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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Уся історія українського народу 
– це історія злетів і падінь саме ідеї державності.  

Актуальність дослідження зумовлена цінністю державності України, її 
роллю на геополітичній карті сучасного світу. Революція гідності, окупований 
Крим та збройне протистояння на сході України демонструють, що ідеї боротьби 
та соборності сьогодні, як і у міжвоєнний період, актуальні і потребують 
перманентної актуалізації у суспільстві. 

В умовах війни з Росією, яка посягнула на незалежність та соборність 
України, важливо говорити про державність, історичні здобутки, ідеологічну 
солідарність. Зіткнувшись із російською агресією, не можна допустити помилок, 
з якими Україна зіткнулась під час національно-визвольних рухів протягом 
існування. 

ХХ століття було найбільш ідеологізованим в історії людства. На нашу 
думку, ця теза також характеризує національно-визвольний рух України в 
міжвоєнний період. Тому що він демонстрував своєрідний переломний момент на 
культурному, суспільно-політичному, ідеологічному та інших рівнях життя 
української держави. У цей час особливо яскраво розгорнувся український 
визвольний рух, який є логічним наслідком загарбницьких дій окупантів 
української держави. Трагедією для України стало те, що міжнародне 
співтовариство байдуже споглядало поділ України між держав-сусідів, не бажало 
вплинути на агресорів. Можна провести паралелі із сучасним суспільно-
політичним життям. 

У 20-30 рр. ХХ ст. гостро постала потреба революції, йшлося про 
необхідність соціально-політичних змін на всеукраїнському рівні. Особливо 
складною була ситуація на Заході України.  

Підпільний пропагандистський орган Української військової організації 
(УВО) «Сурма» та програмний орган Проводу українських націоналістів (ПУН) 
«Розбудова Нації» стали голосами національно-визвольного руху в міжвоєнний 
період. Вони виконували просвітницьку, пропагандистську, програмну та 
ідеологічну роль в процесі здобуття незалежної держави. Попри те, що вони 
відрізняються форматом та наповненням, обидва журнали сповідують 
необхідність боротьби і мають спільну редакторську політику, тож їх можна 
розглядати як взаємодоповнюючі.  

Слід зазначити, що «Сурма» та «Розбудова Нації» були не лише ідеологічно 
зорієнтованими на боротьбу проти агресорів, а й виконували величезну 
програмну роль на шляху до здобуття державності. 

Розвиток історичної, літературознавчої та журналістської науки на 
сучасному етапі уможливлює більш ґрунтовний аналіз подій, часописів, 
особистостей, які тим чи іншим чином впливали на здобуття Україною державної 
незалежності. Цьому процесові сприяє відхід від однобічного висвітлення 
історичного процесу, притаманного радянським дослідникам. Адже, як відомо, 
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радянська історіографія описувала УВО-ОУН як наслідувачів польського та 
німецького фашизму. 

Ідея державності України включає багато міжнародних аспектів, зокрема 
геополітичне розташування, міждержавний взаємовплив, співпрацю або ж 
боротьбу з іншими країнами тощо. Тому міжнародний контекст настільки 
важливий для нашої роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Кандидатську дисертацію виконано в рамках наукової теми кафедри зарубіжної 
преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка 
«Мас-медіа світу і утвердження гуманістичних ідеалів» (номер державної 
реєстрації 0116U001686). 

Мета дослідження: встановити роль ідеї державності України в журналах 
«Сурма» та «Розбудова Нації» у міжнародному контексті.  

Мета дослідження передбачає розв’язання таких завдань: 
- проаналізувати історіографію та методологію досліджень преси 

міжвоєнного періоду та охарактеризувати джерельну базу дослідження; 
- розглянути міжнародний чинник як принциповий концепт дослідження ідеї 

державності в журналах  «Сурма» та «Розбудова Нації»; 
- з’ясувати проблемно-тематичні спектри «Сурми» та «Розбудови Нації»; 
- дослідити міжнародний суспільно-політичний контекст, у якому 

функціонували часописи; 
- виокремити основні ціннісні складові ідеї державності України на 

сторінках журналів; 
- проаналізувати проактивні методи боротьби за державність України на 

сторінках журналів (пропаганда, терор, тактика); 
- дослідити міжнародну складову журналів «Сурма» та «Розбудова Нації» в 

умовах боротьби за державність України, охарактеризувати співпрацю з 
українською діаспорою в Америці, виокремити уроки здобуття державності на 
основі визвольних рухів інших країн; 

- означити перспективи досліджень міжнародного контексту в українській 
ідеологічній пресі міжвоєнного періоду. 

Об’єкт дослідження: всі числа журналу «Сурма» (загалом 80), які виходили 
впродовж 1927-1934 рр. у Каунасі, Берліні, та всі числа журналу «Розбудова 
Нації» (загалом 79), які виходили впродовж 1928-1934 рр. у Берліні, Празі. 

Предмет дослідження: головні ідеологічні підходи до розуміння ідеї 
державності України на сторінках журналів «Сурма» та «Розбудова Нації» у 
міжнародному контексті. 

Хронологічні межі дослідження: 1920 (рік створення УВО) – 1934 (рік 
закінчення виходу журналів, переслідування українців після вбивства Б. 
Пєрацького). 

Методологічною основою роботи стали праці дослідників теорії 
журналістики: В. Шкляра, В. Здоровеги, Й. Лося, М. Житарюка. Вагомими для 
здійснення наукової роботи були також праці українських науковців про 
методологічні особливості досліджень преси: С. Костя, Р. Горбика, І. Михайлина, 
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М. Романюка, М. Нечиталюка. Крім того, ми опиралися на ґрунтовні розвідки 
українських дослідників історії журналістики Л. Сніцарчук, Д. Колісника, М. 
Савки, Н. Брайлян, які не лише розкривають зміст видань, дають уявлення про 
місце «Сурми» і «Розбудови Нації» у корпусі української преси міжвоєнного 
періоду, а й акцентують саме на «ідеї державності». Важливим складником 
дослідження стали напрацювання дослідників українського націоналізму: С. 
Костя, В. В’ятровича, М. Посівнича, М. Мандрик, О. Багана, І. Кедрина, В. 
Панченка, О. Навроцького, Д. Донцова, В. Кіпіані. Досліджуючи пресу 
міжвоєнного періоду, ми опиралися на наукові праці, спогади, мемуари, листи, 
свідчення учасників визвольного руху міжвоєнного періоду – В. Мартинця, Є. 
Коновальця, П. Мірчука, З. Книша, Д. Андрієвського. Важливими для наукової 
роботи стали напрацювання українських дослідників «Сурми» та «Розбудови 
Нації»: Н. Мизака, Б. Ревери, Б. Галайка, С. Бутка, В. Лернатовича.  

Методи дослідження. У роботі використані методи синтезу, аналізу, 
індукції, дедукції, узагальнення, компаративного й системного аналізу, 
проблемно-тематичний, історичний, а також методи якісного контент-аналізу і 
дискурс-аналізу. Також було використано бібліографічно-описовий та 
структурно-типологічний методи. Вони допомогли охарактеризувати структуру, 
автуру, типологію журналів «Сурма» та «Розбудова Нації» в дискурсі 
націоналістичних видань, а також тематику «державності» на їхніх сторінках.  

Наукова новизна полягає в тому, що у дослідженні вперше: 
- розглянуто ідею державності України як основний концепт на сторінках 

журналів «Сурма» та «Розбудова Нації»; 
- вивчено міжнародний контекст функціонування часописів; 
- досліджено цілісність та взаємодоповненість журналів «Сурма» та 

«Розбудова Нації», доведено тематичний та структурний взаємовплив; 
- виокремлено міжнародну проблематику в журналах та проаналізовано 

уроки визвольних рухів у інших країнах для здобуття української державності. 
удосконалено: 
- теоретичні напрацювання у вивченні проблем методології дослідження 

преси; 
- розуміння поняття «ідея державності» у світлі націоналістичної преси; 
- напрацювання з історії преси, зокрема глибоко проаналізовано проблемно-

тематичний спектр часописів «Сурма» та «Розбудова Нації»; 
- доопрацьовано ідейно-концептуальні засади журналів. 
набуло подальшого розвитку: 
дослідження міжнародного контексту в пресі міжвоєнного періоду. 
Теоретичне та практичне значення роботи. Дослідження виділяє та 

аналізує державність як мету українського національно-визвольного руху у 
міжнародному контексті на сторінках журналів «Сурма» та «Розбудова Нації», 
які функціонували під час активної боротьби за незалежну Україну в міжвоєнний 
період.  

Результати дослідження можуть доповнити вивчення історії української 
журналістики в міжвоєнний період та військової преси зокрема. Також 
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напрацювання можуть допомогти з'ясувати особливості діяльності 
націоналістичної журналістики в окупаційних умовах. 

Аналіз ідеї державності на сторінках преси міжвоєнного періоду 
перспективний і з теоретичного погляду, тому що дозволяє переосмислити 
боротьбу за соборну незалежну Україну в умовах складних міжнародних 
геополітичних відносин, а також – війни. Наші напрацювання також можуть 
допомогти в застосуванні міжнародного контексту для досліджень 
націоналістичної преси, що друкувалась за кордоном. 

Результати роботи можуть стати основою для подальших досліджень 
журналів «Сурма» та «Розбудова Нації» і досліджень, що стосуються історії 
журналістики, історії підпільного руху, осмислення термінів «державність», 
«пропаганда», «ідеологія» та ін.  

 Особистий внесок здобувача. Дисертація, анотація, автореферат та статті, 
опубліковані у фахових виданнях, у яких викладено основні положення роботи, 
виконані самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Рукопис роботи обговорено на 
факультеті журналістики ЛНУ ім. І. Франка. Основні положення та результати 
дослідження виголошені у формі доповідей на Всеукраїнській науковій 
конференції «Творчість Леоніда Мосендза у контексті вісниківського 
неоромантизму: історико-літературні та поетикальні аспекти» (Вінниця, 2009), 
Міжнародній науковій конференції «Вісниківська традиція у літературі ХХ ст.: 
концепти, особливості стилю, світові контексти» (Дрогобич, 2010), 
Всеукраїнській науковій конференції «Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в 
український літературі: історичні основи, естетичні контексти, культурні 
особливості» (Вінниця, 2011), Міжнародній науково-практичній конференції 
«Українська журналістика у двохсотлітній ретроспективі» (з нагоди 200-річчя 
першої в Східній Україні газети «Харьковский еженедельник») (Харків, 2012), 
Всеукраїнській конференції «Мова твору в контексті проблем вивчення 
художньої літератури» (Бар, 2012), Всеукраїнській науковій конференції із серії 
«Літературні контексти ХХ століття» на тему: «Проза Галини Журби в ідейно-
естетичному контексті міжвоєнної доби: до 125-ї річниці від дня народження 
письменниці» (Вінниця, 2013). 

Результати досліджень також стали основою конкурсної роботи у ІХ 
Конкурсі студентських наукових робіт на здобуття премії імені Ковальських у 
галузі українознавства (Харків, 2009). Дослідження «Пропаганда та ідеологічні 
аспекти журналу «Сурма» (1927-1934 рр.)» отримало ІІ місце серед робіт 
молодих науковців з України. 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 11 
публікаціях: з них ‒ 4 статті надруковано у фахових виданнях, 1 – у 
закордонному виданні, 6 ‒ у збірниках матеріалів конференцій та інших наукових 
виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із анотації, вступу, 
чотирьох розділів (Розділ 1.  «Методологічні та історіографічні проблеми 
дослідження преси міжвоєнного періоду»; Розділ 2.   «Сурма» і «Розбудова 
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Нації» як тип націоналістичних видань: порівняльний аспект»;  Розділ 3. «Ідея 
державності як найвищий ідеал на сторінках часописів»; Розділ 4.  «Міжнародна 
складова журналів «Сурма» та «Розбудова Нації» в умовах боротьби за 
державність України»), висновків та списку використаних джерел (310 позицій), 
а також додатку, в якому перелічено публікації за темою дисертації та подано 
відомості про апробацію результатів. Загальний обсяг дисертації становить 208 
сторінок, із них основний текст – 170 сторінок.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, з’ясовано її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт і 
предмет роботи, вказано хронологічні межі, методологічну базу, наукову 
новизну, теоретичне і практичне значення роботи, подано відомості про 
апробацію. 

У першому розділі «Методологічні та історіографічні проблеми 
дослідження преси міжвоєнного періоду» розглянуто методологічні особливості 
дослідження преси, опрацьовано різні підходи до методів вивчення преси та 
запропоновано методологічну структуру дослідження. Узагальнено та означено 
історіографію досліджень журналів «Сурма» та «Розбудова Нації». Також 
визначено міжнародну складову часописів та підкреслено важливість 
міжнародного контексту у дослідженні. 

Підрозділ 1.1. «До методологічних засад досліджень преси» присвячено 
поглядам українських науковців Р. Горбика, С. Костя, В. Здоровеги, О. 
Мукомели, М. Нечиталюка та інших на характер досліджень преси міжвоєнного 
періоду. Увагу зосереджено на труднощах визначення методологічної системи 
журналістики, знаходження відповідних форм і засобів до міжнародного 
спілкування, до входження української журналістики в загальноєвропейський 
контекст. У підрозділі порушено питання фундаментальних засад дослідження, 
якими є ідея державності, боротьби та соборності України. Вони є суттю 
українського національного життя, його пізнання та науки про нього. Ці три ідеї 
мають зовнішнє, міжнародне, спрямування, адже у міжвоєнний період важливо 
було вирішити «українське питання» у стабілізації міжнародних відносин, 
опиратися на власні сили, а також стати суб’єктом міжнародної політики. Крім 
того, у підрозділі зосереджено увагу на власне методах, які, на нашу думку, 
найбільш дієві у дослідженні: діалектичний, компаративістики, системно-
структурного аналізу, бібліографічно-описовий, історичний, структурно-
типологічний. 

У підрозділі 1.2. «Історіографія та характеристика джерельної бази» 
проаналізовано здобутки українських дослідників журналів «Сурма» та 
«Розбудова Нації», істориків, які досліджують міжвоєнний період, а також – 
охарактеризовано джерельну базу дослідження. У підрозділі представлено 
авторів, статті та матеріали, які стали основою дослідження та підкреслено вагу 
наукових праць і мемуарів для нашого дослідження. Історичний контекст умов 
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боротьби за незалежність України у міжвоєнний період допомогли представити 
праці І. Васюти, І. Гавриліва, М. Посівнича, О. Багана.  

Цінними для нашої роботи стали праці, які мають мемуарний характер, П. 
Мірчука, З. Книша, В. Мартинця. Роботи В. Мартинця стали для нас однією з 
відправних точок у дослідженні журналів, оскільки він був безпосереднім 
учасником видання часописів, тому можна «з перших уст» дізнатися про 
особливості редакційної політики та технічні особливості друку і 
розповсюдження журналів. Проаналізовано праці про «Сурму», яку досліджували 
Б. Ревера (видання і розповсюдження), Б. Галайко (пропагандистський орган 
УВО), С. Бутко (україно-російські відносини), Н. Мизик (проблемно-
хронологічний спектр журналу). Також приділено увагу праці В. Лернатовича 
про «Розбудову Нації» та ідеологічні уроки державотворення. Крім того, вказано 
на дослідження ірландського і фінського визвольних рухів, оскільки вони стали 
важливим підґрунтям опису досвіду світових національно-визвольних рухів, які 
представлені на сторінках журналів. 

Підрозділ 1.3. «Міжнародний чинник як принциповий концепт дослідження» 
присвячено міжнародній складовій журналів, який стосується як контенту, так і 
особливостей видання і розповсюдження «Сурми» та «Розбудови Нації». У 
підрозділі пояснено, чому для нас важливо було досліджувати саме міжнародний 
дискурс журналів. Доведено, що саме чинник співпраці чи боротьби із 
європейськими та американськими країнами є не лише передумовою виходу 
журналів у світ, а й мають безпосередній вплив на їхню редакційну політику. 
Зокрема тому міжнародна тематика була невід’ємною частиною чи не кожного 
номера як «Сурми», так і «Розбудови Нації». Простежено передумови співпраці з 
українцями в американській діаспорі (зокрема завдяки «справи сімнадцятьох», 
вбивства польського шкільного куратора С. Собінського), роботу з публіцистами 
з інших країн, дописи про визвольні рухи в інших країнах на шпальтах часописів.   

У підрозділі підкреслено, що ідеї соборності, боротьби та державності є 
основоположними у публікаціях часописів, в яких фігурували інші країни 
(визвольні рухи Ірландії, Хорватії, Фінляндії, збройна структура Польщі, 
червоної армії та ін.).  

Другий розділ «Сурма» і «Розбудова Нації» як тип націоналістичних 
видань: міжнародний аспект» присвячено структурним, проблемно-
тематичним та жанрово-стилістичним особливостям журналів «Сурма» та 
«Розбудова Нації». Проаналізовано міжнародний аспект. За допомогою 
компаративістського методу порівняно цих два часописи. Наголошено на 
ідеологічній складовій цих видань. 

У підрозділі 2.1. «Особливості структури та автури часописів» окреслено 
передумови створення журналів «Сурма» та «Розбудова Нації». Описано 
особливості видання часописів, їхній характер, внутрішню структуру, кількість 
чисел. Виділено «літературний підвал» у журналі «Сурма», де друкували художні 
матеріали, а також – пізніше – листи. У підрозділі порушено питання 
транспортування та розповсюдження журналів. Хоч часописи і видавалися в один 
період, формувалися одним революційним колом, вони були доволі різними як 
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функціонально, так і форматно. Структура «Сурми» має і газетні, і журнальні 
риси, проте доведено її журнальний формат.  

Доведено, що рубежем, який чітко синхронізує обидва журнали, став КУН 
(Конгрес українських націоналістів) 1929 р., де було задекларовано ОУН. 
Часопис «Розбудова Нації» був створений для підготовки КУН, тому мав 
програмний і офіційний характер. На КУН також було вирішено 
переформатувати орган УВО «Сурма», після цієї дати часопис відчутно змінив 
редакційну політику і став інструментом військової підготовки. Обидва часописи 
були підпорядковані ОУН і почали взаємодоповнювати один одного тематично і 
структурно. Що стосується автури обох журналів, то їх друкувало одне 
ідеологічне коло, тому система поглядів у публікаціях часто була схожою. Тобто 
ОУН мала два рупора і працювала на двох фронтах: офіційному та підпільному. 
Через цю підпільність на журнал «Сурма» було накладено певну кон’юнктуру 
щодо публікацій, а про авторів цього часопису доводилось дізнаватися зі спогадів 
і досліджень.  

У підрозділі 2.2. «Міжнародні проблемно-тематичні спектри журналів 
«Сурма» та «Розбудова Нації» проаналізовані матеріали на сторінках журналів 
про ситуацію на міжнародній арені. Міжнародний контекст дуже цікавив авторів 
журналів в розрізі дипломатичних конфліктів і збройних виступів. У підрозділі 
представлено палітру проблем і тем, які зустрічалися на шпальтах часописів 
протягом їхнього існування. Окрім коротких постійних дописів, листів та оглядів, 
які друкували наприкінці кожного номеру, левову частку займали інформативні 
публікації, що стосувалися українців та націоналістичних організацій за 
кордоном. Великі статті на головних шпальтах переважно стосувалися Америки 
та СРСР («Як розуміти американізацію?», «Загальне економічне положення С. С. 
С. Р.», «Pax Americana», «Американські українці» (1929), «Українці в Румунії» 
тощо). 

Оглянуто найбільш резонансні події на міжнародній арені та всередині 
країни, які дестабілізують суспільно-політичну ситуацію в країні. Зокрема, події 
Листопадового чину, справи Ю. Головінського та С. Собінського, «Архів 
Сеника» тощо.  

Також досліджено увагу журналів до геополітичних взаємовпливів та 
політичної ситуації в інших країнах (Польща, Німеччина, Франція, Бельгія, США, 
СРСР, Японія). У підрозділі підкреслено емоційне загострення, відображене у 
матеріалах про україно-російські та україно-польські відносини. Проаналізовано, 
як змінювався проблемно-тематичний спектр журналів до і після створення ОУН 
та взаємодоповнення часописів у зв’язку з цим. Значно менше уваги редакція 
«Сурми» стала приділяти ідеологічно-програмовим статтям (це навантаження 
відійшло офіційному органу ПУН «Розбудова нації», натомість збільшилась 
кількість дописів на військову тематику (цикли «Вуличні бої», «Партизанка», 
«Картознавство» тощо).  

У підрозділі 2.3. «Жанрова та стилістична специфіка часописів» частково 
розглянуто найяскравіші фонетичні, морфологічні та лексичні особливості 
слововжитку журналів. У підрозділі зіставлено частоту вживання різних стилів 
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мови. Визначено, що контент журналів мав широку палітру стилістичних і 
жанрових модифікацій. Найбільш яскравий вияв на сторінках журналів мав 
публіцистичний, художній та епістолярний стилі. Досліджено, що характерними 
є вживання діалектизмів, історизмів, стилістично-маркованих слів та 
експресивно-забарвленої лексики.  

У підрозділі проаналізовані жанрові модифікації, які побутують у журналах 
та корелюються із системою стилів мови: публіцистичний стиль представлений 
статтями, замітками, памфлетами, хронікою, звітами; художній – новелами, 
віршами; офіційно-діловий – документами, протоколами; епістолярний – 
листами. 

Третій розділ «Ідея державності як найвищий ідеал на сторінках 
часописів» присвячено ідейно-концептуальним засадам журналів, зокрема ідеям 
боротьби та соборності. Розглянуто міжнародний суспільно-політичний контекст, 
у якому функціонали журнали. Досліджено образи зовнішнього та внутрішнього 
ворога.  

У підрозділі 3.1. «Ідея соборності та ідея боротьби як основа української 
державності» проаналізовано два основоположних складники державності – 
ідею соборності та ідею боротьби на сторінках «Сурми» та «Розбудови Нації». 
Підкреслено актуальність цих ідей в умовах сучасної боротьби за державність 
України. 

У підрозділі наголошується на цілісності ідеї державності, яка ґрунтується на 
ідеях соборності та боротьби. Вони є основою незалежної України. Доведено, що 
ці ідеї взаємопов’язані та підкреслюють необхідність здобуття незалежності. 
Осмислення ідей боротьби та соборності на сторінках журналів «Сурма» та 
«Розбудова Нації» відображає моральний і соціально-психологічний стан нації, її 
готовність і бажання боротися. На сторінках часописів ідеї боротьби та 
соборності нерозривно пов’язані з ідеєю державності: вони втрачають свій 
історичний сенс, якщо ці ідеї не передбачають здобуття державності, якщо 
ігнорують цей національний ідеал, а ідея державності без ідей боротьби та 
соборності є мертвою. 

Також розглянуто «перманентну революцію» на сторінках журналів, концепт 
якої був доволі помітним. Це чітка і послідовна цілеспрямованість усієї 
діяльності революційної організації: втягування в активну боротьбу щораз 
ширших кіл народних мас, плекання патріотизму, розбудова власного 
шкільництва, «Просвіти» і економіки, а також бойові виступи. І ця боротьба, 
наростаючи, завершується всенародним збройним повстанням. 

Підкреслено важливість ідеї боротьби, яка не зводилося лише до фізичного 
збройного спротиву, тому що насамперед йшлося про духовні цінності та 
відродження у ідейній сфері, засобом досягнення яких була боротьба. Ідея 
боротьби та ідея соборності є невід’ємними та взаємопроникними елементами, 
коли йдеться про державність України. 

У підрозділі 3.2. «Суспільно-політичний контекст функціонування 
часописів» досліджено умови існування журналів у світлі міжнародного 
дискурсу. Проведено паралелі з іншими виданнями, які виходили за кордоном та 
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їхнім ставленням до досліджуваних журналів. Часописи «Січ», «Український 
прапор», «Діло», «Рада», а найбільше журнал «Тризуб», не прийняли програму 
українських націоналістів, вважаючи, що творці журналів збилися з правильного 
шляху і ведуть шкідливу з націоналістичного погляду роботу. Як правило, це 
стосувалося підкресленої автономності авторів журналів, незгодою до угодовства 
з іншими країнами. Це також стосується «Українського революціонера», 
пробільшовицького часопису ЗУНРО, створеного за підтримки Є. Петрушевича.  

Підкреслено, що період 20-30-х років на західноукраїнських землях мав 
потужний вплив на формування громадянської позиції українців, плекав у них 
націоналістичні переконання, що й зафіксовано ідеологічно-програмними 
часописами «Сурма» та «Розбудова Нації». Зібрано документальну базу, яка 
свідчить про спроби співпраці з іншими країнами в умовах боротьби за 
незалежність (Англія, Німеччина, США та ін.). 

Підрозділ 3.3. «Ідейно-концептуальні засади часописів» присвячено 
ідеологічно-політичним статтям, які організовані в певну систему. Передусім 
проблематика соборності, яка ґрунтувалася на матеріалах проти історичних 
орієнтацій на Польщу і Росію, проти угодовства і внутрішньої пасивності.  

У пункті 3.3.1. «Пропаганда та провокаційні методи як дієві засоби 
ідеологічної боротьби» простежено ставлення журналів до активних методів 
боротьби, насамперед пропаганди та провокації як серед українського населення, 
так і європейського та американського суспільства. Журнали подають власні 
теоретичні думки з приводу пропаганди. Автори часописів поділяють пропаганду 
на пропаганду словом та ділом, а також – внутрішню та зовнішню. «Сурма» та 
«Розбудова Нації» – це журнали, які поширюють ідеї, покликані для «реалізації 
національно-державного ідеалу. Пропаганда, як і дискурс ворога, є відчутною на 
сторінках часописів у контексті ідеї боротьби. Запропоновано сприймати ці 
аспекти в цілісності, яку вони творять. У журналах «Сурма» та «Розбудова Нації» 
ця цілісність має вигляд ідеї боротьби, яка перетворюється в ідеологію. 

Підкреслено, що пропаганда «Сурми» та «Розбудови Нації» в ідеологічному 
медійному дискурсі відіграє одну з передових ролей, особливо враховуючи те, що 
вона побудована не лише на розповсюдженні інформації, а на розповсюдженні 
потрібної інформації. 

У пункті 3.3.2. «Терор як засіб політичної боротьби. Ставлення часописів 
«Сурма» та «Розбудова Нації» до терору» розглянуто дискурс терору на 
сторінках журналів. Проаналізовано ставлення до терору протягом існування 
часописів. Відзначено, що журнали сприймають терор як політичний інструмент 
проти зовнішніх та внутрішніх ворогів у боротьбі за незалежну Україну. Терор 
розглядають як засіб самооборони. Він може мати моральне виправдання, 
оскільки є відповіддю на насильство ворога: «Терор в цьому розумінні, це не 
насильство. Терор це сила, що стає в обороні людських прав проти безкарного 
насильства, що топче їх. Сила, що задержує руку насильника, не є насильством, а 
противно – боротьбою із ним»; «Терористичний акт, це акт всенародного 
засуду». 
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Терор як засіб здобуття революційним шляхом незалежності української 
держави має доволі конкретне раціональне трактування з погляду самих 
організацій УВО-ОУН та їхніх друкованих органів «Сурми» та «Розбудови 
Нації». Не зважаючи на те, що терор розуміють як один із найдієвіших засобів 
здобуття мети, до нього ставляться доволі раціонально, намагаючись 
задекларувати як винятково засіб, а не мету. 

У пункті 3.3.3. «Тактика ведення боротьби» проаналізовано контент 
журналів, де розповідали, як потрібно боротися проти «займанця», подаючи 
статті, які стосувалися військових даних іноземних країн, інформацію, часто 
візуальну, як потрібно діяти під час вуличної боротьби (приклади маршу «колони 
силою», очищення площ та вулиць від юрби), як потрібно поводитись у ході 
партизанського руху і т. ін. Також були матеріали із вказівками щодо дій під час 
збройного повстання: переобрання влади на місцях і блокування противників у 
населених пунктах чи на стратегічних об’єктах – поштах, залізницях, мостах – 
проведення загальної розвідки на місцевості, часткова мобілізація і виступ на 
фронт. Проведення саботажів членами УВО проти польських органів влади та 
польських осадників обґрунтовувалось аналогічною тактикою французів в часі 
німецько-французьких війн, коли в тилу навіть неозброєні особи нищили 
телеґрафічні лінії, залізниці, мости, фабрики, магазини тощо, що призводило до 
значного послаблення ворога. 

Статті в часописах мали підготувати націоналістів до майбутньої боротьби, 
навчити їх діяти в тих чи інших обставинах та, що найголовніше, – консолідувати 
боротьбу, діяти організовано, бо лише тоді, коли дії продумані в контексті 
загальної боротьби, вони можуть принести найбільшу користь нації та 
українській державності. Журнали готували українців до майбутньої війни, у 
1934 р. у «Сурмі» було надруковано серію дописів під назвою «Війна будучності 
та її роди зброї». 

У підрозділі 3.4. «Образ зовнішнього ворога» досліджено характер 
висвітлення ворогів у досліджуваних журналах. Окрім відкритого недруга – 
Польщі – є два види «смертельних» ворогів, яких можна називати 
«внутрішніми»: «орієнтаційні» табори, які представлені більшовиками 
(комуністами та «їх комбатантами»), які орієнтовані на Москву, та табори на 
зразок УНР, які «ширять надії» на Польщу. Кожен із цих таборів, за позицією 
журналів, узалежнює творення української держави від допомоги одного із 
окупантів, а обидва табори є відкритими ворогами української незалежності. 

Досліджено образ Ю. Пілсудського. Це відкритий недруг української 
держави, який став засновником польської армії. У журналах Ю. Пілсудський 
зображений як негативна особа, він виступає джерелом польського ворожого 
ставлення до української державності. 

Четвертий розділ «Міжнародна складова журналів «Сурма» та 
«Розбудова Нації» в умовах боротьби за державність України» присвячений 
міжнародному контенту часописів. Проаналізовано співпрацю з українською 
діаспорою в Америці; досліджено уроки ірландського, фінського та визвольних 
рухів інших країн в умовах боротьби за державність України на сторінках 
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журналів; визначено перспективи досліджень міжнародного контексту в 
українській ідеологічній пресі міжвоєнного періоду. 

У підрозділі 4.1. «Співпраця з українською діаспорою в Америці» розглянуто 
передумови співпраці із українцями в Америці. Вони стали стратегічним центром 
фінансової допомоги, союзниками, які допомагали морально та матеріально. 
Однією із причин співпраці стала «Справа сімнадцятьох», яку яскраво 
висвітлювали у журналах і яка викликала хвилю морально-політичного спротиву 
проти насильницької політики Польщі. У «Сурмі» з’явилися «Додатки для 
заокеанських українців», це 4 шпальти, де йшлося про ситуацію в Україні, 
декларувалася міжнародна політика Української військової організації тощо, 
автори акцентували на моральній і матеріальній підтримці українців в діаспорі.  

Також відзначено постать Я. Чижа, який хоч і був критиком українського 
визвольного руху з огляду відстороненої, американської сторони. Українська 
діаспора в США розглядалася як «запілля» української визвольної боротьби і на 
неї покладалися зокрема матеріальні сподівання.  

У підрозділі 4.2. «Уроки здобуття державності на основі визвольних рухів 
інших країн у журналах «Сурма» та «Розбудова Нації» розглянуто дописи про 
національно-визвольні рухи в різних країнах (Ірландія, Фінляндія, Грузія, 
Хорватія, Корея та ін.), які були покликані навчити українських громадян 
боротися за свою незалежність на прикладі інших народів. Дописи були важливі 
у контексті пропагандистського та ідеологічного дискурсу функціонування 
журналів, для них постійно знаходили місце у часописах. 

У пункті 4.2.1. «Ірландський визвольний рух на сторінках «Сурми» та 
«Розбудови Нації» досліджено матеріали журналів про досвід ірландського 
національно-визвольного руху проти Англії. Найбільше статей на цю тему було 
опубліковано в «Сурмі». Усі дописи про революційний рух Ірландії поділено на 
дві частини. Виокремлено першу частину, яка стосується чотирьох статей, 
виданих послідовно від 2 по 4 номер 1927 р., в яких розповідається про дві 
революції 1848 та 1867 рр. та події, які відбувалися між цими роками, особливу 
уваги звертаючи на власне організацію ірландської визвольної боротьби. 
Проаналізовано другу частину дописів, яка надрукована в 2 та 3 номерах 1928 р., 
у якій розповідь ведеться здебільшого про боротьбу на парламентській арені, 
тобто у цих двох статтях автори об’єктивно глянули на зовнішньополітичну 
ситуацію навколо ірландського визвольного руху в майже сторічний період: від 
початку XIX до початку XX ст. Подаючи дописи про ірландський визвольний 
рух, публіцисти показували приклад боротьби за незалежність власної держави 
для українських громадян, вказуючи на помилки та перемоги. Виокремлено 
паралелі між ірландським та українським визвольними рухами: структура 
керівництва, боротьба в підпіллі, організація пропаганди та ін. Наприклад, у 
емігрантській підструктурі було організовано керівництво, що складалося із п’яти 
членів на чолі з О’Махоні. Цю практику запозичила УВО, яка створила Провід 
українських націоналістів саме за такою системою. 

У пункті 4.2.2. «Фінський визвольний рух на сторінках «Сурми» 
проаналізовано серію дописів про національно-визвольний рух у Фінляндії. 
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Зокрема виділено образ «російського найманця», адже Росія із імперіалістичним 
баченням світу прагнула завоювати країну, яка межує з нею і має багато 
економічних благ: це морська держава, має безпосередній вихід до Європи та є 
представником Скандинавії. Проведено паралелі з Україною, яка для Росії 
відіграє схожу роль. Досліджено, що двадцятирічний досвід фінської визвольної 
боротьби, який був описаний у 13 дописах на сторінках журналу «Сурма» у 1929-
1930 рр., став важливим функціональним аналізом як суспільно-політичної 
ситуації, так і конкретних історичних подій та особистостей. Підкреслено, що 
досвід визвольної боротьби Фінляндії у журналі «Сурма» став зразком для 
української революційної ідеї. Цей досвід, як показує історія українського 
визвольного руху, можна органічно співставити з практикою боротьби за 
державність.  

Практика військового вишколу за зразком фінського визвольного руху посіла 
значне місце і на сторінках журналу, й у структурі української національно-
визвольної боротьби, про що зокрема свідчать статті на військову тематику, опис 
і характеристика військової техніки, користь від спорту і практичних навичок 
боротьби. 

У пункті 4.2.3. «Визвольні рухи інших країн на сторінках журналів» 
розглянуто визвольні рухи трьох держав, які також були яскраво представлені на 
сторінках журналів «Сурма» і «Розбудова Нації»: Грузія, Хорватія і Корея. У них 
ідеться зокрема про важливість співпраці з громадськістю, терор, партизанський 
рух, добре організовані розвідки. Проаналізовано статті, які були покликані 
показати конкретні зразки героїчних вчинків, що мають стати прикладом 
боротьби проти окупантів. Доведено, що концептуальною особливістю усіх 
визвольних рухів, які представлені в журналах «Сурма» і «Розбудова Нації», є 
алюзійна, компаративістична, тому можна говорити про сукупність досвіду 
інших країн в контексті активної боротьби за українську незалежність, а також – 
про виховний та ідеологічний елементи у цих дописах.  

Підрозділ 4.3. «Перспективи досліджень міжнародного контексту в 
ідеологічній пресі міжвоєнного періоду» присвячений недослідженим проблемам 
міжнародного контексту в ідеологічній пресі. Зокрема йдеться про персоналії, які 
займалися пресою за кордоном, архівні матеріали, які зберігаються за кордоном, 
глибше дослідження контенту «Розбудови Нації». Вказано на те, що повноцінне 
дослідження пресових органів неможливе без об’єктивних даних про 
зовнішньополітичну ситуацію. Це свідчить про те, що, розробляючи тему, 
необхідно враховувати історичні фактори, міжнародні обставини та суспільно-
політичний контекст, оскільки «Сурма» та «Розбудова Нації» були пресовим 
відображенням тих ідей та методів боротьби, які пропагували відповідні 
організації (УВО та ПУН). Підкреслено, що у роботі ми зупинилися лише на 
деяких аспектах функціонування та організації часописів «Сурма» та «Розбудова 
Нації» в міжнародному контексті, проте ця тема надзвичайно широка і потребує  
додаткових досліджень і наукових розробок для більшого та детальнішого 
розуміння тих явищ, які пов’язані із організацією цих журналів та їх роллю на 
міжнародній арені. 
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ВИСНОВКИ 

 
Дослідження ідеї державності в журналах «Сурма» та «Розбудова Нації» у 

міжнародному контексті дало змогу віднайти низку тенденцій та проблем. У ході 
дослідження було зроблено такі висновки: 

- методологічний інструментарій досліджень преси міжвоєнного періоду 
доволі складний. Це зокрема пояснюється ідеологічною багатошаровістю 
журналістського дискурсу в цей період. Впливають суспільно-політичні, 
культурні, історичні аспекти. Досліджувати ідею державності та конкретні 
журнали, які видавали в міжвоєнний період, необхідно в тісному взаємозв’язку із 
внутрішніми і зовнішніми складниками, тобто використовувати діалектичний 
метод та метод системного аналізу. Це допомагає зрозуміти дискурс та контекст, 
які мають безпосередній вплив на функціонування журналів та їхню тематику, 
структуру тощо; 

- багато робіт про УВО та її діяльність мають мемуарний характер 
(В. Мартинець, П. Мірчук, З. Книш, О. Навроцький). Для нашої роботи важко 
переоцінити вагу робіт істориків, які досліджують міжвоєнний період: 
І. Гавриліва, А. Кенія, М. Посівнича, Н. Мизака. «Сурму» досліджував історик Б. 
Галайко, який подав загальні характеристики журналу, Б. Ревера, який зупинився 
на проблемах видання і розповсюдження журналу, наразі актуальною є робота С. 
Бутка, який написав про українсько-російські відносини на сторінках часопису та 
нещодавня монографія Н. Мизака про «Сурму», в якій автор за допомогою 
проблемно-хронологічного методу проаналізував контент часопису. «Розбудова 
Нації» менш досліджений журнал на відміну від «Сурми»; 

- міжнародний дискурс в «Розбудові Нації» відрізнявся від «Сурми». Якщо в 
підпільному органі УВО дописи, в яких були зображені інші країни, носили 
насамперед пропагандистський  характер, в офіційному органі ПУН міжнародний 
контекст виступав як інформаційний, структурний та ідеологічний чинник. Він 
також був важливим для обох журналів, доповнював їхню структуру, а його роль 
важко переоцінити в системі концептуальних основ видання часописів, а відтак 
він став принциповим і основоположним елементом нашого дослідження; 

- ідея державності в міжвоєнний період постає особливо гостро, це зокрема 
пояснюється окупацією українських земель іншими державами (Польща, 
Румунія, Росія), падінням УНР, утворенням революційних націоналістичних 
організацій (УВО, ГУНМ, ЛУН та ін.). Всі ці складники мали безпосередній 
вплив на розробку пропагандистських та програмних ідей та їх друк зокрема у 
військовій підпільній періодиці («Сурма») та офіційній («Розбудова Нації»). Ідея 
державності ґрунтується на ідеях боротьби та соборності; 

- для часописів «Сурма» та «Розбудова Нації» програмною є ідея 
націоналізму, ідея визволення рідної держави від окупантів та розбудова 
самостійної української держави. Визначальним у цьому контексті є боротьба за 
незалежність, яка повинна здійснюватись будь-якими засобами, включаючи 
революційні; 
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- порівнявши журнали «Сурма» та «Розбудова Нації», ми виявили, що хоч 
часописи і видавалися в один час, формувалися одним ідеологічним колом, вони 
були різними форматно, функціонально, тематично тощо. Обидва журнали після 
утворення ОУН почали доповнювати один одного. Попри це часописи ніколи не 
писали один про одного. Система подачі матеріалів була схожою. Журнал 
«Сурма» був пропагандистським і підпільним, на відміну від «Розбудови Нації», 
тому про авторів доводилось дізнаватися із спогадів та досліджень. Це накладало 
певну кон’юнктуру на подачу публікацій у журналі. Контент часописів мав 
широку палітру стилістичних і жанрових модифікацій, які відповідали 
функціональності часописів. Найбільш яскравий вияв мав стиль масової 
комунікації та художній стиль; 

- суспільно-політичний контекст, в якому функціонували журнали «Сурма» 
та «Розбудова Нації», був неоднозначним і складним. У 20-х рр. починає активно 
працювати революційно налаштована УВО, яка своїми засобами, до яких входить 
і створений 1927 р. пропагандистсько-ідеологічний журнал «Сурма», ставить собі 
за мету здобуття незалежної української держави. Невдовзі настає необхідність 
консолідації революційних сил, і вони об’єднуються 1929 р. Журнал «Розбудова 
Нації» займається підготовкою до КУНу, а потім стає офіційним органом ОУН. 
Більшість важливих суспільно-політичних ситуацій, які мали місце у 20-30-х рр. 
та які стосувалися українського питання, були розглянуті в «Сурмі» та 
«Розбудові Нації»; 

- журнали виважено ставляться до терору. Вони розглядають його виключно 
як метод боротьби за незалежність України, і в жодному разі не як мету. 
Часописи повідомляють, як саме потрібно боротися (тактика ведення боротьби в 
«Сурмі») та будувати цю державу (дискусія про соціально-економічну сферу на 
сторінках «Розбудови Нації»). Окрім відкритого недруга – Польщі – для УВО та 
ОУН є два види «смертельних» ворогів, яких називатимемо «внутрішніми»: 
«орієнтаційні» табори, які представлені більшовиками (комуністами та «їх 
комбатантами»), які орієнтовані на Москву, та табори на зразок УНР, які ширять 
надії на Польщу. Ю. Пілсудський – відкритий недруг української державності; 

- пропаганда та провокаційні методи – основа ідеологічної боротьби. 
Часописи навчають, як потрібно застосовувати пропаганду та провокацію, 
базуючись на історичних зразках. Журнали «Сурма» та «Розбудова Нації» є 
зокрема пропагандистськими органами та вважають пропаганду однією із своїх 
найосновніших засобів для здобуття власної мети. Журнали подають своє 
розуміння пропаганди, що побудоване на ідеологічному аспекті, який розробили 
Д. Донцов, В. Мартинець, Д. Андрієвський, Ю. Вассиян та ін., і ділиться на 
пропаганду словом, пропаганду ділом, зовнішню та внутрішню пропаганду; 

- поштовхом до активної співпраці з американською діаспорою стала «справа 
сімнадцятьох», яку висвітлювали на сторінках журналу «Сурма». Ця співпраця 
була дуже активною і в результаті часопис почав видавати додаток для 
«заокеанських українців». Помітною особою у світлі україно-американських 
відносин став Я. Чиж, який був один із ініціаторів УВО, але переїхав у США, аби 
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там організувати підтримку. Він почав критикувати визвольний рух в краю і 
виник конфлікт, який був відображений у журналі; 

- в результаті досліджень об’ємних дописів про визвольні рухи Ірландії, 
Фінляндії та в меншій мірі Кореї, Хорватії і Грузії – робимо висновок про 
відчутну ідеологічну складову статей та їхню актуальність щодо українського 
питання. Відзначаємо оціночні враження авторів, стилістичні особливості 
матеріалів, які написані з глибоким знанням історії цих країн, тому й 
прослідковується достовірність. Один із основних посилів і висновків цих 
дописів – здобуття власної незалежності силою не тільки можливе, а й необхідне. 
Уроки визвольних рухів в інших країнах застосовуються у формуванні 
національно-визвольного курсу української держави; 

- із публікацій 1934 р. також можемо припустити, що близько 1935 р. мав би 
відбутися збройний виступ націоналістів. Завадою до нього можна вважати 
перипетії літа 1934 р., коли до рук польської поліції потрапив т. зв. «Архів 
Сеника» і відбувся «Варшавський процес». Це змусило припинити видавництво 
часописів, а їх редакційним колегіям довелося переховуватися; 

- додаткового дослідження потребує методологічне та історіографічне 
підґрунтя досліджень преси міжвоєнного періоду. Принциповою темою 
досліджень, в тому числі в системі методологічних розробок, має стати ідея 
державності, яка є центральною в офіційному представленні держави на 
міжнародній арені. Окремого дослідження також заслуговують статті публіцистів 
з інших країн, які були надруковані в «Розбудові Нації». Зокрема, це В. Гагеман 
«Зміна обличча Африки», Б. Есад «Азербайджанська республіка», К. Кальнінш 
«Латвія», Р. А. Пеер «Афганістан», Е. Сабіт «Україна й Азія», Дж. Тревізонно 
«Філософічно-політична оцінка фашизму», Ж. Флергат «Україна й Бесарабія», М. 
Шальціюс «Здобутки литовської республіки за перше десятиліття незалежности» 
та ін. Нині ґрунтовного опрацювання потребують архівні матеріали, які 
зберігаються за кордоном.  

Дослідження підпільного націоналістично-пропагандистського органу УВО 
«Сурма» та офіційного програмного органу ПУН «Розбудова Нації» в 
міжнародному контексті дало значні результати, підтверджуючи важливість 
державності не лише у міжвоєнний період, а й сьогодні, в умовах окупації 
українських земель загарбниками.  

Подальше дослідження ідеї державності у пресі міжвоєнного періоду у 
міжнародному контексті, зокрема на сторінках часописів «Сурма» та «Розбудова 
Нації», дозволить поглибити розуміння цінності української незалежної соборної 
держави. У наші непрості часи війни з Росією за свою країну важливо пам’ятати 
історичний поступ, боротьбу та перемоги, вчитися мужності та незламності у 
попередників.  

Дослідження преси міжвоєнного періоду доповнює вивчення історії 
української журналістики, поглиблюючи галузеві знання та розширюючи пласт 
ідеологічного спрямування.  
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АНОТАЦІЯ 

 
 Пастушина В. М. Ідея державності України в журналах «Сурма» і 

«Розбудова Нації» (міжнародний контекст). ‒ Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 
комунікацій (доктора філософії) за спеціальністю 27.00.04 ‒ «Теорія та історія 
журналістики». ‒ Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Львів, 2019. 

 
Дослідження присвячене ідеї державності в підпільному пропагандистському 

органі УВО «Сурма» та програмному органі ПУН «Розбудова Нації» ‒ два 
журнали, які стали відображенням українського національно-визвольного руху у 
міжвоєнний період. 

У роботі розглянуті журнали «Сурма» та «Розбудова Нації» як 
націоналістичні видання у міжнародному світлі. Досліджено історіографію про 
них, зібрано інформацію про формат та контент. Проаналізовані особливості 
структури та автури часописів, проблемно-тематичні спектри журналів, а також 
жанрову та стилістичну специфіку. Компаративний аналіз та діалектичний метод 
дослідження допомогли визначити взаємодоповненість цих часописів. Спочатку 
роль «Сурми» була переважно пропагандистською з дуже відчутним художнім 
складником. «Розбудова Нації» була покликана організувати підготовку до 
Конгресу українських націоналістів. Після 1929 р. «Сурма» поволі перебрала на 
себе роль військового журналу. 

Виокремлено міжнародну складову журналів, зокрема передумови співпраці 
з українською діаспорою в Америці, яка розгорнулася особливо яскраво після 
вбивства шкільного куратора С. Собінського (так звана «справи сімнадцятьох»). 
Проаналізовані уроки здобуття державності на основі визвольних рухів інших 
країн у журналах «Сурма» та «Розбудова Нації» (особливо Ірландія, Фінляндія). 

Ключові слова: «Сурма», «Розбудова Нації», ідеологія, національно-
визвольний рух, міжвоєнний період, державність, соборність, міжнародний 
контекст, незалежність, пропаганда. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Пастушина В. Н. Идея государственности Украины в журналах «Сурма» и 
«Розбудова Нації» (международный контекст). - Квалификационная научная 
работа на правах рукописи. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 
коммуникациям (доктора философии) по специальности 27.00.04 ‒ Теория и 
история журналистики». ‒ Львовский национальный университет имени Ивана 
Франко, Львов, 2019. 

 
Исследование посвящено идеи государственности в подпольном 

пропагандистском органе УВО «Сурма» и программном органе ОУН «Розбудова 
Нації» ‒ два журнала, которые стали отражением украинского национально-
освободительного движения в межвоенный период. 

В работе рассмотрены журналы «Сурма» и «Розбудова Нації» как 
националистические издания в международном свете. Исследована 
историография о них, собрана информация про формат и контент. 
Проанализированы особенности структуры и авторов, проблемно-тематические 
спектры журналов, а также жанровую и стилистическую специфику. 
Компаративный анализ и диалектический метод исследования помогли 
определить взаимодополненность этих журналов. Сначала роль «Сурми» была 
преимущественно пропагандистской с очень ощутимым художественным 
компонентом. «Розбудова Нації» была призвана организовать подготовку к 
Конгрессу украинских националистов. После 1929 г. «Сурма» медленно взяла на 
себя роль военного журнала. 

Выделено международную составляющую журналов, в частности 
предпосылки сотрудничества с украинской диаспорой в Америке, которое 
развернулась особенно ярко после убийства школьного куратора С. Собинского 
(так называемая «справа сімнадцятьох»). Проанализированы уроки обретения 
государственности на основе освободительных движений других стран в 
журналах «Сурма» и «Развитие Нации» (особенно Ирландия, Финляндия). 

Ключевые слова: «Сурма», «Розбудова Нації», идеология, национально-
освободительное движение, межвоенный период, государственность, соборность, 
международный контекст, независимость, пропаганда. 
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The research is dedicated to the idea of nationhood in «Surma» and «Rozbudova 
Natsiyi» – there are two journals that became a reflection of the Ukrainian national 
liberation movement in the interwar period. 

The main themes of articles, notes, and publications, published in these magazines, 
are due to socio-political and geopolitical transformations that influenced the statehood 
of Ukraine in the 20-30's. It is decided to explore the international factor, since the idea 
of nationhood and unity is deeply correlated with the influence of other countries. We 
are talking about the occupation of Ukrainian lands by neighboring countries, an attack 
on national cultural identity. Magazines as propaganda and ideological bodies formed 
the values of a conciliar, strong spiritually and economically independent state. 

It is proved that the international discourse in the «Rozbudova Natsiyi» was 
different from «Surma». While in the «Surma», messages depicting other countries had 
primarily propaganda features, in the official «Rozbudova Natsiyi», the international 
context acted as an information, structural and ideological factor. It was also important 
for both magazines, complementing their structure. 

The research deals with the magazines «Surma» and «Rozbudova Natsiyi» as 
nationalist publications in the international light. Historiography about them is 
investigated, information about format and content is collected. The features of the 
structure and authors of journals, topical journals spectra, as well as genre and stylistic 
peculiarities. Comparative analysis and dialectical method of research helped to 
determine the complementarity of these journals. At first, the role of the «Surma» was 
mainly propaganda with a very tangible artistic component. «Rozbudova Natsiyi» was 
designed to organize training for the Congress of ukrainian nationalists. After 1929, 
«Surma» slowly took on the role of a military magazine, and the «Rozbudova Natsiyi» 
became the program and ideological body of the OUN, which in particular considered 
various problems of cultural and economic development of the country. 

The study proposes to consider the idea of statehood (nationhood) on the pages of 
magazines in conjunction with the idea of unity and the idea of struggle.  That is, the 
receipt of the Ukrainian state, the establishment of ethnic borders and the development 
of economic, social, political, cultural spheres of an independent full-fledged country. It 
is investigated that in many respects in these ideas there is an international component. 

In this work methods of struggle for statehood which were covered in magazines 
are analyzed. In particular, propaganda, provocative means, tactics and terror were 
investigated. It is noteworthy that the authors of the magazines have never sought 
compromises in matters of independence and the struggle against the occupiers. 
Attention is focused on the images of enemies, internal and external (Poland, Russia). 
Personal enemies of the Ukrainian statehood are investigated, in particular, J. 
Pilsudskyi.  

It is noted that the magazines call for terror as justified in the international 
conditions of the struggle for the statehood of Ukraine. They are not only calling for the 
struggle and for armed insurrection to obtain independence of the state, misleading, 
how to fight (tactics of conducting fight in the «Surma») and build this country (the 
debate about the socio-economic sphere in the pages of «Rozbudova Natsiyi»). In 
addition to the open enemy, Poland, for Ukraine, there are two types of «deadly» 
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internal enemies: orientation camps, which are represented by the «bolsheviks», which 
are focused on Moscow, and camps, which spread hopes for Poland. 

The relevance of the geopolitical and international context on magazines is with 
the present days, when we have to fight for their conciliar, independent state against the 
occupier and the northern aggressor – the Russian Federation. 

The international component of the journals is highlighted, in particular, the 
prerequisites for cooperation with the Ukrainian diaspora in the USA, which unfolded 
especially vividly after the murder of the school curator S. Sobinsky (the so-called 
«case of seventeen»). This case was the impetus for active cooperation with the 
ukrainian diaspora in America, which was covered in the pages of the magazine 
«Surma». This cooperation was very active and as a result the magazine began to issue 
an application for overseas Ukrainians. 

The lessons of gaining statehood on the basis of the liberation movements of other 
countries in the magazines «Surma» and «Rozbudova Natsiyi» (first of all on Ireland 
and Finland examples) are analyzed. 

The research emphasizes that today, in the conditions of war with Russia, it is 
important to understand the value of the conciliar Ukrainian state, as well as to study 
the historical lessons of the struggle for independence in the interwar era on the basis of 
the materials of the magazines «Surma» and «Rozbudova Natsiyi» as repeaters of the 
ideas of UWO and OUN. The work carried out clear allusions to the occupation of 
Ukrainian lands by neighboring countries in the interwar period, an attack on national 
cultural identity in the international light. 

Key words: «Surma», «Rozbudova Natsiyi», ideology, national liberation 
movement, interwar period, nationhood, unity, international context, independence, 
propaganda. 
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