
 

 
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
 
 
 
 

ВЕЛИЧКО ЗОРЯНА АНДРІЇВНА 
 
 

УДК 821.161.2-92.09"1919/1939" 
 

 
 

ПУБЛІЦИСТИКА ОСИПА НАЗАРУКА  
МІЖВОЄННОЇ ДОБИ:  

ІДЕЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, 
ПРОБЛЕМАТИКА 

 
 
 

27.00.04 – теорія та історія журналістики 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня  
кандидата наук із соціальних комунікацій  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів–2018  



 

 
Дисертацією є рукопис. 
 
Роботу виконано на кафедрі української преси факультету журналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
 
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор  

КОСТЬ СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ, 
Львівський національний університет  
імені Івана Франка,  
завідувач кафедри української преси. 

 
Офіційні опоненти: доктор наук із соціальних комунікацій, професор 

СНІЦАРЧУК ЛІДІЯ ВІТАЛІЇВНА, 
Львівська національна наукова бібліотека 
імені Василя Стефаника, 
заступник генерального директора  
з наукової роботи, директор  
Науково-дослідного інституту пресознавства. 

 
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 
МИРОНЮК ДМИТРО ІВАНОВИЧ, 
Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, 
доцент кафедри журналістики. 

 
Захист відбудеться 11 травня 2018 року о 13 годині на засіданні спеціалізо-
ваної вченої ради К 35.051.24 у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка за адресою: 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 49, 
факультет журналістики, ауд. 103. 
 
Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, 
вул. М. Драгоманова, 5. 
 
 
Автореферат розіслано 6 квітня 2018 року. 

 
 

Учений секретар  
спеціалізованої вченої ради, 
кандидат філологічних наук, доцент А.М. Яценко 



 1

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сьогодні перед україн-
ською гуманітарною наукою постали серйозні виклики: стало очевидним, що 
збереження нашої державності прямо залежить від теоретичних розробок у 
сфері національної безпеки й захисту інформаційного простору. Фокусуван-
ня уваги дослідників на різних аспектах цих питань набуває особливої ваги, 
адже ключовий вплив ЗМІ на конструювання національної ідентичності не 
викликає сумніву. Медії мають формувати свідомого громадянина-патріота, 
а не байдужого обивателя, споживача супермаркету. Війна на Сході України 
підтверджує істинність цієї думки людськими жертвами, гуманітарною ка-
тастрофою, подолати яку в змозі не тільки зусилля дипломатії та час, а й 
кропітка праця істориків, теоретиків і практиків журналістики. 

Позаяк західні моделі взаємодії ЗМІ і суспільства нерідко виявляються 
малоефективними в українських реаліях, ретроспективний зріз у дослідженні 
цих питань є вкрай необхідним. Осмислення власної традиції потрібне для 
моделювання майбутнього. Справді, те, що нині відбувається в Україні в усіх 
сферах життя, «уже колись було» – досить лише прокласти містки в буремне 
міжвоєння, в історії якого міститься чимало відповідей на запити сьогодення. 
Тому важливе значення має вивчення сконденсованих у тексті досвіду й знань 
тих українських журналістів, які діяли і творили в умовах війни, які зуміли 
протистояти ворожій пропаганді та спробам асимілювати, знищити україн-
ську націю, культуру, історію, які витворили цілу систему добротної різно-
планової національної преси. Міжвоєнна доба засвідчує цікаві суспільні та 
соціокультурні процеси і явища, причому не тільки як ретроспектива, а й як 
імовірна перспектива українського національного життя. 

О. Назарук, видатний громадсько-політичний діяч, публіцист і редак-
тор, ще сторіччя тому сформулював концепцію національної преси та про-
паганди. Він мав великий досвід журналістської роботи, отже, на практиці пе-
реконався у провідній ролі преси у формуванні нації, держави і громадян-
ського суспільства. У численних виступах О. Назарук роздумував, як з допо-
могою якісної національної преси «вигострити» найсильнішу зброю проти 
ворога – міцну національну ідею. Його міркування щодо основоположних 
для українства ідей нації, державності, соборності й сьогодні на часі. 

Актуальність теми дослідження зумовлена також потребою змінити 
почасти застарілі методологічні підходи в історіографії української преси, 
персоналістиці (та гуманітарній науці загалом). Ідеться про оновлення тер-
мінологічної бази, застосування соціальнокомунікаційного методу й сучас-
них теорій аналізу текстів. Водночас не варто відкидати такий дослідницький 
орієнтир як категорія національного, що, наголосимо, не суперечить фунда-
ментальній засаді об’єктивізму й негласно пропагованій нині в науці політ-
коректності – мова про якісно нове переосмислення власної історії (в най-
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ширшому сенсі), про потребу «перестановки некоректно поставлених дзер-
кал» (Л. Костенко). 

Публіцистика О. Назарука досі не була предметом комплексного нау-
кового дослідження з журналістикознавства. Також необхідно вивчити й сис-
тематизувати сотні невідомих його текстів. Окремі аспекти публіцистичної 
творчості, журналістської діяльності О. Назарука окреслили М. Ґачковські, 
М. Дядюк, І. Зубрицький, В. Качкан, С. Кость, Б. Крив’як, В. Передирій, Л. Си-
рота, Л. Сніцарчук, Я. Сеник. Постать О. Назарука цікавила більшою мірою 
істориків (О. Бегена, Н. Бліндер, Л. Бурачок, У. Кошетар, І. Лисяка-Рудниць-
кого, М. Швагуляка), політологів (О. Зелену), філологів (М. Федунь).  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Канди-
датська дисертація виконана в межах наукової теми кафедри української 
преси Львівського національного університету імені Івана Франка «Укра-
їнська преса в контексті історії України» (державний реєстраційний номер 
0116U001684). 

Мета дослідження – на основі комплексного дослідження публіцис-
тики О. Назарука міжвоєнної доби з’ясувати основні ідейно-концептуальні 
засади та проблемно-смислові домінанти його творчості. 

Мета наукового дослідження передбачає розв’язання таких завдань: 
– вивчити історіографію питання, систематизувати і схарактеризу-

вати необхідну джерельну базу; 
– проаналізувати світоглядні парадигми (етос) та ідейно-концепту-

альні засади публіцистичної творчості О. Назарука;  
– розкрити зміст концепції преси та пропаганди О. Назарука; 
– систематизувати й розглянути проблемно-тематичний спектр його 

публіцистики, простежити особливості трансформації суспільно-політичних 
поглядів; 

– дослідити поняття «Галичина» як топос публіцистичної творчості 
О. Назарука й проаналізувати способи його актуалізації у різних смислових 
полях (міфологічному, ідеологічному, концептуальному); 

– визначити роль О. Назарука в загальному комунікативному дис-
курсі міжвоєнної доби, розкрити комунікативний резонанс і пафос його пуб-
ліцистики, її актуальний ідейний потенціал. 

Об’єкт дослідження – публіцистика О. Назарука міжвоєнного періо-
ду, видана окремими брошурами й опублікована на сторінках західноукра-
їнських та еміграційних часописів: «Америка», «Нація в поході», «Нова Зо-
ря», «Січ», «Стрілець», «Український прапор».  

Предмет дослідження – особливості ідейно-концептуальних засад і 
проблемно-смислових домінант публіцистики О. Назарука та її функціону-
вання (комунікативний аспект) у контексті міжвоєнної доби.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1919–1939 рр., що їх істо-
рики означують як міжвоєнну добу. У цей час відбувалася активна транс-
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формація світогляду й політичних орієнтирів О. Назарука, кристалізувалися 
його ідеї й концепції. Цей період був також найбільш плідним у творчій біо-
графії публіциста. 

Методологічною основою дисертації є праці істориків преси С. Анд-
русів, О. Богуславського, С. Горєвалова, В. Гутковського, С. Квіта, С. Костя, 
І. Крупського, І. Павлюка, М. Романюка, Н. Сидоренко, Л. Сніцарчук, Ю. Ша-
повала та ін. Загальнотеоретичною основою дослідження є праці журналісти-
кознавців В. Буряка, Р. Горбика, Н. Желіховської, М. Житарюка, В. Здоровеги, 
О. Кузнецової, В. Кулика, В. Лизанчука, Й. Лося, І. Михайлина, Л. Павлюк, 
Б. Потятиника, Г. Почепцова, В. Різуна, О. Романчука, О. Сербенської, Л. Суп-
рун, О. Холода, Л. Чернявської та ін.  

Дисертація має, до певної міри, міждисциплінарний характер, оскіль-
ки торкається сфер політології, історії, філософії, культурології, соціології, лі-
тературознавства, педагогіки тощо. Тому важливе методологічне підґрунтя 
мають праці Ґ. Бабінського, Р. Барта, М. Бахтіна, Т. Бовсунівської, М. Бога-
чевської-Хом’як, О. Галича, І. Гошуляка, Я. Грицака, Е. Ґелнера, М. Ґібернау, 
Я. Дашкевича, Ю. Коваліва, І. Костюк, І. Кураса, Й. Курчевської, Д. Ланґе-
віше, К. Леві-Стросса, С. Лободи, Н. Мажари, Л. Нагорної, Ґ. Одоя, Ґ. Олесяка, 
С. Оссовського, С. Павличко, В. Потульницького, О. Селіванової, В. Середи, 
Е. Сміта, Т. Соколовського, В. Солдатенка, Є. Топольського, Н. Фрая, Ю. Хлє-
бовчика та ін. 

Методи дослідження. На різних етапах роботи апробовано комплекс 
методів дослідження. Ключовим серед них є соціальнокомунікаційний підхід 
до вивчення публіцистики як синтетичного виду творчості, що дає змогу роз-
ширити й поглибити горизонти дослідження, системно й цілісно збагнути 
постать О. Назарука, охоплюючи політологічні, філософські, культурологіч-
ні, літературознавчі та історіографічні виміри його спадщини. За допомогою 
цього методу розкрито комунікативний взаємозв’язок між автором і реципі-
єнтами творів, проаналізовано зворотний комунікативний посил – особли-
вості сприйняття й перебігу полеміки з ідейними опонентами, окреслено су-
спільний резонанс, який викликала публіцистична діяльність О. Назарука. 
Бібліографічно-описовий метод дав змогу з’ясувати, наскільки невивченою 
та актуальною для сучасного журналістикознавства є публіцистика О. На-
зарука, а також схарактеризувати джерельну базу дослідження. Біографічний 
і хронологічний методи дозволили простежити трансформацію світогляду й 
політичних орієнтирів О. Назарука. Порівняльно-аналітичний метод вико-
ристано для виокремлення основних ідей і концептів. Культурно-історичний 
та порівняльно-історичний (компаративний) методи дали змогу схарактери-
зувати творчу діяльність О. Назарука в контексті доби, окреслити її прогнос-
тичний та актуальний для сьогодення виміри. Визначенню смислових домі-
нант публіцистики сприяло застосування проблемно-тематичного методу. 
Метод системного аналізу дав змогу систематизувувати й описати різнопла-
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нову за змістом публіцистику О. Назарука, розглянути її як структурно ці-
лісну систему, в якій елементи є рівноцінними та, водночас, взаємно обумов-
леними. Якісний контент-аналіз став необхідним для розкриття теми зага-
лом. У дослідженні застосовано суцільну вибірку текстів з елементами публі-
цистичності; категорії аналізу визначено на основі вивчення ідей, концепцій, 
тематики й проблематики; виокремлено індикатори аналізу (слова-маркери). 
Важливими для дослідження стали методи аналізу текстів, зокрема дискур-
сивний, риторичний, герменевтичний, семіотичний, ґендерний, метод міфо-
логічної критики тощо. У роботі використано й загальнонаукові методи: ана-
лізу, синтезу, узагальнення, дедукції, індукції, аналогії, класифікації. 

Наукова новизна одержаних результатів – у тому, що комплексно й 
системно описано публіцистику О. Назарука міжвоєнного періоду в контекс-
ті суспільно-політичних, соціокультурних, комунікативних процесів. 

У роботі вперше:  
– уведено в науковий обіг 411 публікацій О. Назарука; обґрунтовано 

публіцистичну природу його мемуарів і подорожніх нарисів; 
– розгорнуто тезу про християнство й традиціоналізм як світоглядні 

основи (етос) О. Назарука; схарактеризовано центральну парадигму його пуб-
ліцистичного мислення; 

– з’ясовано основні положення концепції преси і пропаганди О. На-
зарука; 

– виділено й систематизовано смислові рівні, виміри та проблемно-
тематичні блоки публіцистики О. Назарука; встановлено слова-маркери;  

– визначено провідний топос публіцистичної творчості О. Назарука 
й досліджено особливості його актуалізації в текстах на рівнях міфологеми, 
ідеологеми, концепту;  

– розкрито концепцію регіональних ідентичностей та ідею українсь-
кої Пруссії у публіцистиці О. Назарука;  

– проаналізовано виховний дискурс, феміністичну проблематику пуб-
ліцистики О. Назарука, а також його погляди на призначення літератури; 

– схарактеризовано комунікативний резонанс, полемічний вимір, особ-
ливості стилю й нарації публіцистики О. Назарука, обґрунтовано її ідейний 
потенціал; 

удосконалено: 
– розуміння суспільно-політичних поглядів О. Назарука; 
– тлумачення ідей нації, державності та соборності в його публі-

цистиці; 
– вивчення мемуарної спадщини О. Назарука; 
набуло подальшого розвитку: 
– дослідження громадсько-політичної та редакторської діяльності 

О. Назарука; 
– окреслення його поглядів на роль Церкви та еліти в державному 

житті; 
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– з’ясування особливостей ідейної полеміки в українському комуні-
кативному дискурсі міжвоєнного періоду. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи мо-
жуть бути використані для доповнення журналістикознавчих досліджень пуб-
ліцистики О. Назарука. Опрацьований емпіричний матеріал, основні поло-
ження й висновки дисертації можуть слугувати для доповнення комплексних 
досліджень історії української преси, а також бути запроваджені до програми 
курсів «Історія української журналістики», «Основи публіцистичної творчос-
ті», «Політологічний дискурс мас-медіа» тощо. Тези концепції преси й про-
паганди О. Назарука також можуть бути корисними для сучасних журналіс-
тів-практиків і фахівців із соціальних комунікацій. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація, автореферат, 14 опублі-
кованих статей і тез конференцій, в яких викладено основні положення нау-
кової роботи, виконано самостійно.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 
дослідження апробовані в доповідях, виголошених на Міжнародних науко-
вих конференціях та семінарах: «Религия и гражданское общество: между 
национализмом и глобализмом» (Ялта, 9–11 ноября 2004 г.), «Соціальні ко-
мунікації сучасного світу» (Запоріжжя, 22−24 квітня 2010 р.), «Сучасна укра-
їнська журналістика і виклики ХХІ ст.» (Львів, 15–16 жовтня 2010 р.), «Ukraina: 
narracje, języki, historie» (Wrocław, 7–8 czerwca 2013 r.); «Стандарти журна-
лістики та професійної освіти в період суспільних трансформацій» (Львів, 
23–24 квітня 2015 р.); на Всеукраїнських наукових конференціях: «Українсь-
ка журналістика в контексті доби» (Львів, 23–24 вересня 2004 р.), «Історія і 
журналістика: концепція історичної правди» (Львів, 28 листопада 2008 р.), 
«Комунікативна ідентифікація в інформаційному просторі України» (Львів, 
5–6 березня 2009 р.), «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» 
(Луцьк, 17–19 червня 2009 р.), «Громадянське суспільство і ЗМК: пошуки парт-
нерства» (Львів, 24–26 жовтня 2013 р.), «Соціальні комунікації і нові комуні-
кативні технології» (Запоріжжя, 16–17 грудня 2016 р.); на щорічних звітних 
наукових конференціях ЛНУ імені Івана Франка. 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено 
в 14 публікаціях, серед яких: 1 стаття в міжнародному збірнику статей «Ukra-
ina: narracje, języki, historie», виданому при Вроцлавському університеті, 8 – у 
вітчизняних фахових виданнях, 5  у збірниках матеріалів конференцій та 
інших наукових виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. 
Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, двох додатків. Загальний обсяг дисертації становить 
272 сторінки, з яких основного тексту – 205 сторінок. Список використаних 
джерел налічує 747 позицій. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено мету й зав-
дання, об’єкт, предмет, хронологічні межі, методи і методологічні основи до-
слідження, окреслено ступінь наукового опрацювання теми, аргументовано 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи, зазначено осо-
бистий внесок здобувача й апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі – «Історіографія та джерела дослідження» – з’я-
совано історіографію вивчення публіцистичної, редакторської, громадсько-
політичної діяльності О. Назарука. Систематизовано й схарактеризовано дже-
рела дослідження. Визначено жанрові особливості публіцистики О. Назарука. 

Підрозділ 1.1. «Історіографія питання». Історіографію досліджень пуб-
ліцистики й постаті О. Назарука загалом розкрито в кількох площинах. У 
своїх комплексних розвідках з історії західноукраїнської та еміграційної преси 
О. Богуславський, С. Горєвалов, В. Гутковський, С. Кость, І. Крупський, Л. Сні-
царчук з’ясували особливості функціонування періодичних видань та окремі 
виміри редакторської діяльності О. Назарука. С. Кость також окреслив ви-
брану проблематику його публіцистики. Різні аспекти газети «Нова Зоря» і 
творчої спадщини О. Назарука розкрито в наукових статтях М. Дядюк, І. Зуб-
рицького, В. Качкана, В. Передирій, Л. Сироти, Л. Сніцарчук та ін.  

Суспільно-політичний контекст доби окреслили історики П. Вандич, 
І. Васюта, Я. Грицак, Я. Дашкевич, С. Плохій, М. Швагуляк та ін. Галичину 
як соціокультурний простір, як текст досліджувала С. Андрусів.  

І. Лисяк-Рудницький та М. Швагуляк були першими, хто «відкрив» 
О. Назарука в українській гуманітарній науці. Його постать вивчали історики 
й політологи О. Беген, Н. Бліндер, Я. Грицак, У. Кошетар, І. Мельник, В. По-
тульницький та ін. Л. Бурачок дослідила громадсько-політичну діяльність 
О. Назарука у кандидатській дисертації з історії України. Його суспільно-по-
літичні погляди розглянула у кандидатській дисертації політолог О. Зелена. 
Мемуарам О. Назарука присвячено розділ кандидатської дисертації з історії 
української літератури М. Федунь. Аналіз цих досліджень, які, без сумніву, 
містять цікавий фактологічний матеріал, доводить, що в межах окремих «кла-
сичних» наук неможливо поглиблено й різнобічно розкрити особливості по-
глядів публіциста на різні проблеми національного буття. Оцінки постаті О. На-
зарука з боку низки дослідників, окремі тези про його «еволюцію» і творчість 
викликають застереження, бо не мають достатньої аргументації. Саме жур-
налістикознавство як синтетична галузь науки, що вивчає публіцистику – це 
втілене у слові синкретичне знання про світ – дає змогу з’ясувати світогляд й 
засади творчості О. Назарука у їхній цілості, враховуючи різні аспекти (істо-
ричний, політологічний, літературознавчий, філософський тощо).  

З огляду на невисоку опрацьованість теми, вагому історіографічну ні-
шу посідають рефлексії сучасників про О. Назарука (Івана Кедрина, Є. Коно-
вальця, В. Кучабського, І. Мазепи, О. Пристая, М. Рудницької, П. Христюка, 
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Л. Цегельського та ін.). Попри суб’єктивність і полярність в оцінках, принайм-
ні мозаїчним шляхом вони дають доволі цілісне уявлення про О. Назарука. 

Підрозділ 1.2. «Характеристика джерельної бази». Емпіричну основу 
дослідження становлять публікації, оприлюднені у формі брошур і на сторін-
ках преси, а також матеріали фондів Центрального державного історичного 
архіву України у м. Львові. Опрацювання цих джерел дало змогу обґрунту-
вати авторство О. Назарука та ввести в науковий обіг 411 його статей.  

Джерельною базою дослідження є передовсім публіцистика та мему-
ари й подорожні нариси О. Назарука, які за змістово-формальними ознаками 
мають наджанровий (метажанровий) характер, а їхньою виразною прикметою 
є публіцистичність. У цих творах він розкривав авторські інтенції, форму-
лював ідеї та концепції, порушував різні суспільно-політичні проблеми. До-
поміжне значення мають його аналітичні публікації (критичні статті, огляди, 
коментарі, рецензії тощо). Ретроспективний аналіз дає змогу простежити ди-
наміку поглядів О. Назарука, розвиток проблемно-тематичного спектру його 
публіцистики.  

Джерельну вагу має також епістолярій, особисті та офіційні докумен-
ти, літературні твори. Листування між О. Назаруком і С. Гриневецьким, В. Ли-
пинським, І. Чорнодолею, О. Пристаєм, О. Скорописом-Йолтуховським, Г. Хо-
мишином, родинами Рудницьких і Скоропадських, різними організаціями 
тощо допомагає з’ясувати становлення й глибинні причини світоглядних пе-
реорієнтацій публіциста, його роль у тогочасній інтелектуальній дискусії та 
політичних процесах, змальовує «картину» доби. Записники, щоденники, ав-
тобіографії, офіційні документи виявляють нюанси його життєтворчості.  

Додатковим джерелом слугують рефлексії сучасників (критичні статті, 
спогади, некролог, листування між В. Липинським і Д. Дорошенком). Кому-
нікативний вимір публіцистики О. Назарука допомагають окреслити виступи у 
пресі його політичних прихильників та опонентів (С. Гриневецького, О. Гри-
цая, Д. Донцова, В. Дорошенка, В. Кузьмовича, В. Липинського, Г. Скегара, 
О. Скорописа-Йолтуховського, С. Шемета та ін.), а також публіцистика М. Гру-
шевського, Д. Донцова, І. Кревецького, Г. Костельника, З. Пеленського, С. Пет-
люри, М. Рудницької, С. Рудницького, О. Теліги, І. Франка, Г. Хомишина, 
М. Шлемкевича та багатьох інших. 

Другий розділ – «Ідейно-концептуальні засади публіцистичної твор-
чості О. Назарука» – розкриває найважливіші аспекти світогляду Назарука-
публіциста. У розділі схарактеризовано центральну парадигму його публіцис-
тичного мислення; з’ясовано погляди на ідеї нації, державності, боротьби; 
розкрито зміст концепції преси і пропаганди.  

Підрозділ 2.1. «Християнство і традиціоналізм як етос О. Назарука». 
Світоглядний зріз має ключове значення для вивчення публіцистики О. На-
зарука. Етос автора – як категорія, що визначає логос (зміст) і пафос (тональ-
ність) творів – базується на засадах християнства і традиціоналізму, на основі 
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яких формувалися ідеї та концепції О. Назарука. Прикметою його публіцис-
тики є авторська постава «воюючого християнина», що палко пропагує хрис-
тиянські цінності як запоруку здоров’я людини, суспільства, нації, держави; 
тлумачить політику, філософію, культуру тощо. Християнську парадигму пуб-
ліцистики О. Назарука аналізуємо в таких змістових вимірах: 1) філософська 
інтерпретація основ буття (добро і зло, життя і смерть, віра й атеїзм, мир та 
війна, лад і хаос, будівництво й руїнництво); 2) християнські чесноти як ос-
нова гармонійного розвитку одиниці й спільноти; 3) етична оцінка політич-
них ідеологій, процесів та явищ; 4) Церква й політика. 

Апологетика християнства корелюється зі світоглядом традиціоналіз-
му і проявляється в Назаруковому теоцентризмі. З погляду традиціоналізму він 
обґрунтував переваги спадкової монархії і вагу національного історіописання 
(роль мемуаристики у формуванні національного континууму). Синергія цих 
типів світогляду зумовила остаточну кристалізацію політичних переконань пуб-
ліциста, що їх означуємо як християнський консервативний націоналізм. 

Підрозділ 2.2. «Ідея нації і проблеми націєтворення». Погляди О. На-
зарука на процес націєтворення мають амбівалентну природу. З одного боку, 
він розумів націю як спільноту, дану Богом і закорінену в історії (засада при-
мордіалістської теорії походження націй). З іншого ж, наголошував, що без 
своєї держави нації «помирають» (модерністський підхід). Кристалізують ма-
су в націю, на його думку, не етнічні чинники, а патріотизм, пошана традиції, 
спільні цілі. Публіцист наполягав на важливості плекати національну мову як 
засіб самоідентифікації, комунікації і просвіти, хоча й зазначав, що мова не є 
достатньою підставою для формування нації. Національну «вдачу» сприймав 
як динамічну структуру і вказував на загрози асиміляції. О. Назарук обґрун-
тував виняткову націєтвірну роль католицизму і Греко-Католицької Церкви 
зокрема. Він порівнював психотипи різних народів та, незважаючи на гостру 
критику національних вад українців, аргументував думку про їхню націо-
нальну зрілість. На основі різних методологічних підходів, ми згрупували 
його публіцистику в такі проблемно-тематичні блоки: 1) самовизначення (влас-
на назва, мова); 2) територія; 3) спільні символічні елементи (історична пам’ять, 
міфи, цінності, традиції, пантеон героїв); 4) культура; 5) публічне життя.  

Підрозділ 2.3. «Україноцентрична парадигма публіцистичного мис-
лення О. Назарука». Суверенна соборна Україна становить ядро публіцистич-
ного мислення О. Назарука; це макроідея і макротема його творчості. Пуб-
ліцист інтерпретував ідею державності у двох аспектах. Теоретичний відо-
бражає його візію ідеальної України – сильної європейської мілітарної пра-
вової монархічної держави. О. Назарук обґрунтував різні гуманітарні, юри-
дичні, економічні, соціальні засади її функціонування (зокрема демократичні 
принципи у взаємодії влади й народу, судівництві, приватну власність тощо). 
Прикладний аспект демонструє реакції О. Назарука на дійсність. Він називав 
себе «реальним політиком» і прагматично, під кутом тактики й стратегії, оці-
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нював складні суспільно-політичні обставини, в яких опинилася міжвоєнна 
Україна. Публіцист обстоював історичну потребу утворення галицької автоно-
мії в межах Польщі. У підрозділі пояснено суть трансформації його світогляду 
і спростовано тезу про «угодовство» О. Назарука; аргументовано, що його гро-
мадсько-політична й журналістська діяльність була україноцентричною.  

У підрозділі 2.4. «Концепція преси і пропаганди» ретроспективно про-
стежено, як кристалізувалися погляди О. Назарука на зміст і завдання преси 
й пропаганди. Крім головної націєтвірної функції преси, публіцист вказав і 
на її комунікативні аспекти. Національною уважав пресу, яка пропагує на-
ціональну ідею, консолідує та просвічує народ і, що важливо, фінансується 
не урядом/ партією, а громадою. Він з’ясував місію «доброї» (католицької) 
преси і прагнув, щоб вона стала «незамінною» для широкого загалу; мірку-
вав над способами подачі матеріалів, спонукав до взаємодії і творчості чи-
тачів; обґрунтував засаду цікавості, яку протиставляв сенсаційності. Також 
публіцист обстоював тезу про потребу фахової журналістської освіти. 

Аналізуючи причини поразки визвольних змагань, спостерігаючи гіркі 
наслідки більшовицької пропаганди і вшехпольської інформаційної політики, 
О. Назарук дійшов висновку про необхідність розробляти свою національну 
пропаганду і контрпропаганду. Він роздумував про засоби переконування, 
майстерність письма. О. Назарук зазначав, що добрий публіцист – той, хто 
має сміливість писати правду, і, як хірург, «вирізає» суспільні недуги. У під-
розділі також з’ясовано особливості авторського стилю Назарука-публіциста. 

Третій розділ «Суспільно-політичні домінанти публіцистики О. На-
зарука» висвітлює проблемно-тематичну палітру публіцистичних творів 
О. Назарука, в якій переважає суспільно-політичний пласт. У контексті теми 
«Схід–Захід» розкрито концепцію регіональних ідентичностей. Виокремлено 
топос «Галичина» й розглянуто способи його актуалізації. Окреслено смис-
лові поля концепту «батьківщина». Вивчено погляди О. Назарука на суспіль-
ство, феміністичну проблематику; досліджено виховний дискурс його публіцис-
тики. Описано зміст суспільної полеміки, зумовленої виступами О. Назарука. 

Підрозділ 3.1. «Тема «Схід–Захід» та концепція регіональних ідентич-
ностей». Значний сегмент публіцистики О. Назарука є авторською інтерпрета-
цією теми «Схід–Захід». Він обґрунтував концепцію регіональних ідентичнос-
тей, у змісті якої виокремлюємо такі рівні: психологічний, соціокультурний, 
територіальний, історичний, політичний (геополітичний). Публіцист порів-
нював психотипи галичан і наддніпрянців. Він спонукав галичан до «кон-
сервування» своєї ідентичності як потенційного хребта всієї української 
нації; також порушив проблему мішаних шлюбів.  

«Галичина» у публіцистиці О. Назарука має ознаки міфологеми. В ав-
торовій бінарній картині світу Галичина й Велика Україна є антиномією. 
Публіцист протиставляв українські Схід і Захід як частини різних культур, 
Галичину трактував також як пограниччя цивілізацій.  
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Підрозділ 3.2. «Концепт «батьківщина» в контексті ідеї української 
Пруссії та ідеї соборності О. Назарука». Міфологема «Галичина» у публі-
цистиці О. Назарука інтегрується з ідеологемою «українська Пруссія». Ні-
мецький шлях формування нації і держави О. Назарук уважав прийнятною 
моделлю розвитку для України. Саме у Пруссії – як сильній мілітарній 
державі, що, ведучи регіональні війни, зуміла об’єднати довкола себе землі в 
конфедерацію, – публіцист убачав приклад для Галичини. Першість Галичини 
у процесах націє- та державотворення він аргументував історичними фактами.  

Як семантична структура, «Галичина» розкривається в його публі-
цистиці також на рівні концепту «мала батьківщина», який ми розглядаємо в 
кореляції з концептом «велика батьківщина», що разом становлять дихото-
мічну пару. Шлях до втілення ідеї соборності О. Назарук розумів як рух від 
здобуття малої (приватної) батьківщини до здобуття батьківщини великої 
(ідеологічної): через відокремлення Галичини, а згодом «опанування» нею 
всієї України. У підрозділі обґрунтовано, що охоронний аспект ідеї українсь-
кої Пруссії корелює із засадами регіоналізму, а теза про конечність поши-
рювати галицьку ідентичність на інші регіони – із засадами націоналізму. 
Ідею соборності О. Назарук завжди сприймав як національний ідеал. У сис-
темі його поглядів смислові контури цієї ідеї трансформувалися паралельно з 
ідеєю державності. 

У підрозділі 3.3. «Суспільство як динамічна структура» досліджено 
погляди О. Назарука на будову, організацію й проблеми суспільства як «жи-
вої» структури, що перебуває в постійному розвитку. Він аналізував роль різ-
них верств у державотворенні (робітників, емігрантів, молоді тощо); порушу-
вав проблему провідництва й національної еліти. Значний пласт його пуб-
ліцистики присвячений критиці суспільних вад, зокрема «прокази корупції», 
яку автор називав найбільшим злом у житті суспільства й держави. О. На-
зарук спонукав українців до суспільної активності (партійності). Він наполя-
гав, що перед лицем загрози суспільство мусить консолідуватися; ініціював 
створення та очолив Контактний Комітет, що мав на меті примирити всі 
політичні сили. Найміцнішими суспільними установами публіцист назвав 
родину, державу, Церкву. Він обґрунтував переваги католицького типу сус-
пільної організації, за якого забезпечено потреби і людської одиниці, і ко-
лективу (громади, нації).  

Підрозділ 3.4. «Феміністична проблематика». О. Назарук приділяв ба-
гато уваги «жіночому питанню» – постійній темі «Нової Зорі». Підкреслю-
ючи національний вимір емансипації, публіцист зауважив і її соціальну важ-
ливість. Він вдумливо аналізував соціальні ролі жінок і чоловіків, визнавав 
їхню одночасну інакшість і рівність. «Здоровий розум», моральність, «пра-
вильний політичний інстинкт», відповідальність жінок уважав підставою для 
допуску їх у політику. О. Назарук вказував на складність становища галиць-
кої жінки, обмеженої рамками бездержавності і соціальних стереотипів. Еман-
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сипацію він розумів не лише як змагання жінок за рівноправний соціальний ста-
тус, а насамперед як потребу суспільства й нації боротися за активних жінок.  

Підрозділ 3.5. «Виховний дискурс публіцистики О. Назарука». Вихо-
вання є водночас темою, засадою і комунікативною стратегією публіцистики 
О. Назарука. Проблеми виховання, освіти, просвіти в його творчості посі-
дають одне з чільних місць, адже він усвідомлював, що молодь – це майбутнє 
народу, а освічене суспільство – це озброєне суспільство. Аналізуючи сис-
тему поглядів публіциста, виокремлюємо кілька підсистем. За формою реа-
лізації – це його редакторська, публіцистична і просвітницька громадська ді-
яльність. За змістом – чинники, інститути і форми виховання. Погляди 
О. Назарука на виховання базовані на цінностях (морально-етичних і націо-
нально-патріотичних) як чинниках виховного процесу. Найважливішими ін-
ститутами виховання він уважав родину, школу, церкву, громадські органі-
зації, а його формами – просвітництво в культурній сфері, пресу, мемуарис-
тику, художню літературу. 

Виховання є й комунікативною стратегією публіцистики О. Назару-
ка, яку загалом можна означити як педагогічну. У його творах (умовно ді-
лимо їх на суспільно-педагогічні й художньо-педагогічні) застосовано мов-
леннєві тактики, покликані реалізувати головну мету публіциста – виховати 
й просвітити читача.  

Через призму засади виховної доцільності (корисності/шкідливості) 
О. Назарук оцінював літературу й мистецтво. Він «підпорядковував» естети-
ку етиці, хоча й не відкидав засаду «краси». У підрозділі з’ясовано зміст, час-
то неоднозначних, оцінок, які О. Назарук давав українським письменникам, 
зокрема І. Франкові й Т. Шевченку; окреслено пресову полеміку.  

ВИСНОВКИ 

Дослідження публіцистики О. Назарука має особливу вагу не тільки з 
огляду на потребу заповнення лакун в історії української преси і творення 
національного історичного наративу загалом, а передовсім через її акту-
альність для сьогодення. Адже публіцистика О. Назарука міжвоєнної доби – 
це багатий змістовий пласт, що не лише відображає світоглядне становлення 
автора, а й дає чітку картину доби.  

1. Публіцистика О. Назарука досі не перебувала у фокусі наукових 
зацікавлень журналістикознавців. З часу здобуття незалежності України іс-
торики преси почали «реанімувати» й досліджувати надзвичайно цікаву та 
багату українську міжвоєнну пресу. У комплексних розвідках, присвячених 
з’ясуванню її структури, засад, функціонування, відображено окремі аспекти 
журналістської діяльності О. Назарука. Його постать більшою мірою вивчали 
історики. Сьогодні в українській гуманітарній науці є три кандидатські ди-
сертації про О. Назарука з історії, політології, української літератури. Кри-
тичний аналіз цих досліджень дає підстави для висновку про їхній, до деякої 
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міри, вибірковий характер, адже предмет дослідження в них висвітлено лише 
під одним кутом зору. Таким чином вказані праці дещо редукують розуміння 
публіцистики й поглядів О. Назарука як «цілої» постаті, в якій неможливо 
роз’єднати політику і культуру, ідеалізм та прагматизм, громадську актив-
ність і творчу роботу. Саме журналістикознавче дослідження має безумовну 
перевагу, оскільки дає змогу не лише комплексно проаналізувати публіцис-
тику в широкому соціальнокомунікаційному вимірі, простежити взаємну дис-
курсивну зумовленість публіцистики та національної ідентичності, культури, 
політичних процесів тощо, а й поглибити розуміння суті й динамічності 
поглядів О. Назарука. Опрацювання його творчої спадщини, архівних джерел 
(епістолярію, особистих та офіційних документів), спогадів сучасників дало 
можливість систематизувати публіцистику О. Назарука на основі різних під-
ходів, а також ввести в науковий обіг 411 нових статей. 

2. Ідейно-концептуальний та світоглядний виміри дослідження допо-
магають різнобічно схарактеризувати публіцистичний доробок О. Назарука. 
Етос є категорією, що зумовлює і логос (зміст), і пафос (тональність) його 
творів; без її врахування руйнується цілісне й доглибне розуміння публіцис-
тичної думки автора, формуються хибні чи поверхові її трактування з боку 
дослідників. Християнство і традиціоналізм – це ті світоглядні парадигми, че-
рез аксіологічну та гносеологічну призму яких публіцист творив свою етичну 
матрицю, транслював певний стиль життя; тлумачив фундаментальні кате-
горії буття й основоположні для українців ідеї нації, державності та боротьби; 
артикулював власні концепції та інтерпретував дійсність; обґрунтував засаду 
непорушності прав і свобод людини. У їхніх межах формується й проблемно-
тематичний спектр публіцистики. Традиціоналізм як етос О. Назарука пере-
бував у дифузії з християнським світоглядом та проявився в його теоцент-
ризмі й системі політичних поглядів (християнському консервативному на-
ціоналізмі). Публіцист пропагував засади організації, ієрархії, покори. Слова-
ми-маркерами цих світоглядів у його творах є: традиція, історія, дідичність 
(спадкоємність), мир, лад, будування, родина. О. Назарук обстоював ідею унії 
та участь католицьких партій у політиці. Він полемізував з націоналістами 
щодо методів боротьби, засуджував терор і революцію. 

Інтерпретація ідеї нації у публіцистиці О. Назарука засвідчує погляд, 
проміжний між модернізмом і примордіалізмом. Націю він розумів як дану 
Богом і закорінену в історії соціокультурну сутність, проте вважав, що не-
обхідною передумовою для остаточної кристалізації національної ідентич-
ності є політична суверенність. На його думку, вирішальними у процесі 
формування нації є не спільні кров, мова, релігія і «вдача» (етнічні чинники), 
а плекання спільної традиції і патріотизм. О. Назарук характеризував психо-
типи різних народів. Він зазначав, що українська нація має потужний полі-
тичний і культурний ресурс. Погляди на націєтворення публіцист артикулю-
вав через такі змістові елементи: самовизначення, територія, спільні симво-
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лічні елементи, культура, публічне життя. Він усвідомлював нагальну потре-
бу розробляти й пропагувати національну ідею, щоб остаточно зв’язати масу 
в єдиний усвідомлений і відчутий національний організм, а відтак здобути 
державу.  

Україноцентричність є стрижневою парадигмою публіцистичного мис-
лення О. Назарука. Самостійна соборна Україна – це фундаментальна ідейна 
структура його публіцистики, що розкривається на рівні макроідеї і макро-
теми. Ідея державності у поглядах О. Назарука актуалізується у двох аспек-
тах. Теоретичний – відображає візію ідеальної України як сильної мілітарної 
європейської держави, об’єднаної спільною національною ідеєю, на чолі з 
родовим гетьманом. Це держава, в якій права людини є аксіомою, в якій є 
місце для всіх національностей, що люблять і шанують її. О. Назарук окрес-
лив різноманітні засади функціонування такої ідеальної держави (обґрунтував 
правову систему, економічні засади, соціальні стратегії тощо). Прикладний 
аспект – розкриває авторську оцінку суспільно-політичних реалій. У цьому 
сенсі ідея державності в публіциста зазнала трансформації: від незалежності 
до автономії. Політичні орієнтири О. Назарука засвідчують прагматичний під-
хід до розуміння держави, який базувався на засадах «реальної політики». 

3. У журналістській діяльності О. Назарук втілював у життя власну, 
сформовану багаторічним досвідом, концепцію преси й національної пропа-
ганди, окремі тези якої й досі актуальні. Публіцист наголошував, що програш 
державності у 1919–1921 рр. був спричинений не так військовою перевагою 
Москви, як силою її пропаганди. Він наполягав на потребі виробляти дієву 
національну пропаганду й контрпропаганду (у просвітницькому, а не маніпу-
лятивному сенсі), міркував над засобами переконування. О. Назарук визначив 
завдання преси, підкреслив її націє- та державотворчу роль і, що важливо, її 
комунікативний вимір. Публіцист припускав, що в час загрози журналіст має 
підпорядковувати професійні стандарти державним інтересам. О. Назарук 
обґрунтував місію католицьких часописів як рупора християнських ціннос-
тей. Він висловив поради щодо формування номера газети, організації роботи 
редакції; уважав однаково важливими й інформаційні, й аналітично-публі-
цистичні матеріали; значну газетну площу виділяв на просвітницькі, науко-
во-популярні статті.  

Ознаками доброї публіцистики називав насамперед сміливість, прав-
домовність, патріотизм. О. Назарук розробив вказівки для написання мему-
арів, з’ясував складники майстерності письма. Його спомини й подорожні 
нариси, що є авторським публіцистичним жанром (метажанром), особливі 
своєю політематичністю, наскрізною суспільно-політичною парадигмою, пе-
ревагою інтерпретації та узагальнення над фактом, панорамністю описів, 
багатством образів і «змислів», риторичністю письма, що домінує над описо-
вістю, своєрідною двоєдиністю художнього часу. Історичне тло у них слугує 
центральному задуму – виховувати й просвічувати читача. Значну увагу 
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О. Назарук приділяв заголовкам і підзаголовкам, в яких формулював ідею 
твору. Посутніми лінгвокомунікативними особливостями його публіцистики 
є яскраве авторське «я», ідейність і пропаганда певних цінностей, гострий по-
лемічний імператив, апелятивність, відкритість авторської інтенції, прийом 
антитези, багатошаровість композиції та наративних форм тощо.  

4. У широкому проблемно-тематичному спектрі публіцистики О. На-
зарука домінує суспільно-політичний пласт. Увага автора зосереджена на 
різних проблемах буття українців. Публіцист аналізував суспільні явища, 
процеси, тенденції. Суспільно-політична доцільність є призмою, крізь яку він 
розглядав й інші, здавалось би, неполітичні сфери: культуру, релігію, соці-
альні зв’язки, історію, літературу, мистецтво тощо. Одним з магістральних 
смислових векторів його публіцистики є тема «Схід–Захід». О. Назарук 
аргументував концепцію регіональних ідентичностей, що їх розумів як істо-
рично закорінені ментальні конструкти, які перебувають у постійному процесі 
творення. Ця концепція розкривається на психологічному, соціокультурному, 
територіальному, історичному, політичному (геополітичному) рівнях. Він опи-
сав етнопсихологію та ціннісні орієнтації галичан і наддніпрянців, викорис-
товуючи принцип Іншування. О. Назарук наполягав на потребі консервуван-
ня й наступної експансії галицької ідентичності. Тему «Схід–Захід» публі-
цист розкривав і в контексті змістових опозицій: культурна Європа – дика 
Азія, впорядковані правові демократичні європейські держави – анархічна 
беззаконна тоталітарна Росія, католицизм, що плекає національні форми, – 
московське православ’я, що асимілює їх.  

О. Назарук обстоював ідею суспільної консолідації і масштабної орга-
нізації (а навіть мобілізації) всіх народних сил. Він виступав за розвиток пар-
тій як майданчика для вільного суспільного діалогу та засобу впливу на полі-
тику і владу. О. Назарук ініціював скликання всенаціонального з’їзду й «пре-
сове порозуміння». Суспільство він розумів як динамічну структуру – живий 
організм, що «хворіє» на важкі недуги: корупцію, аморальність, лінивство, 
амбітність і постійні міжусобиці, глупоту й інертність. У суспільній струк-
турі він вважав однаково важливою роль і «вищих», і «нижчих» верств, про-
те відповідальність за історичну долю народу покладав на еліту. О. Назарук 
обґрунтував переваги католицького типу суспільної організації, що є син-
тезою індивідуалізму й колективного підходу. Він уважав найміцнішою 
суспільною установою родину як мікрообраз держави. Публіцист рішуче 
виступав за соціальну емансипацію упосліджених верств (робітництва, мо-
лоді, жінок).  

О. Назарук був переконаним феміністом. Соціальне «вирівнювання» 
розумів як рух «навпаки»: через доростання чоловіків до рівня жінок. Він 
наполягав, що в політиці жінки спроможні діяти ефективніше. Дискриміна-
цію публіцист сприймав як порушення Божих та людських законів існуван-
ня, як пряму загрозу національної загибелі. О. Назарук спонукав суспільство 
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«боротися» за активність жінок і плекати пошану до них. Він зробив, можна 
вважати, перші в Україні «ґендерні дослідження». 

Виховний дискурс публіцистики О. Назарука проявляється у трьох ас-
пектах: як система його поглядів на виховання, освіту, просвіту; як прагма-
тична засада, на основі якої він тлумачив завдання літератури й мистецтва; 
як комунікативна стратегія його творів, що реалізується через особливий тип 
нарації (комплекс мовленнєвих тактик). Ключовим чинником виховного про-
цесу для публіциста була категорія цінностей. Серед різних інститутів ви-
ховання О. Назарук підкреслював вагу родини, школи, церкви, громадських 
об’єднань. Просвітництво в усіх царинах життя й серед усіх суспільних верств 
він уважав шляхетним завданням кожного українця.  

5. У публіцистиці О. Назарука слово «Галичина» є своєрідною когні-
тивною умовою, ключем, крізь призму якого він сприймав світ. Галичина стала 
специфічним топосом його творів, у межах якого розвиваються різноманітні 
смисли (ідеї, концепції, теми, проблеми). Цей топос є вузловою структурою і 
етосу, і логосу Назарука-публіциста. Як семантична структура, «Галичина» 
актуалізується у його текстах на таких смислових рівнях: як окремий регіон з 
виразною «своєю» ідентичністю, як Європа, як пограниччя культур і циві-
лізацій, як українська Пруссія, як мала батьківщина. Міфологема «Галичина» 
є авторовою ідентифікаційною структурою, а також інтерпретацією міфу про 
землю, що об’єднує довкола себе націю і державу. З іншого боку, О. Назарук 
творить власну міфологічну картину. 

Міфологема «Галичина» у його публіцистиці набуває ознак ідеологе-
ми та зрощується з нею. О. Назарук був єдиним, хто пропагував ідею україн-
ської Пруссії. Він уважав гідним для наслідування досвід Німеччини, яку 
об’єднала навколо себе експансивним шляхом Пруссія, що стала ядром ні-
мецької ідентичності та держави. Публіцист обґрунтував тезу про першість 
Галичини у процесах українського націє- та державотворення. Місію Гали-
чини він розумів як жертовну працю на добро всієї України. Ідея української 
Пруссії О. Назарука є симбіозом націоналізму й регіоналізму. В її основі є не 
окрема галицька національна ідея, а ідея соборності України. Погляди пуб-
ліциста на ідею соборності зазнали трансформації. О. Назарук застерігав від 
ототожнення її з унітарністю, першорядним для нього був її духовний вимір. 
Він обґрунтував доцільність федеративного устрою, який, на його думку, може 
водночас консолідувати націю, сприяти розвитку регіонів і зміцнити державу.  

У публіцистиці О. Назарука поняття батьківщини концептуалізується 
у дихотомну пару «мала батьківщина» – «велика батьківщина». Автономію 
Галичини він розцінював як «реальний політик» – з погляду тактики та 
стратегії. Шлях до втілення ідей державності й соборності О. Назарук розу-
мів як суспільно-політичний рух від здобуття малої (приватної) батьківщини 
до здобуття батьківщини великої (ідеологічної). «Галичина» у творчості 
О. Назарука вийшла поза семантичне поле концепту у міфологічну та ідео-
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логічну площини; набула епістемологічного статусу, обросла емоційними ін-
вективами і стала предметом гострої суспільної дискусії. 

6. О. Назарук є однією з найбільш діяльних і контроверсійних фігур між-
воєнної доби. У своїй творчості він розвивав багато ідей попередників – ук-
раїнських діячів і публіцистів сер. ХІХ–поч. ХХ ст. Його журналістська ді-
яльність є свідченням тяглості традицій української преси й суспільно-полі-
тичної думки. З іншого боку, О. Назарук генерував цілком нові ідеї, пору-
шував нові теми, адже вивчав життя й культуру різних народів та намагався
застосувати свій досвід і знання на українському ґрунті. Його виступи часто
породжували тривалу пресову полеміку. Він перебував у перманентній
дискусії з різними політичними й інтелектуальними середовищами: прихиль-
никами УНР, церковниками-орієнталістами, націоналістами Д. Донцова, на-
ціонал-демократами, радянофілами, соціалістами й лібералами, частиною геть-
манців тощо.  

О. Назарук знав кілька мов, був освіченою, ерудованою людиною, фа-
ховим юристом, мав високі організаторські, дипломатичні та ораторські / 
письменницькі здібності, реалізував себе як успішний редактор і журналіст. Тому
й став ідеологом та, вживаючи сучасні терміни, політтехнологом, спічрайте-
ром і пропагандистом в одній особі. Всі ці амплуа повною мірою втілені в
його прогностичній, злободенній, цікавій за змістом і формою публіцистичній
спадщині.  

Його твори відображають загальноєвропейський (громадсько-політич-
ний, соціокультурний) дискурс першої половини ХХ ст., коли відбувалося
активне становлення суспільних рухів за здобуття національних держав. Проте
публіцистика О. Назарука мала не лише світовідтворювальний характер, 
адже справляла значний комунікативний резонанс і, своєю чергою, впливала
та зумовлювала специфіку західноукраїнського публіцистичного та суспіль-
но-політичного дискурсу міжвоєнної доби. Тому відзначимо й світоформу-
ючу властивість творчості О. Назарука.  

Особливий актуальний потенціал для наших днів має його теза про
примат морально-етичних засад у побудові міцної держави, у процесі на-
цієтворення й суспільному житті. Злободенною є для сучасного українства
проблема корупції, яку О. Назарук слушно вважав найбільшим злом і при-
чиною загибелі всіх суспільних організмів. Не менш актуальними залиша-
ються й погляди О. Назарука на необхідність відновлення питомого історич-
ного континууму – національного історіописання, яке в перспективі дасть
змогу виховати монолітне патріотичне громадянство. Прогностичними ви-
явилися побоювання О. Назарука щодо ймовірних катастрофічних наслідків
суто «механічного», ідейно не підготовленого об’єднання українських регіо-
нів в одній державі (адже наступне сімдесятирічне співжиття українців в ме-
жах УРСР, що базувалося на ворожій людиноненависницькій ідеології, не
призвело до бажаної духовної соборності та витворення сильної спільної 
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національної ідеї, а стало благодатним ґрунтом для інформаційно-диверсій-
них і воєнних дій російського агресора). Цілком у дусі третього тисячоліття 
звучать міркування публіциста про потребу жіночої емансипації як засади 
здоров’я суспільства й народу, про виховання чоловіків у дусі поваги до бе-
регинь їхніх родин й нації. Проте, мабуть, найбільш потрібними для вжив-
лення в сучасну державну політику залишаються думки О. Назарука про пе-
кучу необхідність розроблення й поширення найефективнішої зброї проти 
ворога – дієвої національної пропаганди і контрпропаганди (наголосимо, 
пропаганди на засадах україноцентризму, етики, чесності і правдомовності). 
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12. Величко З. Український жіночий рух: між націоналізмом і фемі-
нізмом (традиції і перспективи). Религия и гражданское общество: между на-
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2004 г. / под ред. Т.А. Сенюшкиной. Симферополь : Таврия, 2005. С. 72–75. 

13. Величко З. А. Концепція преси і пропаганди Осипа Назарука. Со-
ціальні комунікації і нові комунікативні технології : Матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф., 16–17 груд. 2016 р. Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2016. 
С. 55–58. 

14. Величко З. Ідея нації у публіцистиці Осипа Назарука: полеміка з
українськими націоналістами. Зб. матеріалів Звітної наук. конф. за 2016 рік
(секція «Журналістика»). Львів, 2017. С. 47–49. 

АНОТАЦІЯ 

Величко З.А. Публіцистика Осипа Назарука міжвоєнної доби: ідей-
но-концептуальні засади, проблематика. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соці-
альних комунікацій (доктора філософії) за спеціальністю 27.00.04 – теорія та
історія журналістики (061 – журналістика). – Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка. – Львів, 2017. 

У дисертації вперше комплексно досліджено публіцистичну спадщину
О. Назарука міжвоєнної доби. З’ясовано особливості ідейно-концептуальних
засад і смислових домінант публіцистики О. Назарука та її функціонування в
комунікативному дискурсі доби. Схарактеризовано світоглядні парадигми
публіцистичного мислення автора. Вивчено його погляди на проблеми націє- 
і державотворення, призначення преси.  

Проаналізовано проблемно-тематичну палітру публіцистики О. Наза-
рука. Окреслено особливості авторського стилю О. Назарука. Обґрунтовано
актуальний ідейний потенціал його публіцистики.  

Ключові слова: Осип Назарук, публіцистика, міжвоєнна доба, преса, 
пропаганда, Галичина, християнство, традиціоналізм, національна/регіональ-
на ідентичність, державність, соборність, фемінізм, виховання. 

АННОТАЦИЯ 

Величко З.А. Публицистика Осипа Назарука межвоенного пери-
ода: идейно-концептуальные основы, проблематика. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по соци-
альным коммуникациям (доктора философии) по специальности 27.00.04 – 
теория и история журналистики (061 – журналистика). – Львовский нацио-
нальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2017. 
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В диссертации впервые комплексно исследовано публицистическое
наследие О. Назарука межвоенного периода. Выяснены особенности идейно-
концептуальных основ и смысловых доминант публицистики О. Назарука и
ее функционирования в коммуникативном дискурсе эпохи. Охарактеризованы
мировоззренческие парадигмы публицистического мышления автора. Изучены
его взгляды на проблемы формирования нации и государства, назначение
прессы. 

Проанализирована проблемно-тематическая палитра публицистики
О. Назарука. Определены особенности авторского стиля О. Назарука. Обос-
нован актуальный идейный потенциал его публицистики. 

Ключевые слова: Осип Назарук, публицистика, межвоенный период, 
пресса, пропаганда, Галичина, христианство, традиционализм, националь-
ная/региональная идентичность, государственность, соборность, феминизм, 
воспитание. 

ABSTRACT 

Z.A. Velychko. Osyp Nazaruk’s Opinion Journalism of the Interwar 
Period: Ideological and Conceptual Foundations and Agenda, Manuscript 
Copyrighted Qualification Academic Paper. 

Dissertation for the degree of Candidate of Sciences in Social Communica-
tions (Doctor of Philosophy), specialty: 27.00.04 – Theory and History of Journ-
alism (061 – Journalism). – Ivan Franko Lviv National University, Lviv, 2017. 

This dissertation aspires to offer a comprehensive exploration of Osyp Na-
zaruk’s opinion writings dating to the interwar period (1919 – 1939) as published 
in separate brochures and in the West Ukrainian and emigration periodicals 
(altogether 411 articles introduced into academic circulation), for the first time 
ever. The author seeks to provide insights into peculiarities of the ideological and 
conceptual foundations and semantic dominants of Osyp Nazaruk’s opinion 
journalism legacy and its functioning in the communicative discourse of the epoch. 
The author proceeds to outline the polemical dimension, stylistic features, and the 
narration of Osyp Nazaruk’s opinion writings, as well as to substantiate their 
relevant ideological potential.  

Section One, Historiography and Source Base of Research, contains an 
overview of the historiography of the study of Osyp Nazaruk’s journalistic, edi-
torial, and public and political activities. The social communication dimension of 
the study makes it possible to trace the mutual discursive predicament between 
journalism, on the one hand, and national identity, culture, political processes, etc., 
on the other hand. Further described is the source base of research. The genre 
features of Osyp Nazaruk’s journalistic output are identified, and a case is made for 
the journalistic nature of his memoirs and travel essays, which display attributes of 
the author’s a peculiar journalistic genre (supergenre). 
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In Section Two, The Ideological and Conceptual Foundations of Osyp 
Nazaruk’s Journalistic Work, the peculiarities of Osyp Nazaruk’s ethos as a 
category defining both the logos and the pathos of his works are outlined. It is 
further demonstrated that Christianity and traditionalism constitute the main 
ideological paradigms, through which he interpreted the fundamental principles of 
being and the ideas. The diffusion of the above paradigms manifested itself in 
Osyp Nazaruk’s theocentrism and through the system of his political orientations 
(namely, conservative Christian nationalism). 

Osyp Nazaruk’s views on the problems of nation-building are expounded. 
The Section also describes the core paradigm of Osyp Nazaruk’s journalistic 
thinking and provides evidence of its Ukrainian-centric nature. Ukraine as an 
independent communal state provides a fundamental ideological framework of the 
writer’s journalistic output, which is developed at the level of a macroidea and 
macrotopic.  

Osyp Nazaruk’s arguments covering the problems of the press and 
propaganda are systematized. An in-depth analysis of the columnist’s views on the 
mission of the Catholic press as a mouthpiece of the Christian worldview is 
provided. The key linguistic communicative attributes of Osyp Nazaruk’s writing 
style as a columnist are also determined. 

Section Three, Socio-political Dominants of Osyp Nazaruk’s Journalism, 
highlights the problem-thematic framework of the writer’s creative legacy. It is 
argued that a socio-political aspect is predominant in the broad semantic spectrum 
of Osyp Nazaruk’s journalism. The author further explores the peculiarities of the 
interpretation of the East – West divide in Osyp Nazaruk’s opinion journalism. The 
concept of regional identities is articulated, while the specific character of the 
correlation between regionalism and nationalism is explained.  

In Osyp Nazaruk’s opinion journalism output, the trope of Galicia is singled 
out. The peculiarities of objectification of this trope are determined on the 
following semantic levels: 1) the concept of “homeland”; 2) the mythoideologeme 
of “Ukrainian Prussia” (within the context of the idea of unity). In addition, other 
semantic fields are located, which define Galicia as a certain semantic structure of 
Osyp Nazaruk’s opinion journalism. 

The Section also focuses on Osyp Nazaruk’s views on society as a dynamic 
structure, as well as elaborates on his ideas relating to social consolidation. It also 
contains an analysis of feminist agenda in Nazaruk’s opinion journalism. Аn edu-
cational discourse in Osyp Nazaruk’s opinion journalism is explained, both as a 
system of his views on the education of youth and as a pragmatic interpretation of 
the purpose of the press, literature, and art. А conclusion is made that education 
also serves as a communicative strategy of Nazaruk as an opinion journalist. 

Keywords: Osyp Nazaruk, opinion journalism, interwar period, press, 
propaganda, Galicia, Christianity, traditionalism, national/regional identity, state-
hood, unity, feminism, education. 
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