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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним із важливих 
напрямів досліджень у царині журналістики було й залишається 
актуальним донині вивчення потужного досвіду достойних 
представників минулих поколінь – громадсько-політичних та суспільно-
культурних діячів, які значною мірою спричинилися до розвитку 
української журналістики загалом, сприяючи активізації процесу 
українського пресотворення. Нині завдяки таким дослідженням 
чимало імен повернулося із небуття часів ідеологічних заборон, їх 
творчий доробок узагальнено, проаналізовано, введено у науковий 
обіг. Однак ще багато творчих особистостей чекають свого дослідника 
для розкриття їхнього посутнього внеску в розвиток журналістики. 
Одним із таких представників гідної когорти творчого українства 
є громадсько-політичний діяч, мовознавець, літературознавець, 
історик, культуролог, педагог і передовсім обдарований журналіст, 
редактор, видавець С. Смаль-Стоцький. Значний масив його 
журналістської спадщини, редакційний та видавничий доробок донині 
ще не перебували в полі дослідницьких зацікавлень. Тому важливим 
завданням залишається не тільки висвітлити особливості діяльності 
С. Смаль-Стоцького на журналістському й видавничому поприщі, а 
й ретельно вивчити (віднайти, встановити авторство, проаналізувати 
тощо) його спадщину у цій царині. Отримані результати дадуть 
змогу оцінити журналістську й редакційно-видавничу працю, а також 
доповнити його життєву й творчу біографію, значно збагативши її 
новою історичною інформацією.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Тема дисертаційної роботи є складовою частиною наукової проблеми, 
що вирішувалася в межах дослідницьких тем Науково-дослідного 
інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки 
України ім. В. Стефаника «Періодика другої половини ХІХ – першої 
третини ХХ ст.: бібліографічні, функціонально-типологічні, біографічні 
компоненти» та «Українська преса першої чверті ХХ ст.: репертуар, 
бібліографічні виміри, комунікаційне середовище».

Мета дисертаційного дослідження – комплексне вивчення й аналіз 
журналістського, редакторського та видавничого доробку С. Смаль-
Стоцького у контексті розвитку української журналістики останньої 
чверті ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.

Означена мета дослідження зумовила такі його завдання:
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– з’ясувати стан вивчення проблеми в історіографії української 
журналістики, сформувати джерельну базу, необхідну для висвітлення 
титульної теми, обґрунтувати використання методологічної 
платформи;

– визначити тематичні особливості та проблематику журналістських 
матеріалів С. Смаль-Стоцького, окреслити їх актуальність і гостроту в 
контексті українського суспільно-політичного та культурно-освітнього 
життя;

– охарактеризувати наукову проблематику публікацій С. Смаль-
Стоцького, визначити його основні стратегії популяризації наукових 
знань у пресі;

– проаналізувати специфіку редакторської діяльності С. Смаль-
Стоцького, зокрема його підхід до формування змістово-тематичних 
домінант заснованих і редагованих ним пресодруків, охарактеризувати 
використовувані ним методи впливу на читацьку аудиторію;

– простежити особливості формування корпусу видавничих 
проектів, які реалізував С. Смаль-Стоцький, охарактеризувати 
тематико-типологічні ознаки, окреслити професійні підходи та 
методику організації їх редакційної підготовки;

– систематизувати отримані відомості щодо увиразнення місця і 
ролі С. Смаль-Стоцького в українському пресо- та книговидавничому 
процесі вказаного періоду.
Об’єкт дослідження – журналістська та редакційно-видавнича 

діяльність С. Смаль-Стоцького.
Предмет дослідження – особливості корпусу журналістських 

матеріалів С. Смаль-Стоцького, визначальні особливості редакторської 
праці, видавничі здобутки та основні підходи до формування 
репертуару.

Хронологічні межі дослідження охоплюють останню чверть ХІХ – 
першу третину ХХ ст., у які відбувалася журналістська та редакційно-
видавнича діяльність С. Смаль-Стоцького в західноукраїнському 
регіоні (1877–1914 рр.) та в еміграції (1914–1938 рр.).

Методи дослідження. Відповідно до визначених завдань у 
роботі використано методи аналізу, синтезу, узагальнення. На 
різних етапах дослідження застосовано біографічний, порівняльно-
історичний (компаративний), хронологічний, класифікації, структурно-
типологічний, культурно-історичний методи, а також метод 
діахронного і синхронного висвітлення подій та явищ, метод 
аналізу документів, які стали важливим механізмом для розкриття 
теми, залучення до наукового обігу нових архівних документів, 
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опублікованих джерел, встановлення авторства С. Смаль-Стоцького 
низки анонімних публікацій.

Використання цих методів дозволило оптимально вирішити 
завдання дослідження і залучити до наукового обігу нові архівні 
джерела, маловідомі журналістські публікації.

Наукова новизна одержаних результатів:
уперше:
– комплексно вивчено журналістську та редакційно-видавничу 

діяльність С. Смаль-Стоцького в контексті історії української 
журналістики, визначено основні проблемно-тематичні аспекти його 
журналістських матеріалів;

– введено до наукового обігу 213 журналістських матеріалів 
С. Смаль-Стоцького, з них – встановлено авторство 116 публікацій, 
які дотепер не були знані науковій спільноті;

– розкрито 9 криптонімів і 1 псевдонім, які використовував 
С. Смаль-Стоцький у своїй журналістській праці;

– визначено основні принципи й підходи, виявлено нові причинно-
наслідкові зв’язки в діяльності С. Смаль-Стоцького як редактора;

– з’ясовано кількісні виміри та тематико-типологічні ознаки 
створених ним видавничих проектів, простежено їх важливість у 
формуванні українського пресо- і книговидавничого процесу останньої 
чверті ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.;

– зібрано та введено до наукового обігу понад 250 архівних 
документів (листи, мемуари, робочі записки, редакційні посвідчення 
тощо), що не лише розкривають специфіку медіадіяльності С. Смаль-
Стоцького, а й характеризують особливості розвитку національного 
інформаційного простору;

– укладено покажчик публікацій (342 позиції) українських та 
зарубіжних часописів про діяльність С. Смаль-Стоцького;
удосконалено:
– розуміння важливості творчої спадщини С. Смаль-Стоцького в 

суспільно-політичному житті українства;
набуло подальшого розвитку:
– підтвердження особливого впливу пресо- і книговидавничого про-

цесу на всебічний розвиток бездержавної нації в окупаційних умовах.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, 

що представлену джерельну базу, основні твердження та висновки 
можна використати в навчальному процесі під час вивчення історії 
української журналістики, у підготовці спеціалізованих курсів із 
історії регіональної преси, при створенні довідкової та навчальної 
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літератури з історії, теорії і практики ЗМІ. На основі науково 
обґрунтованих висновків можна допомогти вирішувати проблеми 
сучасним українським регіональним мас-медіа в контексті оптимізації 
змістового наповнення, нарощення журналістської майстерності, 
розширення мережі формальних структур, активізації зворотного 
зв’язку з читачем та ін.

Матеріали дослідження використано в підготовленому до друку 
історико-бібліографічному дослідженні «Українська преса в Україні 
та світі ХІХ–ХХ ст.» (шостий – восьмий томи) Науково-дослідного 
інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки 
України ім. В. Стефаника, а також в електронній базі даних 
енциклопедичного словника «Українська журналістика в іменах».

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат й 
опубліковані наукові статті, в яких викладено основні положення 
роботи, здобувач виконала самостійно.

Апробація результатів дослідження. Рукопис роботи обговорено 
в Науково-дослідному інституті пресознавства Львівської національної 
наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника НАН України. Основні 
положення та результати дослідження виголошені у формі доповідей 
на науково-технічних конференціях професорсько-викладацького 
складу, наукових працівників і аспірантів кафедри видавничої справи 
та редагування Української академії друкарства (Львів, 2013, 2015, 
2016), Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Українська 
періодика: історія і сучасність» (Львів, 2013), Міжнародній науковій 
конференції «Українські медіа в європейському інформаційно-
комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи» (Ужгород, 2014), 
Всеукраїнській конференції студентів та молодих дослідників «ЗМІ та 
демократичний розвиток України» (Львів, 2015), науковій конференції 
«Іван Франко у видавничому процесі на західноукраїнських землях 
та в еміграції в першій половині ХХ ст.» (Львів, 2015), науково-
теоретичній конференції «Сучасні медіа та процеси глобалізації» 
(Львів, 2016), науковій конференції «Західноукраїнська книжка 
першої половини 1930-х рр.: тематико-типологічні аспекти» (Львів, 
2016), науково-практичній конференції «Пресознавство як компонент 
соціокомунікаційних досліджень» з нагоди 100-річного ювілею 
Української революції (Львів, 2017).

Публікації. Основні положення й результати дослідження 
викладено в 11 публікаціях, 3 з яких надруковано в українських 
фахових виданнях, 2 – у зарубіжних виданнях, 6 статей – у збірниках 
наукових праць і матеріалів конференцій.
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі 
вступу, трьох розділів, поділених на 9 підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел (358 позицій на 26 сторінках) та додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 265 сторінок, основний зміст 
роботи викладено на 199 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми, розкрито зв’язок 
роботи з науковими програмами, планами і темами, визначено мету й 
завдання, об’єкт, предмет, хронологічні межі та методи дослідження, 
сформульовано наукову новизну, практичне значення одержаних 
результатів, відзначено особистий внесок здобувача й подано відомості 
про апробацію результатів дослідження, означено структуру та обсяг 
дисертації.

У першому розділі – «Особливості дослідження журналістської 
та редакційно-видавничої діяльності С. Смаль-Стоцького» – 
проаналізовано стан наукової розробки проблеми в історіографії 
української журналістики, охарактеризовано джерельну базу 
дослідження, а також представлено дослідницьку методику.

Підрозділ  1.1 «Історіографія  проблеми» містить  аналіз 
опублікованих матеріалів (монографій, наукових збірників, статей, 
історико-бібліографічних нарисів), які певним чином висвітлюють 
досліджувану проблематику загалом або ж розкривають деякі аспекти 
журналістської, редакторської, видавничої діяльності С. Смаль-
Стоцького. Праця обдарованого журналіста, редактора, видавця, 
який здійснив посутній внесок у розвиток українського пресо- і 
книговидання у складних умовах бездержавності, доволі довго 
залишалася поза межами наукового вивчення, рівно ж як і зініційовані 
ним, започатковані й успішно реалізовані пресові проекти. Вивчення 
його творчої спадщини розпочалося наприкінці 50-х рр. ХХ ст. й було 
зосереджене у США, оскільки на теренах України на його постать 
було накладено ідеологічне табу. Першими смаль-стоцькознавцями 
в діаспорі вважаємо К. Кисілевського, Л. Луціва, І. Новосівського, 
О. Цісика. Однак їх праці зводилися здебільшого до аналізу наукового 
доробку С. Смаль-Стоцького, що підтверджувало його зацікавлення 
мовознавством, літературознавством, історією тощо.

З початком української незалежності активізувався інтерес 
вітчизняних науковців до висвітлення життєпису та діяльності 
С. Смаль-Стоцького. Однак попри значний інтерес до цієї постаті 
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О. Горбатюка, В. Даниленка, О. Добржанського, В. Шоліної та 
інших науковців основні аспекти проблеми, яка розглядається 
нині, висвітлено не було. Тож для досягнення мети дослідження 
використано низку теоретико-методологічних праць провідних 
вчених – Ю. Бідзілі, М. Житарюка, В. Здоровеги, Н. Зелінської, 
І. Крупського, В. Лизанчука, І. Михайлина, Е. Огар, О. Сербенської, 
Л. Супрун, Ю. Фінклера, М. Яцимірської, а також вчених, що успішно 
провадять свої дослідження в галузі історії української журналістики, – 
О. Богуславського, А. Бойко, В. Габора, О. Дроздовської, С. Костя, 
М. Комариці, З. Наконечної, М. Нечиталюка, М. Романюка, 
Н. Сидоренко, Г. Синичич, Л. Сніцарчук.

У підрозділі 1.2 «Характеристика джерел» подано відомості про 
корпус періодичних видань останньої чверті ХІХ – першої третини 
ХХ ст., якими ми послуговувалися для досягнення мети дослідження, 
архівних документів, зокрема епістолярію, мемуарної літератури, 
публіцистики кінця ХІХ – ХХ ст. У відділі рукописів Львівської 
національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника особового 
фонду С. Смаль-Стоцького не виокремлено, проте в інших особових 
фондах віднайдено й проаналізовано понад 250 його листів до 
О. Барвінського (ф. 11), В. Гнатюка (ф. 34), Р. Заклинського (ф. 48), 
І. Левицького (ф. 167), Є.-Ю. Пеленського (ф. 232), В. Щурата (ф. 206), 
невстановленого адресата (ф. 206), до редакції газети «Діло» (ф. 10) 
(щодо надісланих статей, передплати часопису, отримання згоди на 
дописування з Чернівців), «Української Загальної Енцикльопедії» 
(ф. 252). 

До наукового обігу запроваджено також архівні документи 
відділу рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України, Центрального державного історичного архіву України у 
м. Львові, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 
Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету 
ім. Юрія Федьковича, відділу рукописів Національного закладу імені 
Оссолінських у Вроцлаві, Австрійської національної бібліотеки та ін.

Важливим компонентом джерельної бази є періодичні видання – ті, 
що були покликані до життя і плекані С. Смаль-Стоцьким – редактором 
і видавцем, а також і ті, в яких він брав участь як журналіст. Це, 
зокрема, чернівецькі часописи – «Буковина», «Зерна», «Руска Школа», 
«Руска Рада», «Хлїбороб», «Україна», львівські – «Діло», «Назустріч», 
«Правда», «Рідний Край», а також еміграційні пресодруки – 
«Канадийський Фармер», «Bukowina», «Die Ukraine» тощо. З 
метою віднайдення публікацій, в яких обговорювалася багатогранна 
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діяльність С. Смаль-Стоцького загалом і досліджувана нами зокрема, 
нами опрацьовано понад 60 газет і журналів, які виходили на західно- 
та східноукраїнських землях, а також у місцях осідку української 
еміграції (Канада, Німеччина, США, Франція, Чехословаччина). Повні 
комплекти цих видань зберігаються здебільшого у фондах Львівської 
національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

У підрозділі 1.3 «Методологія дослідження» охарактеризовано 
методологічну парадигму роботи. Зокрема, відзначено, що для 
реставрації творчої біографії С. Смаль-Стоцького в царині 
журналістської і редакторської діяльності застосовано емпіричний 
аналіз (виокремлення із масиву українських пресодруків часописів, 
з якими співпрацював С. Смаль-Стоцький), метод добору і 
систематизації матеріалу (на його основі здійснено реєстр публікацій 
з вказівкою на дату написання та джерело), порівняльно-історичний 
(сприяв вирізненню ознак, притаманних публіцистиці С. Смаль-
Стоцького), хронологічний, структурно-типологічний, метод 
класифікації (дозволив виокремити три проблемно-тематичні блоки 
матеріалів: суспільно-політичний, культурно-просвітницький, 
науковий), біографічний (сприяв ґрунтовному вивченню життя та 
діяльності С. Смаль-Стоцького, а також його колег за фахом, що 
співпрацювали з ним), а також обґрунтовано застосування низки інших 
важливих для дослідження методів.

У другому розділі – «Тематичні домінанти журналістського 
доробку С. Смаль-Стоцького» – охарактеризовано найважливіші 
тематичні компоненти його публікацій, вибір яких був зумовлений 
найбільшою затребуваністю аудиторії, – текстів суспільно-політичної 
і культурно-просвітницької тематики, а також тих матеріалів, у 
яких уповні розкривався його потенціал потужного науковця, 
популяризатора науки.

У підрозділі 2.1 «Суспільно-політичні пріоритети публікацій» 
з’ясовано, що суспільно-політична проблематика однією із перших 
увійшла в тематичне поле журналістики С. Смаль-Стоцького і зайняла 
в ньому провідне місце. Цей тематичний блок його публіцистики 
сформовано із понад 120 різножанрових матеріалів, у яких автор 
намагався витлумачувати аудиторії проблеми політичної діяльності 
українства, специфіку поглядів і програм політичних партій, рухів, 
об’єднань; роз’яснювати складні тони та відтінки українсько-
румунських та українсько-польських відносин; характеризувати суть 
польського та румунського політикуму; розкривати згубний вплив 
москвофільства. 



8

Базовані на національних засадах, його матеріали допомагали 
підтримувати та гартувати дух багатьох ще не сформованих 
особистостей у той час. Він навчав, наполягав, дискутував, 
перемагав, його слова були важливими для прибічників та опонентів. 
Журналістські матеріали цієї проблематики, що були проекцією 
світогляду політичного діяча, дають змогу не тільки відтворити 
складні перипетії діяльності західноукраїнського політикуму, а й 
охарактеризувати реакцію аудиторії на суспільно важливі статті, 
з’ясувати зацікавлення його текстами, визначити затребуваність цього 
тематичного напряму публікацій українською спільнотою. 

Продовжуючи активну різноаспектну діяльність в еміграції, 
С. Смаль-Стоцький не полишав і журналістської праці. Його публікації 
вміщено в таких часописах, як: «Буковина» та «Канадийський 
Фармер» (Канада), «Свобода» (США), «Тризуб» (Франція), «Вісти 
Музею Визвольної Боротьби України» та «Slavia» (Чехословаччина), 
«Вістник Союза визволення України» (Австрія) та ін. Пояснення 
і пропагування української національної ідеї серед європейської 
громадськості, використання преси для пошуку однодумців, критика 
комуністичного режиму на українських землях, особливо порушення 
цього питання на міжнародній арені, впливало й на розв’язання низки 
різноаспектних проблем української еміграції.

У підрозділі 2.2 «Культурно-просвітницька проблематика» 
з’ясовано особливості культурологічної складової тематики публікацій 
С. Смаль-Стоцького, що була його посутнім внеском у культурний 
розвиток українства. Значну кількість матеріалів (понад 180 
різножанрових публікацій, у 69 з яких ми встановили його авторство 
завдяки епістолярію) присвячено розкриттю специфічних процесів 
розвитку української культури у зазначений період, роз’ясненню 
тенденцій розвитку та функціонування світового культурного життя, 
обговоренню особливостей літературного руху, висвітленню основних 
етапів діяльності письменників, проблем педагогічної діяльності 
українства, специфіки налагодження книговидавничого процесу, 
розкриттю основних наукових досягнень у галузі гуманітарних наук. 

С. Смаль-Стоцький обстоював і популяризував власну модель 
розвитку українського шкільництва, вбачаючи потенціал освітян у 
корекції національної ідентичності молодого покоління, оскільки її 
правильна популяризація та студіювання сприяли засвоєнню рідної 
мови, звичаїв, історії широким загалом. 

В активі журналіста – популяризація творчості Т. Шевченка. 
З’ясувавши авторство С. Смаль-Стоцького в низці публікацій пресової 
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шевченкіани, ми простежили культурно-просвітню лінію в їх змісті, 
яка здебільшого була присвячена витлумаченню широкому загалу 
непроминальної ролі великого українця в культурному поступі народу. 
С. Смаль-Стоцький активно обстоював інтереси української мови в 
краю, зокрема, домігся за допомогою Т. Ґартнера і О. Барвінського 
визнання та подальшого використання фонетичного правопису і 
популяризував його в українських школах і державних структурах 
Буковини.

Підрозділ 2.3 «Тематичний потенціал наукової журналістики» 
присвячено висвітленню основних здобутків наукової думки С. Смаль-
Стоцького, що не лише були необхідним поданням наукової інформації 
тогочасній аудиторії, а й нині залишаються важливим джерелом знань 
для вивчення певних аспектів історії української науки. 

Сегмент наукової журналістики С. Смаль-Стоцького скомпоновано 
із мовознавчих та літературознавчих публікацій, які привертали помітну 
увагу наукового світу у час опублікування. Вчений дотримувався тієї 
думки, що, незважаючи на бездержавність, завдання української науки 
потрібно вирішувати, а наукові тексти – публікувати, обговорювати, 
вивчати. Для цього сегмента його творчості характерне використання 
власних концепцій і переконань як підґрунтя новаторських поглядів, 
як опертя для його наукової парадигми – від вузькоспеціалізованої 
дидактики до фахового формулювання наукових постулатів. 

Структура репертуару цього напряму представлена мовознавчими 
дослідженнями, які від початку охоплюють тему дисертаційної праці 
С. Смаль-Стоцького до аргументованого доведення безпідставності 
теорії «праруської мови», а також літературознавчими матеріалами, 
зокрема аналізом творчості С. Воробкевича, І. Котляревського, 
І. Франка, Т. Шевченка. Безсумнівно, репродукування такого типу 
наукового інтересу було зумовлене його викладацькою діяльністю 
у Чернівецькому університеті, а згодом – в Українському вільному 
університеті в Празі.

У третьому розділі – «Редакційно-видавничий досвід С. Смаль-
Стоцького» – зосереджено увагу на аналізі специфіки його діяльності 
в царині пресо- та книговидання, що стала потужним чинником 
формування національно свідомого читацького середовища. Як 
організатор, редактор і видавець, С. Смаль-Стоцький реалізував багато 
видавничих проектів, належно отримавши статус одного з провідних 
й активних діячів видавничої справи кінця ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.

У підрозділі 3.1 «Організація видавання творів українських 
авторів» охарактеризовано основні етапи підготовки ним до друку 
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й випуску у світ книжкових проектів. Із цінного епістолярію видавця 
відомо, що він як фахівець суттєво долучився до видання творів 
О. Кобилянської, В. Стефаника, «Букваря» О. Поповича, «Учебника 
рильництва для шкіл рильничих і споріднених закладів, а також до 
ужитку для практичних рильників» Є. Жуковського, інших авторів. До 
його фахових порад – видавця із потужним національно-патріотичним 
стрижнем – дослухався Є.-Ю. Пеленський. Причетність С. Смаль-
Стоцького простежується, за епістолярієм, і до створення влітку 1919 р. 
Закордонного українського кооперативного видавничого товариства 
«Всесвіт» у Празі, мета якого полягала в популяризації української 
літератури в Європі та висвітленні/тлумаченні суперечливих моментів 
у нашій історії.

Авторитет С. Смаль-Стоцького полягав у його відданості націо-
нальній ідеї, її пропагуванні і представленні європейському загалу, що 
він не раз констатував і підтверджував, працюючи у надважливій ділянці 
суспільно-політичного і культурного життя –– видавничій. Його вміння 
безпомильно оцінювати художні, навчальні, науково-популярні тексти, 
пропоновані йому в оригіналах, його комунікаційний хист у спілкуванні з 
авторами при підготовці книжки до виходу в світ, талант бачити кінцевий 
продукт й переконати авторів у правильності обраної видавничої стратегії 
зафіксовано в листуванні з низкою творчих особистостей. Популяризація 
українського наукового, історичного, культурного продукту була в 
пріоритеті його культурницької діяльності.

Підрозділ 3.2 «Підготовка власних видавничих проектів» 
містить результати вивчення особливостей формування авторського 
репертуару С. Смаль-Стоцького. Серед цього кластеру видань – 
наукові (дослідження української мови, літератури, історії, традицій) 
та науково-популярні (інформування про суспільно-політичні та 
культурно-просвітні реалії у краї, представлення національних 
концепцій українців для європейської суспільності) видання. Арсенал 
видавця охоплює типологічні різновиди видань, зокрема: підручники 
з української мови, літературознавчі розвідки, краєзнавчі та історико-
політичні видання, фахові порадники для селян.

У підрозділі 3.3 «Редакторська практика» висвітлено особливості 
редакторської діяльності С. Смаль-Стоцького у низці західноукраїнських 
видань. Непроминальну цінність його професійного набутку 
засвідчують часописи «Буковина», «Зерна», «Руска Школа», «Руска 
Рада», «Хлїбороб», «Україна», важливі для реалізації його фахової 
майстерності. Він активно впроваджував нові форми комунікації 
з аудиторією, позитивно впливав на компонування текстових 
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та ілюстративних блоків часописів, створюючи їх впізнаваний 
інформаційний образ. Щодо книжкових видань, то С. Смаль-Стоцький 
як редактор працював над випусками граматик української мови 
(1893, 1907, 1913, 1914, 1928), «Підручника для громадської управи у 
воєводстві Буковина, для вжитку членів ради громадської і громадських 
секретарів» (1904), який спільно з Т. Галіпом та С. Шпойнаровським 
переклав з німецької та особисто упорядкував, «Кишинкового чесько-
українського словника», упорядником якого була Наталена Королева 
(1920). Упорядниця зазначила у передмові до видання, що вдячна 
редактору за цінні фахові поради.

ВИСНОВКИ

1. Попри значний журналістський та редакторсько-видавничий 
досвід постать С. Смаль-Стоцького донині не перебувала у 
дослідницькому ареалі науковців. Аналіз стану вивчення досліджуваної 
проблеми в українській історіографії підтвердив, що до сьогодні немає 
комплексного дослідження, присвяченого окресленій проблематиці. 
Науковці зверталися до цієї теми лише принагідно, акцентуючи 
здебільшого політичну, педагогічну діяльність С. Смаль-Стоцького, 
а також підкреслюючи його заслуги передовсім на науковій ниві. 

Опрацьовані монографії, наукові статті, інші праці провідних 
науковців підтвердили нашу думку про необхідність докладного 
вивчення досвіду цієї непересічної особистості. В історіографії 
дослідження можна виокремити такі її етапи: прижиттєві роки, 
діаспорний період, час незалежної України. М. Кордуба, О. Лотоцький, 
О. Маковей, О. Попович, В. Сімович, І. Франко, згодом А. Господин, 
К. Кисілевський, П. Ковалів, І. Новосівський та ін. зверталися 
до постаті С. Смаль-Стоцького як до уособлення іманентності 
керманича громадського, культурного та наукового життя на історико-
політичному тлі тогочасного стану бездержавності, однак за мету не 
ставили детальне освітлення його медіадіяльності.

Із проголошенням незалежності України простежено значну 
інтенсифікацію процесу вивчення спадщини С. Смаль-Стоцького. 
Науковці перш за все розпочали верифікацію відомостей щодо його 
діяльності, вивчали головні критерії та тенденції її формування, 
притому послуговувалися здебільшого аналізом архівних матеріалів. 
Однак вивчення журналістської діяльності зводилося до стислих 
повідомлень про вміщені публікації у часописах «Буковина», 
«Діло», «Правда», «Україна» та ін., редакторську діяльність пов’язу-
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вали з тією ж газетою «Буковина», а також із часописами «Зерна», 
«Хлїбороб», видавнича зайнятість стосувалася випуску у світ 
творів В. Стефаника, Ю. Федьковича. Детального аналізу його 
журналістської та редакційно-видавничої діяльності здійснено не 
було, а також серед завдань дослідників не було й вивчення значного 
творчого доробку С. Смаль-Стоцького (прецедентною є укладена 
О. Добржанським та В. Даниленком бібліографія із 150 наукових та 
політико-публіцистичних праць С. Смаль-Стоцького).

Архівні документи, які опрацьовані у фондах понад 20 українських 
та зарубіжних установ, уповні дозволили нам окреслити журналістську 
та редакційно-видавничу діяльність С. Смаль-Стоцького. Нині 
вводимо до наукового обігу віднайдені часописні публікації його 
авторства, а також інших авторів про нього, цінний епістолярій, що має 
непересічне історико-культурне значення. Ці документи сприятимуть 
не лише підтвердженню ваговитості цієї особистості – журналіста, 
редактора, видавця, а й загалом збагаченню і вивченню нових сторінок 
українського пресознавства.

2. Маючи за плечима вагомий політичний досвід, С. Смаль-Стоцький 
як журналіст активно розробляв суспільно-політичну тематику. У своїх 
публікаціях він висвітлював актуальні питання (часом досить гострі, 
оскільки вони фокусувалися насамперед на тогочасних політичних 
герцях між діячами чи партіями, на міждержавних протистояннях), 
прагнучи донести їх зміст до пересічного громадянина. Ефективною 
особливістю його журналістського продукту визначалося вміння 
легко знаходити спільну мову із аудиторією, яке доповнювали 
простота викладу матеріалу, розуміння та співпереживання, а також 
нівелювання журналістом будь-яких бар’єрів щодо перебування на 
різних суспільних рівнях із читачем.

Культурно-просвітницька тематика публікацій С. Смаль-Стоцько-
го висвітлює освітянські проблеми, зокрема становлення та 
функціонування навчальних закладів (головно – з українською мовою 
викладання), деталізує особливості діяльності українських культурно-
просвітніх товариств, об’єднань, рухів, пояснює важливість їх впливу 
на формування українського руху на Буковині. Відзначимо, що 
культурна ділянка у час бездержавності не була настільки розвиненою, 
як політична, проте заангажованість С. Смаль-Стоцького переконливо 
демонструє його прагнення популяризувати український культурний 
продукт серед широкого загалу. Він часто апелює зі шпальт часописів 
і до представників духовенства, порушуючи питання їх байдужості в 
обстоюванні національних інтересів українства.
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У його журналістському арсеналі цієї проблематики – інформаційні, 
аналітичні, художньо-публіцистичні жанри. Майстерність С. Смаль-
Стоцького як журналіста проявлялася у толерантному обговоренні на 
шпальтах пресодруків наболілих питань, проте спостерігається і гострота, 
надмірна емоційність, категоричність та безапеляційність у публікаціях, 
схильність до полеміки, зумовлена його перебуванням на керівних посадах 
у низці політичних, громадських та культурних установ.

3. С. Смаль-Стоцький користувався низкою періодичних видань 
як платформою для популяризації власних досліджень. Філологічну 
складову його наукових публікацій становлять теми історичного 
розвитку української літературної мови, а також славістики 
та україністики загалом. Серед літературознавчого доробку – 
дослідження творчості О. Кобилянської, І. Франка, Т. Шевченка. 
Він не обмежувався тим, що прагнув ознайомити зі своїм доробком 
наукову спільноту, а й намагався донести суть цих праць і до інших 
представників інтелігенції: педагогів, урядовців, культурно-освітніх 
діячів (притому зберігалася науковість його публікацій). 

С. Смаль-Стоцький, співпрацюючи із львівськими («Дзвони», 
«Записки Наукового Товариства імени Шевченка», «Літературно-
Науковий Вістник», «Українська Школа»), київськими («Записки 
Історично-Філологічного Відділу Української Академії Наук», 
«Україна»), еміграційними («Вісти Музею Визвольної Боротьби 
України», «Науковий ювилейний збірник Українського університету 
в Празі», «Праці Українського Історично-Філолоґічного Товариства в 
Празі»), зарубіжними («Аbhandlungen des Ukrainischen Wissenschaftli-
chen Institutes in Berlin», «Аrchiv für Slavische Philologie», «Literarisches 
Centralblatt für Deutschland», «Slavia») виданнями, сприяв успішному 
формуванню позитивного іміджу української науки.

Досліджуваним текстам С. Смаль-Стоцького було притаманне 
використання суб’єктивних методів, концепцій та переконань, на що 
вплинула його викладацька діяльність, оскільки часто ці матеріали 
ставали першоджерелами для подальших досліджень, що неодноразово 
акцентували його студенти та послідовники.

4. Реалізація стратегій С. Смаль-Стоцького як редактора (часто 
виконував обов’язки очільного редактора) зумовила створення 
низки якісних пресодруків на Буковині. У його обов’язки входили 
робота над формуванням змісту часописів, визначенням форми та 
періодичності, жанровим та тематичним наповненням, забезпеченням 
оперативною інформацією, аналітико-публіцистичним матеріалом, 
організація редакторського колективу, спілкування із авторами, а також 
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пропагування кінцевого пресового продукту. Концептуалістика його 
редакторської практики зводилася до створення такого часопису, що 
вповні би відповідав вимогам аудиторії, якій він був адресований. 

С. Смаль-Стоцький не був прихильником універсальності, 
він прагнув наповнити ринок різножанровими виданнями, які б 
задовольняли «голод» читачів. Тому, маючи можливість випустити у світ 
новий газетний продукт, він здійснював моніторинг реальної ситуації 
стосовно попиту і потреб аудиторії на той чи інший пресодрук. Із тих 
чинників, що сприяли його успішному редакторству, варто виокремити 
безкомпромісність. Ця ознака простежена у категоричності стосовно 
публікації гострополемічних статей, навіть усупереч незгоді інших 
працівників редакції щодо їх розміщення. Однак С. Смаль-Стоцький 
розумів, що, опублікувавши таку статтю (яка викличе прихильність 
або ж критику), часопис одразу ж отримає своєрідну рекламу, оскільки 
громадськість цікавитиметься подальшими його випусками.

5. Книговидавнича діяльність С. Смаль-Стоцького репрезентована 
його власною продукцією та виданими творами українських авторів. 
Блок авторської книжкової продукції представлено науковими 
(мовознавчі та літературознавчі, історичні), науково-популярними 
(суспільно-політичні та культурно-просвітні) й офіційними (статути) 
виданнями. Майже з кожним власним видавничим продуктом він 
працював самостійно: шукав друкарню, налагоджував відносини 
з інвесторами, піклувався про кінцевий вигляд видання (обрання 
формату, реакція на виправлення рецензентів).

У книговидавничій сфері С. Смаль-Стоцький виступав як новатор, 
однак неодноразово зіштовхувався з низкою перешкод, які створювали 
опоненти. В його активі – створення друкарні товариства «Руска Рада» 
1896 р., для реалізації цього задуму він шукав підтримки у тогочасних 
впливових політичних та громадських діячів, зокрема О. Барвінського. 
Крім того, С. Смаль-Стоцький був ініціатором заснування низки 
пресових органів, з якими працював як редактор («Буковина», «Зерна», 
«Руска Рада», «Руска Школа», «Хлїбороб»), а також розробляв проект 
випуску часописів «Українське Військо», «Ruthenische Echo», які через 
певні суспільно-політичні обставини та фінансові проблеми так і не 
були реалізовані.

6. Наше завдання полягало у реставрації журналістської та 
редакційно-видавничої діяльності С. Смаль-Стоцького і підтвердженні 
важливості результатів його роботи на цій професійній ділянці, 
попри часто упереджене ставлення до нього громадських діячів та 
працівників преси інших ідеологічних спрямувань. Здобувши значну 
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кількість важливої інформації, можемо впевнено наголосити, що 
С. Смаль-Стоцький – визначний український журналіст, редактор, 
видавець. Він як авторитет у цій сфері плекав і зацікавлення нового 
покоління означеною справою, адже плеяда молодих професіоналів, 
серед яких – Л. Когут, Л. Луців, О. та Ю. Луцькі, В. Сімович, Р. та 
Н. Смаль-Стоцькі, О. Цісик, через надані ним знання та практику 
успішно опанували фах.

Оцінка функціонально-комунікаційних особливостей у площині 
відносин «видавець–видавець» (О. Барвінський, М. Драгоманов, 
Д. Лукіянович, К. Паньківський, І. Франко), «видавець–редактор» 
(Я. Весоловський, І. Захарко, С. Кравчук, О. Маковей, І. Созанський, 
В. Щурат), «видавець–автор» (Є. Жуковський, О. Кобилянська, 
Є.-Ю. Пеленський, О. Попович, В. Стефаник, Марко Черемшина), 
«редактор–автор» (О. Барвінський, Б. Грінченко, М. Драгоманов, 
І. Франко), «автор–редактор» (О. Барвінський, В. Левицький, 
О. Маковей, В. Яґіч) підтверджує його авторитет у формуванні 
тогочасного медіаринку, доводить оптимальне обрання ним інноваційних 
та ефективних стратегій у провадженні журналістської та редакційно-
видавничої діяльності наприкінці ХІХ – у 30-х рр. ХХ ст.
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Пелипець М. І. Журналістська та редакційно-видавнича 
діяльність Степана Смаль-Стоцького. – Рукопис.
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соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04. – теорія та історія 
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журналістики. – Львівський національний університет імені Івана 
Франка. – Львів, 2018.

У дисертації вперше в історії української журналістики комплексно 
досліджено особливості журналістської та редакторської і видавничої 
діяльності громадсько-політичного, культурного діяча, науковця 
С. Смаль-Стоцького. Вивчено, проаналізовано й актуалізовано його 
журналістський досвід, акумульований на сторінках низки українських 
та зарубіжних пресодруків, зокрема видань «Буковина», «Рідний 
Край», «Руска Рада», «Руска Школа», «Свобода», «Archiv für Slavische 
Philologie», «Literarisches Centralblatt für Deutschland», «Slavia», 
«Zeitschrift für die Öesterreichischen Gymnasien», визначено основні 
проблемно-тематичні аспекти його публікацій, з’ясовано специфіку 
творення наукового відгалуження тематики його публікацій.

Вивчено ретроспективний досвід започаткування і розвитку 
часописів, якими опікувався С. Смаль-Стоцький як куратор проектів, 
редактор, видавець. Розкрито причинно-наслідкові зв’язки його 
редакторської діяльності, зокрема у формуванні архітектоніки 
і періодичності часописів, їхнього жанрового та тематичного 
наповнення; визначено корпус заходів, здійснених ним для 
удосконалення змістово-формальних структур часописів, організації 
і підбору професійних кадрів для їхнього успішного функціонування. 
Проаналізовано особливості редакторсько-видавничої практики 
С. Смаль-Стоцького у відборі рукописів та видаванні низки важливих 
для розвитку українства книжкових проектів, охарактеризовано 
редакторський інструментарій при підготовці до друку творів 
О. Кобилянської, В. Стефаника, Ю. Федьковича та інших знакових 
в українській культурі постатей. Оцінено його посутній внесок у 
розвиток української журналістики загалом.

Ключові слова: Степан Смаль-Стоцький, історія журналістики, 
журналістська практика, редакційно-видавнича діяльність, часописи, 
змістово-формальні структури, редакторський інструментарій.

АННОТАЦИЯ

Пелипец М. И. Журналистская и редакционно-издательская 
деятельность Степана Смаль-Стоцкого. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по 
социальным коммуникациям по специальности 27.00.04 – теория 
и история журналистики. – Львовский национальный университет 
имени Ивана Франко. – Львов, 2018.
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В диссертации впервые в истории украинской журналистики 
комплексно исследованы особенности журналистской, редакторской и 
издательской деятельности общественно-политического, культурного 
деятеля, ученого С. Смаль-Стоцкого. Изучен, проанализирован и 
актуализирован его журналистский опыт, аккумулированный на 
страницах ряда украинских и зарубежных периодических изданий, в 
частности изданий «Буковина», «Ридный Край», «Руска Рада», «Руска 
Школа», «Свобода», «Archiv für Slavische Philologie», «Literarisches 
Centralblatt für Deutschland», «Slavia», «Zeitschrift für die Öesterreich-
ischen Gymnasien», определены основные проблемно-тематические 
аспекты его публикаций, выяснена специфика создания научного 
ответвления тематики его публикаций. 

Изучен ретроспективный опыт основания и развития газет и 
журналов, которыми занимался С. Смаль-Стоцкий как куратор 
проектов, редактор, издатель. Раскрыто причинно-следственные 
связи его редакторской деятельности, в частности в формировании 
архитектоники и периодичности изданий, их жанрового и тематического 
наполнения; определен корпус мероприятий, осуществленных им для 
усовершенствования смыслово-формальных структур периодических 
изданий, организации и подбора профессиональных кадров для их 
успешного функционирования. Проанализированы особенности 
редакторско-издательской практики С. Смаль-Стоцкого в отборе 
рукописей и издании ряда важных для развития украинства книжных 
проектов, охарактеризован редакторский инструментарий при подготовке 
к печати произведений О. Кобылянской, В. Стефаника, Ю. Федьковича и 
других знаковых в украинской культуре фигур. Оценен его существенный 
вклад в развитие украинской журналистики в целом.

Ключевые слова: Степан Смаль-Стоцкий, история журналистики, 
журналистская практика, редакционно-издательская деятельность, 
периодические  издания ,  смыслово-формальные структуры , 
редакторский инструментарий.

SUMMARY

M. I. Pelypets. Stepan Smal-Stotsky’s journalistic, editorial and 
publishing activities. – Manuscript.

The dissertation for obtaining the Candidate’s degree in Social Com-
munications according to speciality 27.00.04 – «Theory and History of 
Journalism». – The Press Studies Research Institute, Ivan Franko National 
University of Lviv. – Lviv, 2018.
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The dissertation is a compherensive research of S. Smal-Stotsky’s press- 
and book publishing activities. The scientifi c work deals with new fi ndings, 
outlining research paradigms and formulating in-depth conclusions. The 
works of famous Smal-Stotsky’s researchers and journalism-connoisseurs 
have been examined, as well as having proposed a periodization of 
S. Smal-Stotsky’s scientifi c work’s studies over 1888–2017s. There were 
presented works about the activities of S. Smal-Stotsky in a chronological 
order, highlighting priority areas of his engagement, interests – journalistic, 
editorial and publishing activities.

For the fi rst time the dissertation analyzes the problem-topical aspects 
of S. Smal-Stotsky’s journalistic works, formulating the main mastery prin-
ciples and showing the main reasons of engagement with stated activity. 
At that time an importance of informing society and the effective ways of 
persuasion – were the means of Ukrainian journalism functioning. These 
aspects were successfully used by S. Smal-Stotsky while dealing with 
repertoire of socio-political, popularized scientifi c and scientifi c range of 
works’ problems.

More than 200 journalistic materials of S. Smal-Stotsky which have 
been unfamiliar to scientifi c community before have been introduced 
for the fi rst time, among which – in 116  publications the authorship of 
S. Smal-Stotsky has been established. Besides, the work reveals ten (10) 
cryptonyms and pseudonym, which have been used by S. Smal-Stotskiy 
as a journalist.

The basic media fundament in managing issues, related to diverse ac-
tivities of S. Smal-Stotsky, were speech texts, in particular, the work deals 
with 37 mentioned materials. It was elucidated that for him as a famous 
public and political fi gure, the speech was used as a «calling card».

The main principles and approaches, which were followed by S. Smal-
Stotsky as an editor, are outlined and justifi ed. Thus, he has contributed 
to а development of Ukrainian Bukovina’ print word of that time despite 
frequent polygraphic losses, lack of experts in editorship and unfavourable 
social and political conditions under the stateless conditions. This resulted 
in a success – launching and functioning of a number of the Ukrainian press 
publications in the Bukovina’s media market. The cause-effect relationship 
of S. Smal-Stotsky editorial activities have been determinated, related to 
content, shape, periodicity of journals, as well as their genre and topics. 
He worked over informational and analytic-publicistic supply of press, 
as well as organized the editorial staffs, cooperating with Y. Veselovsky, 
T. Halip, І. Zaharko, S. Kravchuk, L. Lutsiv, О. Makovey, V. Simovich, 
І. Sozonsky, V. Shchurat.
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The history of Social communications was supplemented by book- and 
newspaper-magazine production of S. Smal-Stotsky. There was elucidated 
he was an initiator of creating such periodicals as: «Bukovina», «Ruska 
shkola», «Ruska Rada», «Hliborob», «Ukraina» and others. Besides, such 
projects as creating periodicals «Ukrainske viysko» and «Ruthenische 
Echo» have not been implemented because of unfavourable political ob-
stacles, specifi cally a commencement of the First World War.

The editorial activity of S. Smal-Stotsky is represented in 54 book edi-
tions. His interests in liguistic issues («Pro plyan nauki ruskoi movy v gim-
naziah» (1901), «Pro rusku pravopys» (1891), in gramatic – in 4 editions 
(1893; 1907; 1914; 1928), in literary issues («Harakterystyka literaturnoi 
diyalnosti Ivana Franka» (1913), «T. Shevchenko. Inretpretatsii» (1934; 
1965; 2003), in culturological («Bukovynska Rus» (1897), «Lvov, srdce 
zäpadny Ukrajiny» (1919), in socio-political («V chim nasha sila» (1893), 
«Moya politika» (1913), «Hromada, abo yakiy lad I poryadok maye buty 
v hromadi» (1900), «Poradnyk, yak zakladaty kasy pozychkovi i shchad-
nychi (rayfayzenski)» (1900) questions have contributed in a demand for 
and a creation of a new publishing product.

There was determined that S. Smal-Stotsky has successfully realized 
the publication of Ukrainian classics’ works, specifi cally, the works of 
V. Stefanyk, Y. Fedkovych, as well as he has cooperated as an editor with 
Y. Zukrovsky, O. Kobylyanska, O. Popovich. It was mentioned that he 
represented the visible progress of editorial activity not only in Bukovina, 
but also projected its successful campaign in all the Western region of 
Ukraine.

There was asserted an importance S. Smal-Stotsky’s book-publishing, 
which contributed into an opportunity of the consolidation of the Ukrainian 
community in Bukovina. Working in the political sphere, S. Smal-Stotsky 
contributed to qualitative development of the Ukrainian journalism and 
publishing activities at the end of ХІХ – in the 30s of ХХ century.

Keywords: Stepan Smal-Stotsky, history of journalism, journalistic 
practice, editing and publishing activity, periodicals, content and formal 
structures, editorial set of tools.
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