory and History of 
Journalism. –  Taras Shevchenko Kyiv National University Ministry of 
Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018.  

The dissertation explores the discourse of religious problem areas in 
the newspaper „Bukovyna” (1885 – 1910). According to the determined 
theoretical and methodological basis of the research, attention is focused 
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on the main achievements of Ukrainian professionals in the field of 
religious journalism. On this basis, it concludes on the lack of thorough 
investigation of both the newspaper „Bukovyna” (1885 – 1910) and the 
religious problem areas. The paper describes the concept of „discourse”, 
which enables the formation of a holistic picture of religious problematic 
issues in the newspaper „Bukovyna” and to define its ideological and 
conceptual foundations. At the same time, the discourse of religious 
problem areas was one of the determinative in the publication. 

On the basis of the conducted analysis, it becomes possible to 
distinguish corresponding thematic groups in the context of religious 
problem areas, namely: 1) the romanization of the church; 2) religion 
side by side to state and politics; 3) „Ukrainian question” in the church; 
4) Moscow-oriented factor in the activity of the Orthodox Church; 5) the 
discussion aspects of religious problem areas in various types of media; 
6) the activity of the Catholic Church; 7) religious processes in the 
Russian Empire; 8) Protestantism; 9) Judaism. The theme of the 
romanization of the Church is fully exposed in the newspaper 
„Bukovyna” and takes a leading part throughout the whole period of 
periodical’s activity. 

The paper outlines that the newspaper „Bukovyna” was a supporter 
and a propagandist of the Orthodoxy. The editors of the newspaper 
„Bukovyna” published educational materials on religious topics that 
explained the distinction between the concepts of „religion” and 
„nation”, „faith” and „nationality”, relying on credible historical facts. 

There are several tendencies in the discussion of religious problem 
areas in the media, in particular, all the periodicals of the Austro-Hungarian 
era concerning the religious question are unanimous: it is believed that it 
would be better to have the Orthodox Church entirely Romanian; the 
separation of the diocese is not possible; the Uniate is the main threat to 
Orthodoxy in Bukovyna. For its part, the newspaper „Bukovyna” defended 
its own religious vision, as well as disproved the possibility of danger to 
Orthodoxy through national movements. The discussion on these aspects 
was very active between the media, but it did not lead to the resolution of 
conflict situations – only exacerbated them further. 

It is important to emphasize that while reflecting other religions, the 
newspaper „Bukovyna” appealed more to the Catholic Church; 
moreover, the publications about the Greek Catholics conceptually 
predominated, but this issue was mainly touched upon on the territory of 
Galychyna. 

The activity of the Roman Catholic Church was mostly presented in 
the negative context. They tried to find the specific topics, which 
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contributed to the formation of a persuasive belief as to the unlawful 
conduct of their clergy. Nevertheless, the authority of the Pope as the 
head of the Catholic Church has never been questioned by the editorial 
board of the newspaper „Bukovyna”. The neo-religious organizations in 
the Russian Empire represented the object of close attention to the 
periodical. The policy of tsarist Russia regarding the Orthodox Church 
was also represented in a negative light. As for Judaism, the 
disadvantage of this thematic category is the use of the word „ Yids”, but 
at the beginning of the twentieth century, such terminology was quite 
acceptable, and therefore, using such a lexeme, the editorial board did 
not aim to definitely offend the religious feelings or convictions of Jews. 
Proceeding from the general discourse of religious problem areas in the 
newspaper „Bukovyna”, we determine that the periodical was very 
tolerant towards the Protestantism. 

The thesis analyses the characteristics of the language of hostility, in 
particular the word use of the „Yid”, the „ Yiddish cahal”, „consistory 
henchman”, „renegade”, „perekynchyk”, „shaved pope”, „sect”, 
„katsap”. At the same time, in the newspaper „Bukovyna” the lexeme 
„pope” was used only in a negative context because by parish a good 
cleric was called a priest or the father. 

Further prospects are seen in the study of the discourse of religious 
problem areas in other periodicals of Bukovyna of the late nineteenth 
and early twentieth centuries, which enables the formation of a holistic 
view of religious subject-matter in the media of different directions. 

Key words: „Bukovina”, newspaper, religious problem, religious 
journalism, discourse, content, church, Romanization, Orthodoxy. 
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