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АНОТАЦІЯ 

Мельничук Ю. Г. Дискурс релігійної проблематики в газеті „Буковина” 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.04 „Теорія та історія журналістики” (06 – 

Журналістика). – Чернівецький національний університет 

ім. Ю. Федьковича – Інститут журналістики Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка, Київ, 2017. 

У дисертації комплексно досліджено дискурс релігійної проблематики в 

газеті „Буковина” (1885 – 1910). Відповідно до визначеної теоретико-

методологічної бази дослідження проаналізовано основні здобутки 

українських журналістикознавців у вивченні релігійної журналістики, 

здійснено огляд наукових праць щодо висвітлення релігійної тематики в ЗМІ, 

на підставі зроблений висновок, що й безпосередньо газета „Буковина” 

(1885 – 1910), й релігійна проблематика в ній досліджена дуже мало. 

Окреслено також поняття „дискурс”, що дає змогу сформувати цілісну 

картину релігійної проблематики в „Буковині” й визначити її ідейно-

концептуальні засади. Доведено, що існуючі дослідження газети „Буковина” 

подекуди неточні й неповні, з акцентом переважно на висвітлення 

літературно-мистецького життя в часописі. При цьому дискурс релігійної 

проблематики у виданні був одним із визначальних і демонструє 

надзвичайно різнопланові матеріали щодо церковно-релігійного життя, що 

часто подавались крізь призму інших сфер суспільного буття. На основі 

аналізу визначено кількість публікацій на релігійну тематику в контенті 

газети „Буковина”, з чого виразно помітно нерівномірність висвітлення 

певних тем. 

Доведено, що релігійні перипетії на шпальтах газети „Буковина” 

австрійського періоду не могли висвітлюватися однозначно. Цьому сприяла 

низка чинників, основні з яких – географічне розташування Буковини, а 
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звідси національний і релігійний взаємовпливи, політична ситуація того часу 

і, насамкінець, якісний розвиток преси того періоду. У контексті дискурсу 

релігійної проблематики піднімались передусім питання, котрі цікавили й 

турбували населення. Більшість аналізованих матеріалів має політичний 

підтекст, проте це було швидше нормою для видань того часу, що 

користувались попитом і мали велику читацьку аудиторію. При цьому 

політична те релігійна тематика змішуються переважно при описі 

етнорелігійних конфліктів. Загалом у порівнянні з сучасною періодикою 

висловлювання по відношенню до інших народностей були жорсткі та не 

завжди стримані, подекуди зафіксована мову ворожнечі, надмір 

суб’єктивізму. Проте сама політична ситуація того періоду, відсутність будь-

яких морально-етичних засад лише сприяли цьому. 

На основі проведеного аналізу виділені відповідні тематичні групи в 

контексті релігійної проблематики, а саме: 1) румунізація церкви; 2) релігія 

та держава й політика; 3) „українське питання” в церкві; 4) москвофільський 

чинник в діяльності православної церкви; 5) дискусійні аспекти релігійної 

тематики в різних ЗМІ; 6) діяльність католицької церкви; 7) релігійні процеси 

в Російській імперії; 8) протестантство; 9) іудаїзм. Крім того, майже кожна 

тематична група вміщує підтеми, що деталізують узагальнені поняття. 

Найширше в „Буковині” розкрита тема румунізації церкви, що була 

провідною протягом усього періоду діяльності часопису. 

Окреслено, що „Буковина” була прихильником і пропагандистом 

православʼя, вважала його вищим над іншими конфесіями, хоча й не 

заперечувала їх існування. Серед решти концептуальних засад на перше 

місце виходить спротив політиці румунізації, тобто основну проблему 

становила не багатоконфесійність чи багатонаціональність, а навʼязування 

чужої мови та культури, котре намагались упровадити через церкву й 

нівелювати прагнення українськомовного населення. Простежено, що зі 

зміною митрополитів суттєво мінялась й релігійно-політична ситуація: 

румунізація при С. Морарі-Андрієвичу, покращення становища за 
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А. Чуперковича й  повне нищення української православної церкви при 

митрополитові В. Репті. Редакція „Буковини” публікувала просвітницькі 

матеріали на релігійні теми, що пояснювали відмінність між поняттями 

„релігія” та „нація”, „віра” й „народність”, опираючись при цьому на 

достовірні історичні факти.  

Виокремлено кілька тенденцій щодо дискусійних аспектів релігійної 

проблематики в ЗМІ, зокрема всі часописи Австро-Угорської доби в 

релігійному питанні були одностайні: краще, аби православна церква була 

цілком румунською; поділ дієцезії не можливий; уніатство – це головна 

загроза для православ’я на Буковині. При цьому  газети не обґрунтовували 

цих тверджень, як того вимагала „Буковина”, а просто вигадували 

незрозумілі загрози для православної консисторії від народовців, а часом 

навіть вдавались до перекручування історичних фактів, щоб переконати 

читачів у правильності своїх суджень. Задля досягнення мети провладні 

видання не гребували навіть підтримкою москвофільських тенденцій, для 

них це видавалось кращим, аніж сприяти розвиткові проукраїнського руху в 

церкві. „Буковина” зі свого боку відстоювала й власне релігійне бачення, й 

спростовувала можливість небезпеки для православ’я через національні рухи. 

Дискусія між ЗМІ щодо цих аспектів велась доволі активно, проте вона не 

призводила до вирішення конфліктних ситуацій, а лише ще більше їх 

загострювала.  

Встановлено, що при висвітленні інших релігій „Буковина” більше 

зверталась до католицької церкви, причому концептуально переважали 

публікації про греко-католиків, але висвітлювалось це питання переважно в 

площині Галичини, чим редакція засвідчила, що не забуває й про українців 

цього регіону. На думку часопису саме греко-католицька церква відігравала 

там провідну роль в об’єднанні народу. Тому звинувачення від опонентів у 

пропаганді „Буковиною” унії в краї насправді були безпідставними, бо нами 

не зареєстровано жодних закликів, ні відкритих, ні прихованих щодо 

переходу з православ’я у греко-католицизм. Здебільшого в негативному 
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контексті подавалась діяльність римо-католицької церкви, вишукувались 

теми, що сприяли формуванню в читацької аудиторії стійкого переконання 

щодо неправомірності вчинків їх священнослужителів. Тим не менш 

авторитет Папи Римського як очільника католицької церкви редакція 

„Буковини” жодного разу не поставила під сумнів. Об’єктом пильної уваги 

часопису стали неорелігійні утворення в Російській імперії, при цьому їх 

діяльність прямо ні засуджувалась, ні схвалювалась, навпаки, йшлось про те, 

що під тотальним гнітом влади народ шукає самовиявлення в таких 

угрупуваннях. У негативному світлі йшлось і про політику царської Росії 

щодо православної церкви, котра загалом перетворилась на знаряддя 

маніпуляції в руках влади. Щодо іудаїзму, то недоліком цієї тематичної 

категорії є хіба що слововживання „жиди”, проте на початку ХХ століття 

така термінологія була цілком прийнятною, а тому, використовуючи таку 

лексему, редакція однозначно не мала на меті образити релігійні почуття чи 

переконання євреїв. Виходячи із загального дискурсу релігійної 

проблематики в „Буковині”, визначено, що часопис був дуже толерантним до 

протестантизму, протестантські течії описані не просто як щось нове для 

буковинського читача, а як прогресивний напрям, що руйнує застарілі 

канони, аби бути ближчим до народу.  

Розглянуто й ознаки „мови ворожнечі”, зокрема слововживання „жид” (у 

сенсі – ті, хто сповідував іудаїзм), „жидівський кагал” (у сенсі – іудеї, котрі 

підтримували політику консисторії), „консисторський прихвостень” (у 

сенсі – працівники консисторії румунської національності), „ренегат” (у 

сенсі – зрумунозований українець), „перекинчик” (у сенсі – румунізовані 

священнослужителі-українці), „голений піп” (у сенсі – священнослужитель 

римо-католицької церкви), „секта”, „кацапи” (у сенсі – москвофіли). При 

цьому лексема „піп” „Буковиною” вживалась лише в негативному контексті, 

бо хороший священнослужитель називався прихожанами священиком, отцем. 

Передбачено подальші перспективи дослідження щодо розкриття 

дискурсу релігійної проблематики й в інших часописах Буковини кінця 
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ХІХ – початку ХХ ст., що дасть змогу сформувати цілісне уявлення про 

релігійну тематику в ЗМІ різного спрямування. 

Ключові слова: „Буковина”, газета, релігійна проблематика, релігійна 

журналістика, дискурс, контент, церква, румунізація, православ’я, 

католицизм, протестантизм, іудаїзм. 

SUMMARY 

Melnychuk Y. G. Discourse of religious problem in the newspaper 

„Bukovyna” late XIX – early XX century. Dissertation for obtaining of candidate 

degree in Social Communications, speciality 27.00.04. – Theory and History of 

Journalism. – Yuri Fedkovych Chernivtsi National University – Institute of 

Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2017.  

The dissertation explores the discourse of religious problem areas in the 

newspaper „Bukovyna” (1885 – 1910). According to the determined theoretical 

and methodological basis of the research, attention is focused on the main 

achievements of Ukrainian professionals in the field of religious journalism. The 

study provides the review of scientific works covering the religious problem areas 

in the media. On this basis, it concludes on the lack of thorough investigation of 

both the newspaper „Bukovyna” (1885 – 1910) and the religious problem areas. 

The paper describes the concept of „discourse”, which enables the formation of a 

holistic picture of religious problematic issues in the newspaper „Bukovyna” and 

to define its ideological and conceptual foundations. It proves that the current 

research of the newspaper „Bukovyna” is sometimes inaccurate and incomplete, 

emphasizing the coverage of literary and artistic life depicted in the periodical. At 

the same time, the discourse of religious problem areas was one of the 

determinative in the publication, demonstrating extremely diverse materials 

concerning church and religious life, which was often demonstrated through the 

prism of other social spheres. On the basis of the analysis, it determines the 

number of publications on religious subjects in the content of the newspaper 

„Bukovyna”, which clearly marks the uneven coverage of certain topics. 
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The thesis proves that the religious vicissitudes could not be unambiguously 

represented by the newspaper columns during the Austrian period. It was 

facilitated by a number of factors, the main of which was the geographical location 

of Bukovyna, and hence the national and religious interactions, the political 

situation of that time and, finally, the qualitative development of the press. The 

context of the discourse of religious problem areas raises primarily the issues that 

are of interest and concern to the population. Most of the materials analyzed have a 

political undertone, though it was rather a norm for publications of that time, which 

were in demand and had a large audience of readers. At the same time, political 

and religious themes are mainly mixed in the description of ethno-religious 

conflicts. Generally, in comparison with the modern periodicals, the statements as 

regards to other nationalities were rigid and not always restrained; in some cases, 

the study records the language of hostility and the excess of subjectivity. However, 

the very political situation of that period, the absence of any moral and ethical 

principles only contributed to this phenomenon.  

On the basis of the conducted analysis, it becomes possible to distinguish 

corresponding thematic groups in the context of religious problem areas, namely: 

1) the romanization of the church; 2) religion side by side to state and politics; 

3) „Ukrainian question” in the church; 4) Moscow-oriented factor in the activity of 

the Orthodox Church; 5) the discussion aspects of religious problem areas in 

various types of media; 6) the activity of the Catholic Church; 7) religious 

processes in the Russian Empire; 8) Protestantism; 9) Judaism. In addition, almost 

every thematic group contains the subtopics that give a detail to generalized 

concepts. The theme of the romanization of the Church is fully exposed in the 

newspaper „Bukovyna” and takes a leading part throughout the whole period of 

periodical’s activity. 

The paper outlines that the newspaper „Bukovyna” was a supporter and a 

propagandist of the Orthodoxy, considered it superior to other denominations, 

though did not deny their existence. Among the rest of the conceptual foundations, 

the first place is taken by the resistance to the romanization policy, that is, multi-
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confessional or multinational issues were not the main problem, but foreign 

language and culture imposition, which was attempted to introduce through the 

church in order to level the aspiration of the Ukrainian-speaking population. The 

study traces that with the change of metropolitans the religious-political situation 

was also changing significantly: the romanization with S. Morari-Andriievych, the 

improvement of the situation with A. Chuperkovych and a complete destruction of 

the Ukrainian Orthodox Church with the metropolitan V. Repti. The editors of the 

newspaper „Bukovyna” published educational materials on religious topics that 

explained the distinction between the concepts of „religion” and „nation”, „faith” 

and „nationality”, relying on credible historical facts. 

There are several tendencies in the discussion of religious problem areas in 

the media, in particular, all the periodicals of the Austro-Hungarian era concerning 

the religious question are unanimous: it is believed that it would be better to have 

the Orthodox Church entirely Romanian; the separation of the diocese is not 

possible; the Uniate is the main threat to Orthodoxy in Bukovyna. At the same 

time, the newspapers did not substantiate these allegations, as it was demanded by 

the newspaper „Bukovyna”, instead they merely invented the incomprehensible 

threats to the Orthodox consortium from the so-called „narodovites”, and 

sometimes even resorted to distorting historical facts in order to convince readers 

of the correctness of their judgments. In order to achieve the goal, the pro-

government publications did not disregard the support of Moscow-oriented 

tendencies. For them, it seemed better than to promote the development of the pro-

Ukrainian movement in the church. For its part, the newspaper „Bukovyna” 

defended its own religious vision, as well as disproved the possibility of danger to 

Orthodoxy through national movements. The discussion on these aspects was very 

active between the media, but it did not lead to the resolution of conflict 

situations – only exacerbated them further. 

It is important to emphasize that while reflecting other religions, the 

newspaper „Bukovyna” appealed more to the Catholic Church; moreover, the 

publications about the Greek Catholics conceptually predominated, but this issue 
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was mainly touched upon on the territory of Galychyna. For the editorial board, it 

was the only way of demonstration that they did not forget about the Ukrainians of 

this region. According to the periodical, the Greek Catholic Church itself played a 

leading role in the unification of the people. Therefore, the opponents’ charges 

against the newspaper’s propaganda of the Union in this area were, in fact, 

groundless, because the study does not register any calls, either open or hidden as 

for the transition from Orthodoxy to Greek Catholicism. 

The activity of the Roman Catholic Church was mostly presented in the 

negative context. They tried to find the specific topics, which contributed to the 

formation of a persuasive belief as to the unlawful conduct of their clergy. 

Nevertheless, the authority of the Pope as the head of the Catholic Church has 

never been questioned by the editorial board of the newspaper „Bukovyna”. The 

neo-religious organizations in the Russian Empire represented the object of close 

attention to the periodical. Besides, their activity was not directly condemned or 

approved; on the contrary, the point was that under the total oppression of power, 

the people are usually looking for self-expression via such groupings. The policy 

of tsarist Russia regarding the Orthodox Church was also represented in a negative 

light. It actually became an instrument of manipulation in the hands of the 

authorities. As for Judaism, the disadvantage of this thematic category is the use of 

the word „ Yids”, but at the beginning of the twentieth century, such terminology 

was quite acceptable, and therefore, using such a lexeme, the editorial board did 

not aim to definitely offend the religious feelings or convictions of Jews. 

Proceeding from the general discourse of religious problem areas in the newspaper 

„Bukovyna”, we determine that the periodical was very tolerant towards the 

Protestantism. The Protestant trends appear simply not as something new for the 

Bukovynian reader, but as a progressive trend that destroys the outdated canons in 

order to be closer to the people. 

The thesis analyses the characteristics of the language of hostility, in 

particular the word use of the „ Yid” (in the sense of those who profess Judaism), 

the „ Yiddish cahal” (in the sense of the Jews who support the policy of the 
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consistory), „consistory henchman” (in the sense of the workers of the consistory 

that belong to Romanian nationality), „renegade” (in the sense of a romanized 

Ukrainian), „perekynchyk” (in the sense of romanized clergymen that belong to 

Ukrainian nationality), „shaved pope” (in the sense of the clergyman of the Roman 

Catholic Church), „sect”, „katsap” (meaning – Moscow-oriented person). At the 

same time, in the newspaper „Bukovyna” the lexeme „pope” was used only in a 

negative context because by parish a good cleric was called a priest or the father. 

Further prospects are seen in the study of the discourse of religious problem 

areas in other periodicals of Bukovyna of the late nineteenth and early twentieth 

centuries, which enables the formation of a holistic view of religious subject-

matter in the media of different directions. 

Key words: „Bukovina”, newspaper, religious problem, religious journalism, 

discourse, content, church, Romanization, Orthodoxy, Catholicism, Protestantism, 

Judaism. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження обумовлюється тим, що 

релігійна проблематика в суспільно-політичних виданнях України в 

історичному розрізі фактично не досліджена, особливо це стосується 

періодичних видань Західної України загалом й Північної Буковини зокрема, 

адже ці часописи є невід’ємним атрибутом українського 

журналістикознавства. Тому не можливо сформувати цілісну картину 

дискурсу релігійної проблематики в „світських” виданнях без вивчення 

буковинської періодики такого типу кінця ХІХ – початку ХХ століття, котра 

найкраще репрезентована газетою „Буковина” (1885 – 1910) як першим у краї 

українськомовним виданням, що втілювало прогресивні ідеї журналістики. 

Наразі практично відсутні дослідження зазначеного часопису, що в 

повній мірі могли б дати уявлення про його концепцію, контент, авторський 

колектив та читацьку аудиторію. У наукових колах  видання позиціонується 

переважно як таке, на шпальтах якого 1892 – 1893 року публікувались 

„Листи з України Наддніпрянської” авторства Б. Грінченка під псевдонімом 

П. Вартовий, що загалом налічували 18 публікацій. Ідеї Б. Грінченка стали 

приводом до дискусії з М. Драгомановим, котрий почав відповідати 

співрозмовникові, надсилаючи в „Буковину” „Листи на Наддніпрянську 

Україну”1 2. Саме тому передусім важливо окреслити специфіку 

функціонування „Буковини” та умови, що передували виокремленню в 

редакційній лінії пласту релігійної проблематики.  

Історично склалось так, що релігійне життя в Україні нерозривно 

пов’язане з суспільно-політичною ситуацією, причому взаємовплив між цими 

сферами настільки сильний, що часто державні діячі аж надто активні в своїх 

намаганнях продемонструвати через ЗМІ релігійні погляди й вчинки. На 

                                                 
1 Жуковський А. Національне питання в полеміці між М. Драгомановим і Б. Грінченком [Електронний 

ресурс ] // URL: http://litopys.org.ua/drag/drag202.htm (дата звернення: 18.09.2017). 
2 Михайлин І. Л. Історія української журналістики ХІХ століття: підручник. К.: Центр навчальної 

літератури, 2003. С. 447–464.  

http://litopys.org.ua/drag/drag202.htm
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цьому тлі дуже промовисто виглядають результати опитування Центру 

Разумкова за 2016 рік, що демонструють показник у 58,6 % мешканців 

України, що довіряють церкві3.  

Власне за останнє століття хоча й стала меншою репрезентація 

релігійних інституцій через мас-медіа, ми можемо спостерігати її 

трансформування в церковні чи конфесійні ЗМІ. Саме цим питанням 

присвячені праці А. Бойко, А. Юраша, М. Балаклицького, Л. Вежель, 

М. Левчук, А. Полякової, О. Керц, Ю. Лавриш та багатьох інших науковців.  

Необхідні для нашої дисертаційної роботи теоретико-методологічні 

основи дослідження загальнонаціональної системи ЗМІ в середовищі 

масових комунікацій й значення дискурсу релігійної проблематики на 

шпальтах мас-медіа знаходимо в працях українських журналістикознавців 

В. Різуна, В. Іванова, І. Михайлина, Н. Сидоренко, С. Квіта, Ю. Бідзілі та ін.  

Однак значно менше уваги відвели дослідники вивченню релігійної 

журналістики Західної України в історичному розрізі, а зокрема й медіа 

Буковини. Так А. Бойко згадує у своїх дослідженнях лише часописи 

православної церкви в краї – „Православную Буковину” та „Православную 

Русь”, що мали москвофільське спрямування, М. Левчук аналізувала 

висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси 

православної церкви Волині, починаючи з 1867 р. При цьому дискурс 

релігійної проблематики в суспільно-політичних видання початку ХХ ст. на 

Буковині не аналізувався зовсім.   

Надзвичайно промовисто про наявність таких аспектів свідчать 

матеріали газети „Буковина” (1885 – 1910). Необхідність їх дослідження 

пояснюється, в першу чергу тим, що важливо з’ясувати участь у релігійних 

процесах представників різних конфесій й з’ясувати, чи мав уплив часопис 

на формування міжконфесійної згоди, чи намагався залагоджувати 

                                                 
3 Чи довіряєте ви Церкві? (2000 – 2016) [Електронний ресурс] //  URL: 

http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1125 (дата звернення: 18.09.2017). 

 

http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1125
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етнонаціональні конфлікти на релігійному ґрунті, чи був прихильником або 

пропагандистом конкретної конфесії і т. д. 

Релігійна проблематика в газеті подавалась переважно крізь призму інших 

сфер суспільного життя – наприклад, політики, національного питання, історії, 

культури, а тому важливо визначити концептуальну спрямованість матеріалів, 

провідні тематичні категорії, жанрову специфіку, мовно-стилістичні прийоми та 

ін. Таким чином, наше дисертаційне дослідження дасть змогу сформувати 

цілісне уявлення про основні тенденції церковно-релігійних процесів в рецепції 

„Буковини” періоду Австро-Угорської імперії.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації безпосередньо пов’язана з науковою проблематикою кафедри 

журналістики Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича „Актуальні проблеми українського журналістикознавства 

та розвиток журналістики і видавничої справи на Буковині” (державний 

реєстраційний номер 011U003033). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є комплексний аналіз 

дискурсу релігійної проблематики в газеті „Буковина” (1885 – 1910), що 

передбачає розгляд тематики, визначення характерних рис таких публікацій і 

можливого впливу на аудиторію. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- з’ясувати місце комплексної проблеми вивчення дискурсу релігійної 

проблематики в газеті „Буковина” (1885 – 1910) в контексті наукового 

доробку українських та закордонних журналістикознавців; 

- дослідити особливості висвітлення релігійної проблематики в 

„Буковині” як першому українськомовному „світському” часописі краю 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.; 

- розглянути процес становлення та динаміку релігійної тематики в 

„Буковині”; 

- сформулювати відповідні тематичні групи та здійснити типологічний 

аналіз; 
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- охарактеризувати ідейно-концептуальні засади публікацій кожної 

групи та їх жанрові характеристики й авторський колектив; 

- простежити можливий вплив лексики на аудиторію часопису. 

Об’єктом дослідження є часопис „Буковина” (1885 – 1910). 

Предмет дослідження – матеріали на релігійну проблематику в газеті 

„Буковина” кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Хронологічні межі дослідження: 1885 – 1910 роки як період виходу 

газети „Буковина”. До уваги не беруться „відроджені” згодом часописи 

„Нова Буковина” (1912 – 1915) та „Буковина” (1915 – 1918), оскільки 

концептуально це були вже зовсім інші видання, редакційні колективи яких 

працювали швидше за політичними переконаннями. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у роботі 

застосовано наступні методи: при опрацюванні історіографічної, джерельної 

бази та дослідженні документів використовувались бібліографічно-описовий, 

системно-хронологічний, структурно-типологічний та порівняльний методи; 

жанрово-тематичні особливості контенту досліджувались за допомогою 

методів аналізу (при визначенні тематики, проблематики та мовно-

стилістичних особливостей публікацій) та синтезу (виділення спільних 

моментів для формування тематичних груп), а також контент-аналізу 

(кількісні показники матеріалів на релігійну проблематику за окремими 

тематичними підгрупами); за допомогою історичного методу визначені 

суспільно-історичні процеси, що впливали на релігійну тематику в ЗМІ. 

Використані методи забезпечують достовірність отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:  

уперше: 

- системно проаналізовано контент газети „Буковина” (1885 – 1910); 

- окреслено особливості релігійної проблематики у світських виданнях 

Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст.; 

- виокремлено із загального масиву публікації на релігійну тематику; 



 

 

18 

- досліджено дискурс релігійної проблематики в аналізованому 

часописі; 

- сформульовано основні тематичні категорії досліджуваної групи та 

жанрові форми їх реалізації; 

- визначено динаміку розвитку та основні тенденції матеріалів на 

релігійну тематику в контексті історичних процесів на Буковині періоду 

Австро-Угорської імперії; 

удосконалено: 

- дефініції поняття „релігійна журналістика”; 

- особливості роботи журналістів із матеріалами на релігійні теми в 

„світських” медіа; 

набули подальшого розвитку: 

- принципи аналізу релігійної проблематики в періодиці Буковини 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.;  

- тематичні домінанти дослідження церковно-конфесійної преси краю 

періоду Австро-Угорської імперії;  

- визначення основних тенденцій розвитку ЗМІ в контексті релігійної 

ситуації в окремих регіонах України. 

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. Теоретичні 

положення та висновки дисертації можуть бути використані у наукових 

працях з теорії та історії журналістики як основа для подальших досліджень 

релігійної проблематики в ЗМІ. 

Основні результати роботи можуть бути базою для підготовки 

навчальних програм з наступних дисциплін: „Преса Північної Буковини”, 

„Основи релігійної журналістики”, „Релігійна проблематика в ЗМІ”. Також 

передбачена можливість використання дослідження при написанні 

навчальних посібників, підручників, конспектів лекцій, монографій з 

журналістикознавства та при розробці методичних рекомендацій 

журналістам, що працюють з релігійною тематикою. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат та наукові 

статті, що передають основний зміст роботи, виконані самостійно. Одна 

наукова публікація видана у співавторстві з к. н. с. к. Т. С. Гринівським, 

котрий проаналізував місце православної церкви у книговидавничій справі, 

матеріали про цей аспект зафіксовані й у газеті „Буковина”. Проте 

положення, викладені співавтором, не ввійшли в текст роботи, оскільки не 

становлять сферу наших наукових інтересів.  

Апробація матеріалів дисертації. Рукопис дисертації обговорено на 

засіданні кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича. Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

доповідалися та були обговорені на таких наукових заходах: Всеукраїнській 

науково-практичній конференції „Комунікація і дискомунікація в умовах 

розвитку сучасного інформаційного суспільства” (м. Чернівці, 24 квітня 2015 

року), Міжнародній науково-практичній конференції „Релігія, релігійність, 

філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: 

національний та інтернаціональний аспекти” (м. Рубіжне, 29 – 30 грудня 2015 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми сучасного 

мас-медійного простору” (м. Херсон, 12 – 13 вересня 2016 року),  Міжнародній 

науково-практичній конференції „Лабіринти реальності” (Монреаль, Канада, 30 – 

31 жовтня 2016 року),  ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

„Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку” (м. Вінниця, 

12 – 13 жовтня 2016 р.).  

Публікації. Основні наукові положення та результати дисертаційного 

дослідження викладені у 7 наукових публікаціях. З них 5 наукових 

публікацій надруковані у фахових виданнях (1 у співавторстві), 1 – у 

закордонному виданні, 2 – у інших наукових виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, анотації, чотирьох розділів,  висновків, літератури до розділів та 

додатків. Загальний обсяг – 191 сторінка, з них основна частина становить 

177 сторінок. 



 

 

20 

РОЗДІЛ І. ГАЗЕТА „БУКОВИНА” (1885 – 1910) 

ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В РЕЛІГІЙНОМУ ПРОЦЕСІ НА БУКОВИНІ 

 

1.1. Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми 

Зусиллями товариства „Руська бесіда” 1885 року у Чернівцях засновано 

український політичний і науковий часопис „Буковина” [1], котрий за 25 

років безперервного існування сприяв піднесенню української думки й 

виступав ареною соціально-політичних та національно-культурних подій.  

В. Сімович у своїх спогадах писав: „Історія розвитку часопису „Буковина” є 

рівночасно частиною розвитку українського народу на Буковині” [2, с. 669]. 

При цьому ні чвертьстолітня історія видання, ні той факт, що воно було 

першим українськомовним у краї, не вплинули на дослідженість газети 

журналістикознавцями, бо дотепер не існує ґрунтовної наукової праці, яка би 

продемонструвала всесторонність „Буковини”.  

Тематичне наповнення часопису оглядово подав М. Романюк у 

монографії „Українська преса Північної Буковини як джерело вивчення 

суспільно-політичного життя краю” [3]. Один із аспектів діяльності видання, 

а саме літературно-мистецьку проблематику, дослідив А. Гречанюк у 

кандидатській дисертації „Роль газети „Буковина” в загальноукраїнському 

літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття” [4].  

Частіше до часопису звертались у своїх працях історики 

О. Добржанський [5], О. Масан [6], І. Піддубний [7] та ін., аналізуючи на 

його основі суспільно-політичні аспекти життя краю.  

Відсутність повної й достовірної інформації про „Буковину” призвела 

до того, що навіть дані про періодичність видання, котра дуже змінювалась, 

неоднозначні. З початком виходу в січні 1885 р. часопис видавався двічі на 

місяць, з 1892 р. став тижневиком, з квітня 1895 р. – чотири рази на тиждень, 

а з початком 1896 р., як зазначає М. Романюк [3, с. 40], видання стало 

щоденним, проте подана наприкінці періодичність не відповідає дійсності. 

Не зовсім точні дані подає й І. Михайлин, бо вказує, що щоденною газета 
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була з 1896 по 1898 рр., а далі виходила тричі на тиждень [8, с. 443]. Також і 

недостовірну, й дуже коротку характеристику про періодичність „Буковини” 

подав А. Животко [9, с. 177]. Навіть сучасник часопису В. Сімович, котрий 

деякий час був і співредактором, помилився в даних щодо „Буковини” 

написавши, що „із початком 1898 р. вона починає появлятися тільки тричі на 

тиждень, і так виходить уже й до вибуху світової війни” [10, с. 667]. Не 

відповідає дійсності й періодичність, подана В. Ігнатієнком, він схибив із 

даними щодо 1909 р. [11, с. 78]. 

Насправді щоденною газета була ще в 1897 р., з 1898 по 1908 рр. 

виходила тричі на тиждень, „кожної середи, пятниці і неділі”, як вказувалось 

у „Буковині”, а з 1909 р. – знову виходила „що дня, крім неділь і сьвят”, 

причому щотижня один випуск нумерувався паралельно як „число для 

народу”, матеріали відповідно для нього добирались такого змісту, щоб 

зацікавити безпосередньо селян. Про цей „спецвипуск” редакція повідомляла 

в останньому числі „Рускої ради” у статті „З кінцем року” (1908. Ч. 50, 51), 

зазначаючи, що замість неї видаватиме „щотижня одно число „Буковини”, 

яке буде посьвячене тим справам, які ми обговорювали в „Рускій раді” (1908. 

Ч. 51. С. 1). 

Такі розбіжності серед дослідників у такому простому, на перший 

погляд, питанні як періодичність, вказують на недослідженість навіть 

загальних даних щодо часопису, не кажучи вже про його тематичне 

наповнення.  

Тим часом „Буковина” була надзвичайно різностороннім виданням, бо 

зверталась і до політичної, й до економічної, й до культурно-мистецької 

проблематики та ін. При цьому зовсім нічого в наукових колах не відомо про 

зацікавлення редакцією й релігійною проблематикою, попри те, що таких 

матеріалів в газеті було дуже багато. Очевидно, що дослідники, 

позиціонуючись тим, що сучасні „світські” ЗМІ мало звертаються до теми 

релігії, традиційно переносять цей фактор і на видання кінця ХІХ – початку 
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ХХ століття. Проте ретельний аналіз контенту „Буковини” демонструє зовсім 

інші реалії. 

Загалом частка наукових праць у галузі релігійної проблематики 

зростає, а часові рамки дослідники обирають дуже широкі: від ХІХ ст. і до 

наших днів, що й зумовлює такий поняттєвий апарат як історія української 

релігійної журналістики та сучасні аспекти релігійної журналістики. У коло 

українських дослідників історичних процесів в аналізованій галузі входять 

передусім А. Бойко [12 – 14], С. Кость [15 – 16], М. Левчук [17 – 19], 

М. Лозинський [20], О. Канчалаба [21], А. Ігнатуша [22]. 

Сучасна релігійна журналістика привернула увагу А. Юраша [23], 

І. Скленаря [24 – 27], М. Балаклицького [28], Ю. Комінко [29], А. Полякової 

[30], О. Керц [31], Ю. Лавриш [32] та ін. [33 – 36]. Окремі аспекти цього 

питання, а саме стандарти висвітлення релігійної проблематики в 

регіональній періодиці (на прикладі часописів м. Чернівці) були об’єктом і 

нашого дослідження [37]. 

До найбільш ґрунтовних робіт належить багаторічний доробок 

А. Бойко. У монографії „Преса православної церкви в Україні 1900 – 1917 рр. 

Культура. Суспільство. Мораль [12] авторка досліджує специфіку 

функціонування церковних ЗМІ й, відповідно, релігійної журналістики, 

звертаючись і до видань такого типу на Буковині. Натомість тексти лекцій 

„Релігія в мас-медіа України” [13], видані 2009 року, а також підручник 

„Релігійна журналістика” [14] базуються на сучасних публікаціях з релігійної 

проблематики. Саме остання праця є найбільш повною рекомендацією для 

журналістського висвітлення релігійних процесів в Україні з акцентом на те, 

що на увагу мас-медіа заслуговують представники усіх церков.  

2011 року вийшла монографія М. Балаклицького „Медіатизація 

протестантизму в Україні 1991 – 2010 років” [28], котра отримала багато 

неоднозначних відгуків, оскільки стала першим повноцінним дослідженням 

протестантської комунікації. 2013 року він захистив і докторську дисертацію 
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на тему „Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та 

сучасний стан”. 

При цьому вже можна говорити про наукове розрізнення понять 

„релігійна журналістика”, „релігійна преса” та „церковна преса”. Якщо із 

визначеннями „релігійна преса” та „церковна преса” двозначностей немає, то 

дискурс визначення „релігійної журналістики” є найбільш дискусійним 

питанням,оскільки частина українських дослідників схиляється до того, що 

дане поняття більш характерне безпосередньо для церковно-релігійної преси 

і не стосується ЗМІ „світського” спрямування. 

А. Юраш, визначаючи завдання релігійної журналістики, наголошує 

більше на аспектах, характерних для суто церковної преси, а не 

загальнополітичних видань, особливо в контексті формування стійких 

переконань у аудиторії щодо атеїзму чи впливу інших конфесій [23]. 

„В останнє десятиліття релігійна журналістика розширює свої рамки і 

виходить поза межі суто релігійних організацій, вона стає окремою 

спеціалізацією в сфері журналістики (поряд з політикою, економікою, 

культурою) та ін. і потребує відповідних фахівців для її повноцінного 

функціонування” [25], – таке визначення дає І. Скленар.  

Як галузь журналістики, що покликана висвітлювати різні аспекти 

релігійно-церковного життя в країні, розглядає релігійну журналістику 

Ю. Комінко, причому дослідниця не обмежує цю сферу лише конфесійними 

чи церковними виданнями, а поширює й на загальнонаціональні ЗМІ [29]. 

Науковець Ю. Лавриш, що співпрацює нині з газетою „День” якраз у 

сфері релігійної проблематики, говорить: „Релігійна журналістика – це 

доволі делікатна тематика, зважаючи на різнобарв’я українського релігійного 

простору. На мою думку, писати про релігію сьогодні у світських медіа – це 

непопулярно, оскільки ми у суспільстві не до кінця зрозуміли важливість 

духовних цінностей. Частина українців пожинає плоди радянського 

атеїстичного виховання, у якому Бог був непопулярним і несправжнім. 

Сьогодні, зважаючи на час секуляризації, Бог є непотрібним, адже людина, 
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володіючи небаченим інтелектом, сама є режисером свого життя. Тому 

займатись релігійною тематикою, на перший погляд, немодно, адже вона не 

принесе ім’я, як, наприклад, політична журналістика” [38]. 

Зовсім по-іншому трактує релігійну журналістику російський 

журналіст-практик М. Шевченко, поділяючи її на кілька типів: конфесійну, 

богословську, релігійно-історичну, релігієзнавчу, релігійно-політичну та 

релігійно-правову, таким чином відводячи кожній підгрупі своє місце в 

інформаційному просторі [39]. Зауважимо, що така детальна класифікація 

враховує як потреби церковної, так і загальнополітичної преси, хоча в 

контексті релігійної проблематики в українських ЗМІ представлені ці 

напрями дуже слабко. 

На основі класифікації М. Шевченка будує своє дослідження А. Смусь, 

проте при аналізі поняття в науковій роботі А. Бойко „Церковна преса. Якою 

вона мусить бути” [40] він помилково визначає, що авторка тут „обігово 

акцентує увагу на понятті „релігійна журналістика”, називаючи це явище 

„церковною пресою” [41, с. 387], тобто мова йде про ототожнення термінів, 

хоча насправді А. Бойко їх розрізняє. Ми також схиляємось до того, що це 

різні поняття, а релігійна журналістика повинна функціонувати у ЗМІ 

відповідно до спрямування мас-медіа. 

Наразі в Україні дуже мало популярних ЗМІ, що часто звертаються до 

релігійної проблематики. Винятком є проект „Релігійно-інформаційна служба 

України” (RISU) [42], що функціонує як інтернет-видання з 2001 року. Їхнє 

гасло в повному обсязі демонструє специфіку діяльності: „Тримати руку на 

пульсі релігійного життя України”. Прикметно, що RISU не є прихильником 

чи пропагандистом конкретної церкви, а в рівній мірі приділяє увагу всім 

конфесіям. Саме під його егідою вийшов посібник „Церква і медіа. Сім 

кроків до порозуміння” (2012) [43] С. Бабинської, Ю. Завадської, 

М. Карапінки та О. Булигіної, в якому подано основи комунікації та зв’язків з 

громадськістю для церков та релігійних організацій. Доречним він буде перш 



 

 

25 

за все для журналістів, що спеціалізуються на релігійній проблематиці, але 

ще не мають відповідних навиків чи досвіду. 

У контексті проаналізованих визначень поняття „релігійна 

журналістика” можемо стверджувати, що для газетної періодики Буковини 

кінця ХІХ – початку ХХ століття такої чіткої категорії не існувало, бо 

частіше всього відбувалось певне взаємопроникнення тематик, коли релігійні 

питання змішувались з політичними, національними, етнічними і т. д. Про це 

детальніше ми говорили в науковій публікації „Вплив релігійного контенту 

на концепцію газети „Буковина” кінця ХІХ – початку ХХ століття” [44]. 

Відповідно не було й спеціалізованих журналістів, котрі могли фахово 

займатись такими темами, через що часто в матеріалах подекуди 

зустрічається й „мова ворожнечі”, й агресивна лексика, й надмір 

суб’єктивізму. Тим не менш саме релігійна проблематика активно вливалась 

у загальний інформаційний потік, адже практично всі часописи, що 

видавались на Буковині періоду Австро-Угорської імперії, звертались до 

аспектів церковно-релігійного життя.  

Конкретизуючи контент „Буковини” (1885 – 1910), підходимо до 

визначення дискурсу релігійної проблематики у виданні. Загалом поняття 

„дискурс” є одним із найпопулярніших, що фігурують у сучасних 

дослідженнях, воно охоплює практично всіх сфери суспільної діяльності – 

починаючи від стандартного мовного дискурсу і аж до спортивного [45].  

У словнику журналістських термінів за редакцією Ю. Бідзілі 

знаходимо таке трактування: „Дискурс (лат. discursus – міркування, франц. – 

discourse – промова, виступ) – 1) сукупність висловлювань, що стосуються 

певної проблематики, розглядаються у зв’язках із цією проблематикою, а 

також у зв’язках між собою; 2) зв’язний текст у сукупності з 

екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними 

та ін.  – чинниками: текст, узятий у подієвому аспекті” [46, с. 33]. Словник 

авторства М. Гетьманця та І. Михайлина подає більш розширене визначення: 

„Дискурс (від лат. discursus – розгалуження; фр. – discourse – промова, 
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виступ) – складний соціолінгвістичний феномен сучасного комунікативного 

середовища, який детермінується прагматично-ситуативними (політичними, 

психологічними, культурними) чинниками, має „видиму” (текст) і 

„невидиму” (екстралінгвістичну) структуру і зміст якого „будується” автором 

висловлювання в процесі його розгортання та реципієнтом в процесі його 

сприйняття. Дискурс – це життя тексту в свідомості особи (масовій 

свідомості), коли нова інформація накладається на її попередні знання і 

уявлення, і реальній дійсності, коли особа (спільнота), збагачена новими 

знаннями, приймає поведінкові рішення” [47, с. 189]. 

Серед українських науковців найближче нам тлумачення терміну 

„дискурс” фіксуємо в монографії К. Серажим: „під дискурсом ми розуміємо 

складний соціолінгвістичний феномен сучасного комунікативного 

середовища, який, по-перше, детермінується (прямо чи опосередковано) його 

соціокультурними, політичними, прагматично-ситуативними, 

психологічними та іншими (конституюючими чи фоновими) чинниками, по-

друге, має „видиму” – лінгвістичну (зв’язний текст чи його семантично 

значущий та синтаксично завершений фрагмент) та „невидиму” – 

екстралінгвістичну (знання про світ, думки, настанови, мету адресанта, 

необхідні для розуміння цього тексту) структуру і, по-третє, 

характеризується спільністю світу, який „будується” впродовж розгортання 

дискурсу його репродуцентом (автором) та інтерпретується його реципієнтом 

(слухачем, читачем тощо)” [48]. При цьому дослідниця виділяє явище 

політичного медійного дискурсу, що є інституціональним видом спілкування 

й характеризується як смислове наповнення тексту, котре відображає 

політичну ситуацію в суспільстві. Зазначає К. Серажим і те, що як вид 

масовоінформаційного дискурсу політичний дискурс стосується практично 

всіх тем, що відображають різні сфери суспільного життя. 

Незважаючи на те, що дані поняття авторка виокремлює як характерні 

для сучасної української періодики, наше дослідження демонструє 

можливість перенесення політичного дискурсу й на часописи початку 
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ХХ століття, зокрема й на „Буковину” (1885 – 1910), котра загалом більшу 

частину матеріалів навіть на релігійну проблематику подавала саме в 

контексті політичного дискурсу, зважаючи на тогочасну суспільно-політичну 

ситуацію.  

Саме такий аспект аналізованого питання зумовив використання в 

роботі й наукових праць місцевих істориків, філософів та релігієзнавців. 

Дуже цінною для розуміння історичного контексту, відображеного в газеті 

„Буковина”, стала праця О. Добржанського „Бажаємо до України” (2008) [5], 

що вміщує спогади й документальні відомості про події перед Першою 

світовою війною на Буковині. Повну картину життя краю вдалось 

сформувати на основі досліджень О. Масана [6], І. Чеховського [49] та ін.  

Соціорелігійне життя православного населення Буковини досліджене 

М. Чучком [50], конфесійні особливості співіснування народу ретельно 

проаналізували В. Докаш [51] та В. Лешан [52 – 53]. 

 

1.2. Рубрикація, авторський склад, жанрова структура медіа-контенту 

З першого ж числа головним своїм завданням редакція „Буковини” 

вважала піднесення народу на високий рівень духовного та морального 

розвитку. При цьому зазначалося: „Велику політику ми не втягуєм тепер в 

нашу програму, але будемо стояти все при прапорі Австро-Слов’ян, будемо 

йти з ними спільно рука в руку…” (1885. Ч. 1). Насправді „таємна” політика 

була присутня в усі роки існування часопису, хоча лише в 1909 р. „Буковина” 

себе офіційно іменувала органом Української поступової партії. Зрештою, 

саме гра у „велику політику” призвела до зникнення видання, що 25 років 

демонструвало неабиякі успіхи на ринку ЗМІ.  

Зацікавленість „Буковини” саме релігійною проблематикою 

пояснюється суспільно-історичним життям народу: „На Буковині були 

представлені майже всі європейські релігії і секти. У середині ХІХ ст. в краї 

проживали православні і греко-католики, римо-католики і протестанти 

лютеранського та реформаційного спрямувань, іудеї і старообрядці, 
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представники старокатолицької англійської церкви та ін. В краї майже не 

існувало одноконфесійних громад. Кожен народ, який прибував на Буковину, 

приносив не тільки свої традиції і звичаї, але й свою релігію, яка свято 

оберігалася” [54, с. 20]. Тому й ці аспекти редакція конкретизувала, 

заявляючи: „Наша газета буде проте щиро підпирати всі стараня церкви о 

релігійно-моральне вихованє нашого народу, ба навіть наставати на те, щоб 

церков сповнила сей свій святий обов’язок супроти руского народу. В справи 

чисто церковні не будем мішатися”4. 

Багато в чому наповнення газети залежало від редакторів, котрих за 

роки її існування налічується чимало, зокрема М. Романюк зазначає: „У 

виданні „Буковини” брали участь майже всі визначні громадські діячі 

Буковини. У ній співпрацювала також велика частина тодішніх громадських, 

культурних і політичних діячів з усіх українських земель. Першим 

відповідальним редактором був Ю. Федькович, а фактичну редакцію перші 

шість років здійснював О. Попович” [3, с. 41]. Діяльність Ю. Федьковича як 

редактора „Буковини” описав Ф. Погребенник, займався він і дослідженням 

криптонімів у часописі, проте цікавили його лише художні твори, а тому 

більшість авторів, котрі не вказували свої імена, щоб не зазнати 

переслідувань, так і залишились невідомими [55, с. 46].  

Ретельно описана редакторська робота в часописі В. Сімовичем, 

сучасником видання, мовознавцем та культурним діячем: „Першим 

редактором „Буковини” був Юрій Федькович. Але ж, власне, поет тільки 

відповідав за редакцію, бо вже й нездужав і потрохи відбився був від 

громадської роботи. Вся редакційна робота спочивала тоді на Омеляні 

Поповичеві, що до самої смерти „Буковини” до неї дописував, та на Івані 

Тиминськім. Та вже тоді багацько праці вкладав у неї тодішній провідник 

буковинських українців, проф. Степан Смаль-Стоцький. Політичні й 

національно-освідомні статті все виходили з-під його пера. І так було ввесь 

час, доки він мав час стояти близько часопису... По смерти Федьковича 

                                                 
4 Нащо ми розширяєм „Буковину” // Буковина. 1895. Ч. 11. С. 2. 
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(1888) рік вів редакцію письменник Павло Кирчів, а далі пять років 

незвичайно талановитий журналіст Сильвестер Дашкевич (1889 – 1894.), за 

якого „Буковина” стала тижневиком. Після передчасної смерти цього 

талановитого редактора рік газета спочивала в руках Василя Дутчака (до 

1895.), а потім припадає для неї – розквіт за редакції Йосипа Маковея (1895 – 

1897), коли вона стала денником і з часопису для народу зробилася органом 

для української інтелігенції. З відходом Маковея до Львова на редактора 

„Літературно-Наукового Вісника” (1898) – редактори міняються що року, що 

півроку – як ті образки в кінематографі: Степан Кравчук, Лев Турбацький 

(1898), Денис Лукіянович (1899), Йосип Шпитко (1900), на якийсь час ізнову 

Маковей (1901), а далі Микола Левицький і Василь Сімович, Антін 

Крушельницький, Лесь Гринюк, Остап Світлик, Ярослав Весоловський, 

Володимир Карбулицький, Йосип Безпалко, Франц Коковський, Остап 

Луцький, Лев Когут і нарешті перед самою війною Володимир Кушнір та 

Юрій Сербинюк, і т. д., люди в тому часі, молоді, здебільша тодішні 

університетські студенти. Багато з тих редакторів виконувало тільки технічну 

роботу, бо й так від 1900 р. властивим редактором і відповідальним перед 

громадою за редакцію („за політичну лінію”) був Омелян Попович. Але ж за 

редакції Ярослава Весоловського (1904 – 1905) „Буковина” піднеслася ще раз 

була дуже високо, до того самого значіння, яке мала вона за Й. Маковея” [56, 

с. 668].  

М. Романюк, аналізуючи „Буковину”, зосередився більше на 

літературних та громадсько-політичних темах, натомість про те, що часопис 

активно писав і на релігійну проблематику, ніде немає жодної згадки [3]. Не 

виокремлював цей аспект серед програмних пунктів часопису й І. Михайлин, 

хоча він їх навів аж шість, проте навіть дотичні до релігії теми тут не 

фігурують [8, с. 445]. 

Натомість дослідниця творчості Юрія Федьковича А. Коржупова 

згадувала про релігійні питання в „Буковині”: „Майже в кожному номері 

вміщувалися статті та дописи, що розповідали про підлі вчинки, підступні дії 
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попів, про їх паразитичне життя та антинародну діяльність. „Буковина” 

наводила показові факти, які свідчили про бажання „попів-румунізаторів 

народ в темноті держати, бо інакше би не мали дійних корів, з котрих би 

маєтки робили”. Газета вела також боротьбу проти темряви, неуцтва, 

забобонів, викривала „чудеса” оновлення ікон […] Правда, „Буковина” 

обмежувалася лише антипопівською пропагандою і ніколи не стояла на 

позиціях атеїзму” [57, с. 30]. Щоправда водночас А. Коржупова категорично 

заперечувала участь у виданні часопису І. Тимінського, хоча свідчення його 

сучасників спростовують цю думку. 

У контексті релігійної проблематики „Буковина” не подавала матеріали 

релігійно-теологічного спрямування, а робила акцент на публікаціях, що 

впливали на формування світогляду народу, вибираючи з усього інформаційного 

масиву про церковне життя теми, що мали найбільший резонанс. При цьому 

статті часто супроводжувались своєрідним бекграундом – коли в матеріалі 

згадувались усі попередні публікації з аналізованої проблеми, що суттєво 

знижувало їх рівень через постійні повтори. Часто „Буковина” вдавалась і до 

завершення матеріалів риторичним питанням – „А що на се скаже світла 

консисторія?”, тим самим натякаючи на те, що адекватної реакції не буде, а з 

проблемною ситуацією доведеться боротись самостійно. 

При цьому вже 1886 року священики почали скаржитись на часопис 

через нібито його прагнення викликати в народу ненависть до духовенства, 

на що „Буковина” відповіла матеріалом „Хто виноват?” (1886. Ч. 23. С. 1), 

роз’яснюючи, що лише той, хто бажає зла своєму народові є справжнім його 

ворогом, а намагання відкрити істину людям не вороже.  

Загалом концепція „Буковини” тривалий час була доволі поміркованою 

і навіть дещо „монотонною” – стандартні рубрики, повторювані теми, 

незмінна структура. Часописові бракувало різноманіття. При цьому 

матеріалів на релігійні теми було чимало, вони часто ставали об’єктом 

передових статей, що дає змогу сказати, що саме релігійна проблематика 

була однією з провідних паралельно з політичною та культурно-мистецькою, 
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хоча в жодному дослідженні преси Північної Буковини періоду Австро-

Угорщини цей аспект до уваги не взятий.  

„Буковина” часто передруковувала матеріали релігійної тематики й з 

інших часописів, не завжди вказуючи джерело запозичення, але при цьому 

переважно додавала наприкінці свої думки та коментарі щодо висвітленої 

події. Найбільше передруків зафіксовано з американської газети „Свобода”, 

проте на неї редакція завжди посилалась. 

Водночас надзвичайно важко класифікувати аналізовані публікації за 

жанрами, оскільки часопис змішував інформаційні й аналітичні жанри, 

приправляючи їх ще й надміром суб’єктивізму. Редакція визначала для себе 

таку форму авторської роботи як „допис”, що передбачав певне бачення 

релігійної ситуації, навколо чого й велась подальша дискусія. Переважна 

більшість матеріалів, що опинялись у рубриці „Новинки”, „Новини зі світу” 

чи „З України” були за жанром замітками або розширеними замітками й 

розміщувались традиційно на 3 або 4 сторінці. При цьому передові статті, що 

стосувались релігійної тематики, мали зазвичай великий обсяг і всі ознаки 

аналітичної журналістики, адже наявна тут і різностороння подача 

інформації, й аргументація, й прогнозовані висновки.  

Нами не зафіксовано в „Буковині” матеріалів інформаційно-

довідкового характеру про релігійні свята, редакція обмежувалась у таких 

ситуаціях привітаннями читачів з нагоди Різдва чи Великодня.  

Наразі не вдалось встановити майже нікого з авторів публікацій на 

релігійну тематику, бо підписувались вони або псевдонімом, або 

криптонімом, а в більшості випадків узагалі були анонімами. В. Сімович 

згадував величезний потік політичних емігрантів на Буковину в 1904 р., де 

можна було мислити вільніше: „Вже так якось завелося, що всі вони під 

найрізнороднішими, чудернацькими псевдонімами, а то просто як усякі 

Стьопи, Миші, Каті – з’являлися в редакції „Буковини”…” [58, с. 654]. 

Зокрема не відомо, хто ховався за псевдонімами „Православний”, 

„Українець”, „Учитель”, „Селянин”, „Парохіянин”, „Н. Недайбіда”, „Озірник” 
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(тобто оглядач – Ю. М.) та криптонімами „П. Б. Ж.”, „А. В. К.”, „Г. З.”. З 

упевненістю можна говорити лише про двох реальних авторів: швидше за все 

Іван Гарасимович, учитель української гімназії у Вашківцях, котрий брав 

активну участь у суспільно-політичному житті краю, підписувався 

криптонімом „І. Г.”. Цілком можливо, що й псевдонім „Учитель” також 

належить йому. Псевдонім „Олег Сатир” розкрив В. Сімович, вказавши, що 

належить він редакторові „Буковини” Я. Веселовському [58, с. 654].  

Загалом серед публікацій, що підписувались псевдонімами, найбільше 

належить Православному – 26, проте важко сказати, чи це була одна й та ж 

людина, чи різні автори, тому що тематично всі ці матеріали дуже різні між 

собою, однак дана особа була надзвичайною ерудованою, освіченою й добре 

орієнтувалась в церковно-релігійній ситуації.  

Певні сподівання ми покладали на те, що вдасться віднайти редакційний 

архів „Буковини” австрійського періоду, де можуть бути відомості й про 

авторський колектив, проте за свідченнями письменника М. Марфієвича [59], 

архіви газети зберігаються в Москві в історичному музеї, де він сам випадково 

їх знайшов. На жаль, більше жодних уточнень він не подавав, а в переліку 

сучасних фондів цього музею ні слова про „Буковину”. 

Крім того, на нашу думку, потребує уваги вивчення дискурсу 

релігійної проблематики часопису крізь призму особи редактора. Ці аспекти 

вже досліджував М. Балаклицький у статті „Роль редактора у формуванні та 

розвитку конфесійної преси в Україні” [60], проаналізувавши конкретних 

редакторів та їх значення в розвитку адвентистського друку в Україні. 

Зверталася до цього питання й М. Левчук у праці „Православна періодика 

Волині: стилістика релігійного тексту”, зосередившись на специфіці 

стилістики мовних засобів текстів церковних видань [61].  

Саме постать редактора – Сильвестра Дашкевича, що редагував 

„Буковину” з 1888 по 1892 р. частково пояснює пильну увагу газети до 

висвітлення церковно-релігійного життя, адже ще 1891 року він видав 

німецькомовну працю „Становище греко-православних українців у Буковині”, в 
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якій висловився проти румунізації українців краю й навіть запропонував 

поділити Буковину на українську й румунську частини. Згодом ці ідеї будуть 

втілюватись наступниками в концепції поділу православної церкви. 

Доволі „рівномірна” редакційна лінія „Буковини” помітно змінилась у 

плані інформаційного наповнення часопису з 1904 року, коли редактором 

став Я. Веселовський: „Обняв редакцію Весоловський із 1 січня 1904 р., й 

газета відразу набрала іншого вигляду: вона стала ц і ка ва ” [58, с. 654]. 

Зокрема почали публікувати багато матеріалів про поширення „Січей” 

(товариство засновано 1903 року), проте саме цей аспект спричинив те, що 

релігійна проблематика на деякий час відійшла на другий план.  

Суттєво переглянули концепцію видання 1907 року в період 

редакторства Віктора Строїча – з’явилось дуже багато матеріалів про 

підросійську частину України, про Росію загалом, на перший план почали 

виходити політичні теми. Вперше в „Буковині” розпочалась активна 

передвиборча агітація до державної ради, а тому матеріалів на релігійну 

проблематику крізь призму політики стало надзвичайно багато. Матеріали ж на 

інші релігійні теми в цей час обмежувались замітками в рубриці „Новинки”. 

У 1909 р. з нагоди 25-річчя діяльності „Буковина” видавалась 6 разів на 

тиждень та офіційно стала органом Української поступової партії. 

Нововведенням стало й те, що для селян окремо видавався узагальнений 

тижневий випуск „під неділю”, щоб їм простіше було оплатити газету. 

Важливо, що разом з цим газета перейшла на відлік часу за „новим стилем”, 

номери вже датувались одним календарним числом, а не двома, як раніше (за 

новим та старим стилем). Разом з цим стрімко зростала кількість публікацій на 

релігійні теми, відтепер майже в кожному випуску був хоча б один такий 

матеріал. До редакції надходило так багато дописів селян зі скаргами на 

румунізацію з боку священнослужителів, що „Буковина” вже не публікувала їх 

цілком, а лише передавала зміст, пояснюючи, що „консистория не звертає на 

них уваги, а самих румунізаторів воно не направить”5. 

                                                 
5 На сьвячених румунізаторів // Буковина. 1909. Ч. 14. С. 3. 
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На такій хвилі піднесення „Буковина” раптово перестала видаватись. З 

початком 1910 р. редакція повідомила про припинення випуску з політичних 

причин. Саме через рішення Української поступової партії й „Руської ради” 

надалі виходив часопис „Народна рада”, що повинен був перебрати на себе 

функції авторитетного видання.   

Спадкоємцем ідей „Буковини” дослідники часто називають „Нову 

Буковину” (1912 – 1915), проте це вже була швидше спроба реанімувати 

колишню газету, щоб повторити її успіх, але колектив у часописі вже був інший, 

а найгірше те, що зруйнувались стосунки між С. Смаль-Стоцьким та 

М. Васильком, внаслідок чого вони стали опонентами, і це відбилось на 

редакційній політиці всіх опікуваних ними видань. 1915 р. знову відроджується зі 

старою назвою „Буковина”, що в роки Першої світової війни та окупації краю 

російськими військами з січня до 24 вересня 1915 р. виходила у Відні, а з 

6 листопада 1915 р. до червня 1916 р. друкувалася в Чернівцях. Однак через 

політичні перипетії з 28 вересня 1916 р. газета змушена була знову видаватися у 

Відні, і лише після відступу російських військ 15 травня 1918 відновлено випуск 

у Чернівцях. Останнє, 39-те, число вийшло 10 грудня 1918 р.; причиною стало те, 

що друкарня, в якій друкувалися часописи, „замкнена румунськими військами” 

(1918. Ч. 39). Наголошуємо на тому, що всі „відновлені” випуски газети мали вже 

зовсім іншу редакційну політику, передусім через розкол у лавах українських 

політиків, що почали вести міжусобну інформаційну боротьбу.  

Важливість релігійної проблематики в концепції газети „Буковина” 

демонструє той факт, що за 25 років існування часопису з 1885 по 1910 рр. нами 

зафіксовано 719 різнопланових матеріалів на релігійні теми (див. Додаток А). 

Звісно, що цю цифру не можна назвати вичерпною, оскільки не збереглись 

окремі номери видання, проте й такий показник дає змогу скласти повну картину 

редакційної політики часопису щодо теми релігії. Лідером серед тематичних 

категорій є румунізація церкви – 203 матеріали, на другій позиції  – „українське 

питання” в церкві – 167, дискусійні аспекти релігії в ЗМІ – 98, релігія та держава 

й політика – 93, москвофільство – 34, діяльність католицької церкви – 70, 
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релігійні процеси в Росії – 28, протестантство – 22, іудаїзм – лише 4 матеріали. 

Ми не наводимо кількісний аналіз окремо за кожен рік, оскільки через постійні 

зміни в періодичності часопису ці дані не будуть інформативними.  

Найбільше здивування викликала така мала кількість публікацій на 

релігійну тематику щодо іудаїзму, проте це можна пояснити наступним 

чином: „Буковина” проявляла толерантність до іудеїв у релігійному плані, 

проте в суспільно-політичних питаннях не щадила „жидів”, як вони 

традиційно означались редакцією. Тим не менш наведені дані демонструють, 

наскільки часопис уболівав за долю православної церкви саме для українців, 

яка би стала надбанням народу після довгої боротьби. 

Висновки до розділу 1 

Відповідно до визначеної теоретико-методологічної бази дослідження в 

даному розділі йдеться про основні здобутки українських 

журналістикознавців у вивченні релігійної журналістики. Здійснено огляд 

наукових праць щодо висвітлення релігійної тематики в ЗМІ, на підставі чого 

робимо висновок, що й безпосередньо газета „Буковина” (1885 – 1910), й 

релігійна проблематика в ній досліджена дуже мало.  

Окреслено також поняття „дискурс”, що дає змогу сформувати цілісну 

картину релігійної проблематики в „Буковині” й визначити її ідейно-

концептуальні засади. 

Доведено, що існуючі дослідження газети „Буковина” подекуди 

неточні й неповні, з акцентом переважно на висвітлення літературно-

мистецького життя в часописі. При цьому дискурс релігійної проблематики у 

виданні був одним із визначальних і демонструє надзвичайно різнопланові 

матеріали щодо церковно-релігійного життя, що часто подавались крізь 

призму інших сфер суспільного буття. 

На основі аналізу визначено відсоткову кількість публікацій на 

релігійну тематику в контенті газети „Буковина”, з чого виразно помітно 

нерівномірність висвітлення певних тем.  
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РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯ ПОДАЧІ РЕЛІГІЙНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ  

НА ШПАЛЬТАХ „БУКОВИНИ” (1885 – 1910)  

В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ 

 

2.1. Румунізація церкви як основний тематичний пласт  

релігійної проблематики 

Румунізація населення на Буковині для максимальної ефективності 

здійснювалась відразу в кількох напрямках, про що згадує й С. Кость: „Ідея 

„Великої Румунії” домінувала і в політиці Бухареста щодо українських 

територій, а тому румунізація українців й інших національних меншин стала 

основним напрямом етнополітики. Зрозуміло, що було заборонено назву 

„українці”, що до середини 20-х років не залишилося жодної української 

початкової школи” [1, с. 6]. Не оминула така доля й церкву, що стало 

основним інформаційним приводом для „Буковини”. Саме цей пласт 

матеріалів пройшов усі етапи розвитку разом з редакцією видання, практично 

в кожному номері газети є хоча б одна замітка на цю тему, значна частина 

передовиць присвячена цій проблемі, а тому зрозуміло, наскільки сумним 

було становище українців у православній церкві, якщо за 25 років існування 

часопису це питання залишалось все таким же актуальним. Такі реалії не 

зовсім відповідають думці Л. Вежель: „Ми повинні усвідомити: Українська 

православна церква протягом століть була тою потужною силою, що 

об’єднувала в одне ціле весь український народ на засадах єдиної віри, а 

держава пильнувала той моноліт, підтримувала, бо це було всенародною 

справою навіть  в умовах спустошливого татаро-монгольського нашестя” [2, 

с. 78]. Просто на Буковині православній церкві так і не судилось бути 

українською при Австро-Угорській імперії, а при Румунії про це загалом не 

могло бути мови, що сильно вплинуло й на настрої інтелігенції в краї. Це 

підтверджує й А. Бойко: „Православна церква у Західній Україні проводила 

політику самодержавства у найагресивнішому та найрадикальнішому її 

варіанті. Місіонерська діяльність, яку покликана була вести церква, 
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поєднувалась у цьому регіоні з денаціоналізацією, асиміляцією та 

русифікацією населення” [3, с. 68], хоча саме про румунізацію церкви тут не 

згадано.  

Переважно всі матеріали даної групи подавались у контексті 

міжнаціонального конфлікту в церкві між українцями та румунами, що дає 

змогу говорити про етнорелігійну проблематику, хоча чернівецькі науковці 

В. Докаш [4] та В. Лешан [5] стверджують, що за час існування Австро-

Угорської імперії не зафіксовано конфліктів між різнонаціональним 

населенням на релігійному ґрунті: „в історичному розрізі тут не зафіксовано 

якихось гострих міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів […]. 

Важливим примирювальним фактором виступала тут приналежність двох 

найбільш численних національностей краю – українців та румунів до єдиного 

православного віросповідання” [5, с. 121]. Публікації „Буковини” дають 

змогу спростувати цю думку, при чому мова не йде про штучно спровоковані 

часописом сутички між вірянами, бо всі непорозуміння редакція 

висвітлювала з точки зору обох сторін, наводячи лише наприкінці й свої 

аргументи.  

Зауважимо також, що в нашому дослідженні мова йтиме про трьох 

митрополитів Буковинської православної митрополії, котрі фігурують у 

контексті матеріалів часопису – Сильвестра Мораря-Андрієвича (очолював 

митрополію з 12.03.1880 р. по 03.04.1895 р.), Аркадія Чуперковича (очолював 

митрополію з 16.02.1896 р. по 05.03.1902 р.), Володимира Репту (очолював 

митрополію з 04.10.1902 р. до румунської окупації 1918 р.) [6]. 

У зв’язку з різноспрямованістю публікацій аналізованої тематичної 

категорії доцільно їх поділити за проблемно-тематичною характеристикою, а 

саме: 1) румунізація населення священиками; 2) румунізація церковного 

життя; 3) румунізація церковної освіти. 

Категорія румунізації населення священнослужителями – найболючіша 

серед усіх груп матеріалів, бо передусім це голос народу в численних 

скаргах, дописах, зверненнях до редакції, які „Буковина” доносила до 
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аудиторії як лише могла, апелюючи до всіх владних структур, проте 

самотужки владнати проблему так і не змогла, аж доки на підтримку не 

прийшли посли-українці. 

У першому ж числі від 1886 року „Буковина” зачіпає тему румунізації 

священнослужителями в замітці „Із долини Молдовицької” , повідомляючи, 

що через непорозуміння священика-румуна Мадьора з населенням, 

митрополит Морар рекомендує ввести для викладання румунську мову, „бо 

там більша частина жителів є румунської народності” (1886. Ч. 1. С. 3), тобто 

консисторія загалом навіть не бажала вдаватись у подробиці конфлікту, а 

приймала єдино можливе рішення – румунізувати українське населення, щоб 

не було претензій щодо нерозуміння мови. Протягом 1886 року до 

аналогічної проблеми будуть звернені матеріали „Буковини” „Дві важні 

справи” (1886. Ч. 4. С. 1), „Новий замах” (1886. Ч. 7. С. 1), „Дяк в Самушині” 

(1886. Ч. 17. С. 4), „Прав. консистор” (1886. Ч. 18. С. 6). 

Уперше активний опір населення румунізації церкви спостерігається 1888 

року, коли починається перехід цілими приходами з православ’я в греко-

католицизм, проте такий крок важко назвати початком самоусвідомлення 

нації, адже люди обирали унію лише як українськомовний альтернативний 

варіант церкви, не бажаючи при цьому відстоювати свої права в православній 

церкві. „Буковина” слідкувала за такими випадками дуже ретельно, що 

демонструє ціла низка матеріалів: „Вибирайте – що хочете!” (1888. Ч. 5. 

С. 1); „Вибрали!” (1888. Ч. 6. С. 1-3); „Уніятского священника” (1888. Ч. 6. 

С. 7); „Наша православна консистория в Черновцах” (1888. Ч. 10. С. 7); 

„Допис з Раранча” (1888. Ч. 14. С. 4); „Із Раранча” (1888. Ч. 14. С. 6). Власне 

стосувались усі публікації гучної історії переходу в унію села Раранча (нині 

Рідківці Новоселицького р-ну), коли мешканці через невдоволення 

священиками-румунами прийняли таке рішення. Консисторія, зрозумівши 

небезпечність ситуації, відреагувала візитом митрополита в село, проте це 

вже не допомогло, люди навіть не схотіли прийти на зустріч. „Ми не 

зрікаємося церкви, але румунізаторів; ми переходимо до церкви, котра 
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православній найближча, бо бачимо в ній священиків, котрі доказали між 

нашими рідними братами русинами в Галичині, що є правдивими духовними 

отцями народу…”6. Зрештою селяни таки отримали бажаного священика 

о. Каратницького, проте витримав він на новому місці лише 3 місяці, 

оскільки православні священики писали на нього доноси, про що також 

повідомила „Буковина”. Врешті-решт конфлікт перейшов на політичний 

грунт, коли „Русская правда” звинуватила „Руську бесіду” в підбурюванні 

людей приймати унію, на що „Буковина” відповідала, що виною всьому лише 

румунізаторська діяльність митрополита 7.  

Маючи прикладом ситуацію в Раранчі, дуже швидко до подібних заяв 

почали вдаватись й мешканці інших сіл, зокрема Іспаса й Топорівців, а за 

ними й Лужанів8, через що „Буковина” робить висновок, що з такою 

консисторією православ’я в краї не можливе: „Консистория навіть 

признається сама, що вона не дуже банує, хотьби і ціла Буковина стала 

уніятською, коби се не пошкодило лиш фондові релігійному, котрого вона не 

хоче утратити”9. 

Митрополит Морар, розуміючи, які наслідки можуть мати подібні заяви 

прихожан, намагається врятувати своє становище, що зрозуміло з великого 

передового матеріалу „Буковини” „Наказ буковинскої православної 

консисториї” (1888. Ч. 10. С. 1-2). Редакція повідомляє, що вийшов наказ для 

всіх священиків, писаний мішаною церковнослов’янською, російською 

мовами й буковинським наріччям, у ньому вказано сприяти вимогам людей, 

не перешкоджати відкриттю  читалень й проводити профілактичні бесіди, 

аби уникнути переходу прихожан в унію. При цьому сам митрополит був не 

надто послідовним у своїх діях, бо під час богослужіння в с. Хрещатик, на 

яке приїхало близько 4000 мешканців краю, не схотів і слова сказати 

українською10, в с. Веренчанка призначив священика-румуна, котрий 

                                                 
6 Вибрали! // Буковина. 1888. Ч. 6. С. 1-3. 
7 Допис з Раранча // Буковина. 1888. Ч. 14. С. 4. 
8 Православіє чи румунізація? // Буковина. 1891. С. 6. 
9 Політика, а унія на Буковині // Буковина. 1888. Ч. 15. С. 1. 
10 Румунізація без кінця // Буковина. 1888. Ч. 10. С. 6. 
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ненавидів українців11, а на посаду очільника руської катехиктури в 

Чернівецькій гімназії запропонував румунського фанатика Прокоповича, 

відкинувши кандидатури українців Воробкевича й Івановича12. 

„Пастирске посланіє митрополита Мораря з поводу сегорічних 

великодних свят” (1892. Ч. 21. С. 1-3) – це, на перший погляд, опубліковане 

„Буковиною” звернення до мирян, але насправді це завуальований аналіз 

румунізаторської діяльності митрополита, що не припиняється навіть у такі 

великі свята: „щоби румунам помогчи, він взявся за таку методу, яка нігде в 

світі не практикуєся! Замість звернутися впрост до румуньского народу […] – 

і єму помагати, що для русинів менше би було болюче, він звернув всю свою 

увагу на русинів, щоби, не допустивши їх до ніякого поступу, тим самим 

прийти в поміч Румунам”. Мова тут йде передусім про започатковану манеру 

перекручування священиками в свідоцтвах про народження українських 

прізвищ, назв сіл на румунський манер, а в українські села й далі 

надсилались священики-румуни. До аналогічної проблеми звернений і 

матеріал „Надужитя в урядах парохіяльних” (1895. Ч. 10. С. 1). 

Така діяльність консисторії врешті-решт призвела до того, що селяни 

починають масово скаржитись на вчинки священнослужителів-волохів, 

дублюючи свої звернення до митрополії і в „Буковині”, а часопис, у свою 

чергу, ретельно їх аналізував, що відобразилось у публікаціях „Наслідки 

румунізації рускої православної церкви” (1894. Ч. 48. С. 1-2) – скарга 

мешканців с. Руспебоул на священика Мігаєскула; „На гр.-прав. руского 

кафедрального проповідника о. Прокоповича” (1895. Ч. 1. С. 4) – скарга 

мешканців Чернівців, що від 1891 року Прокопович жодної проповіді у 

кафедральній церкві українською не виголосив. 

Навіть після смерті Мораря його прижиттєва справа румунізації церкви 

тривала: „Волоскі проповіді” (1895. Ч. 80. С. 3) – це допис селян з Чорнівки 

про те, що в церкві жодної проповіді українською ще не звучало, хоча село 

                                                 
11 Як власне довідуємось // Буковина. 1888. Ч. 10. С. 6. 
12 Непоправні // Буковина. 1888. Ч. 17. С. 3. 
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українськомовне; „Громада Лужан” (1896. Ч. 26. С. 3) – вимога селян 

замінити румунського священика Дана, яка таки була виконана через погрози 

прихожан перейти в унію.  

Скарги не припинились і після призначення митрополитом 

А. Чуперковича, що підтверджують замітки „Межи рускими деканатами” 

(1896. Ч. 104. С. 3) та „Союзники „русскихь консерватистовь” (1896. Ч. 173. 

С. 3). У першій повідомлялось, що Дністерський деканат, котрий межує з 

Галичиною, найбільше потерпає від румунізаторського попівського свавілля, 

а в другій про румунізаторську роботу о. Преліча в с. Брязі, котрий відкрив 

румунську читальню „Спелуцу” й домагається викладання в школі по-

румунськи. Крім того, новопризначеного митрополита православні українці 

просили про видачу свідоцтв про народження українською мовою, бо зараз 

священики виписують лише румунською, та ще й перекручують прізвища на 

свій лад13. 

Фіксуємо серед матеріалів про румунізацію населення 

священнослужителями багато таких, в яких поруч йде тема пияцтва 

священиків-румунів, зокрема спостерігаємо це і в дописі „Письма від селян 

(Селянин про сьвящеників-румунізаторів” (1896. Ч. 237. С. 1). Дописувач 

починає свою історію з того, що священик-волох у церкві проповідував про 

шкоду горілки, а сам по поверненні додому випиває, за словами його 

служниці. Та цим історія не завершується: він ще й не дозволяє засновувати 

читалень, кажучи, що це „уніятство”, а одного разу навіть не дозволив 

похоронити на церковному цвинтарі дитину католиків. На превеликий жаль, 

таких історій у „Буковині” безліч, люди як могли висловлювали свої скарги, 

на перший погляд, дрібні, але для селян це були речі надважливі, а тому 

часопис намагався писати про це якнайбільше, щоб привернути увагу 

консисторії й хоч якось зарадити ситуації.  

                                                 
13 До сьвітлої православної консисториї // Буковина. 1896. Ч. 145. С. 2.  
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З гумором підійшла редакція до берегометського священика, назвавши 

його „глухонімим” – бо він румун, відповідно, цілком українське населення 

не розуміє його, а він не розуміє людей14. 

„Румунізация православної церкви не перестає” (1901. Ч. 31. С. 2) – 

повідомляє Православний, розповідаючи про те, що знову на кілька 

українських парохій призначено священиків-румунів, через що дуже 

скаржиться населення. Надалі матеріалів такого змісту буде надзвичайно 

багато: „Піп-румунізатор” (1902. Ч. 13. С. 3), „Протоєрейство черновецкого 

повіту” (1902. Ч. 17. С. 3), „Нова заслуга попа-Румунізатора” (1902. Ч. 31. 

С. 2), „Православні волоскі священики мобілізують ся” (1902. Ч. 54. С. 3). 

Православний неодноразово писав і про те, що в багатьох селах не хочуть 

призначати священиків-українців узагалі, зокрема така ситуація описана ним 

у статті „Справа обсадженя парохії в Лукавци долішнім” (1907. Ч. 92. С. 2). 

На жаль, дописів селян з скаргами на румунізацію стане надзвичайно 

багато після призначення митрополитом Володимира Репти, це, наприклад, 

„Письма з краю. Із Сучавщини” (1905. Ч. 7. С. 3), „Чагорскі ромунізатори при 

роботі” (1906. Ч. 33. С. 3), „Дописи” (1907. Ч. 121. С. 2), „До відома гр. 

православній консисториї і кураєвому президентови” (1908. Ч. 38. С. 3), 

„Волоскі попи брикають” (1908. Ч. 62. С. 3), „Просьба о поміч” (1908. Ч. 66.  

С. 3), „Хотять борби” (1908. Ч. 71. С. 3), „Дописи. Із Волоского Банилова” 

(1908. Ч. 100. С. 2-3), „Допись із Волоского Банилова” (1909. Ч. 5. С. 3), „До 

Єго Ексцелєнциї Преосьвященного Архиєпископа і Митрополита і пр. д-ра 

Володимира де Репти” (1909. Ч. 11. С. 1). Намагались селяни повідомляти й 

про випадки, коли румунізатори обертали ситуацію навколо церкви на свою 

користь, наприклад, допис „Нова церква в Глібоці” (1909. Ч. 108. С. 2) – це 

розповідь про новозбудовану церкву, котру прикрасили написами 

українською, проте знайшлось двоє чоловіків, котрі під тиском підписи 

поставили по-румунськи, хоча й є українцями. Як не дивно, до скарг 

населення щодо неправомірної діяльності священнослужителів була більш 

                                                 
14 Глухонімого священика // Буковина. Ч. 79. С. 3. 
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уважною австрійська влада, а не консисторія, так цісарським патентом було 

наказано священикам брати за церковні процедури фіксовану плату, а ті, хто 

не коритиметься указу, будуть покарані15. 

Уперше від імені кореспондента „Буковини”, хоча й без зазначення 

прізвища, повідомляється про сумний стан православної церкви в 

українських громадах, особливо в Заставні та Кіцмані, де священики 

правлять по-румунськи, метрики ведуть або румунською, або російською, 

навіть печатки парохам видали румунські16. Церковного діловодства 

стосувалась і стаття „Наші метрики” (1909. Ч. 159. С. 1), в якій 

розповідалось, що за винятком 20 парохів решта 150 ведуть справи  в 

українських селах румунською. Відмовкою для них слугувало те, що 

українською писати не вміють, але автор це спростовує, посилаючись на 

завдання „утримати „волоский” характер церкви”, населення 

опротестовувати такі записи не могло через неписьменність, а тому й 

підсумок відповідний: „З нашого журналістичного обовязку робимо наш 

загал уважним на повисші аномалії з зазивом мати на них бачне око, бо ніхто 

не зробить порядку в нашій церкві, як ми самі до сего не приложимо рук”. 

Особливо часто скаржилось населення на перекручування священиками 

імен, назв місцевості і т. д. Про шематизм подбав румунізатор Калінеску, 

видавши німецькою мовою покажчик, але з перекрученими на румунський 

лад назвами населених пунктів (Біла Криниця – Fontana Alba). Під тиском 

населення 1909 року видали новий шематизм німецькою з продубльованими 

румунською та українською топонімами, хоча окремі огріхи ще були17 

І знову Православний аналізує „Церковні справи” (1909. Ч. 24. С. 2-3), 

констатуючи, що й далі в кафедральній церкві правлять румунською, хоча 

сам митрополит обіцяв вплинути на це. Та зараз автор уже не звинувачує 

консисторію – винні самі українці, котрі вже мають 2 своїх радників при 

Репті, але ніяк не впливають на ситуацію. Цю тезу він продовжить, 

                                                 
15 Наша консистория // Буковина. 1909. Ч. 108. С. 2. 
16 Сумний стан нашої церкви // Буковина. 1908. Ч. 96. С. 3. 
17 Шематизм // Буковина. 1909. Ч. 122. С. 3. 
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публікуючи „Допись. Церковні справи” (1909. Ч. 46. С. 2-3): „Найважнійші 

чинники, за яких належить уважати наших консисторских совітників і взагалі 

руских сьвящеників, а дальше руску православну інтелігенцию а передовсім 

черновецких Русинів – всі вони мовчали і мовчать…”18. За підписом 

„Православний” уміщена й замітка „Не рівна мірка” (1909. Ч. 131. С. 3), що 

повідомляє про поблажки з боку консисторії для румунських священиків і 

натомість жорстке покарання для українських.  

Несправедливість консисторії, яку редакція назвала „румунізаторським 

штабом” відображена і в матеріалі „Наші приятелі” (1909. Ч. 160. С. 3), 

підписаного „Н. Недайбіда”. Мова йде про покарання українця о. Калинюка з 

Прилипча, на якого прислали анонімний донос із 50 пунктів, а консисторія за 

це видала йому догану, не переймаючись достовірністю звинувачень. Автор 

стверджує, що причиною цьому є виключно проукраїнська позиція 

священика.  

Наприкінці 1909 року кількість дописів від населення зі скаргами на 

румунізацію, що проводили священнослужителі, стрімко зросла, редакція 

навіть змушена була повідомити, що  не в змозі публікувати всі листи через 

величезну їх кількість, а тому звертала увагу лише на найбільш кричучі 

випадки несправедливості. Потрапили до таких матеріали „Церковні справи в 

Кучурові великім” (1909. Ч. 145. С. 3), „Радуйте ся і веселіте ся Неполоківці і 

Пядиківці” (1909. Ч. 176. С. 2; Ч. 177. С. 2-3), „Бобівский піп Прокопович 

кричить „ратунку”!” (1909. Ч. 207. С. 4), „Добре так нашому 

Прокоповичеви!” (1909. Ч. 273. С. 2), „З духовних сфер” (1909. Ч. 212. С. 2), 

„Допись з Гатни” (1909. Ч. 216. С. 3), „Волоскі сьпіви в нашій рускій 

православній церкві” (1909. Ч. 222. С. 2), „З церковного і просьвітного поля” 

(1909. Ч. 245. С. 2-3), „Дещо про звісного нашого панотчика із Гоголини” 

(1909. Ч. 256. С. 2), „До відома сьвітлій консисториї і всему укр. загалу” 

(1909. Ч. 262. С. 3), „Ще про наших епітропів” (1909. Ч. 267. С. 3), „Дописи. З 

Ленківців” (1910. Ч. 293. С. 2-3).  

                                                 
18 Допись. Церковні справи // Буковина. 1909. Ч. 46. С. 3. 
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Румунізація церковного життя 

Твердження „Буковини” про румунізаторську діяльність буковинської 

православної консисторії підтверджують й наукові праці істориків, зокрема 

проф. І. Ністор у монографічному дослідженні православної церкви на 

Буковині в контексті життя румунів писав про митрополита Сильвестра з 

симпатією, вихваляючи видані ним дві „Апології”, в котрих засуджувалась 

українофільська та греко-католицька пропаганда. Цим самим І. Ністор 

підтвердив позицію консисторії щодо українців, зазначаючи при цьому, що 

такі радикальні дії призводили до переходу прихожан в інші конфесії. 

Наступного митрополита Аркадія він характеризує негативно через його 

прихильне ставлення до русинів, зате вже Володимира Репту описано як 

прихильника румунів і борця з українофільством [7]. 

Часопис залучався й підтримкою влади проти румунізації церкви, що 

свідчить про яку не яку прихильність австрійського уряду до українців, у 

1887 році навіть президент краю барон Піно, будучи в Сереті, дізнався, що 

місцевий священик Воронка (активіст товариства „Арбороси) служить і 

проповідує лише по-румунськи, й обіцяв вжити невідкладних заходів, про що 

відразу ж повідомила „Буковина” в замітці „Против румунізациї в церкві” 

(1887. Ч. 20. С. 5). 

Дуже часто звертатиметься газета до питання урядування церковного 

життя на румунізаторський манер, адже політика консисторії була такою, що 

навіть усі надписи на церковних будівлях були лише румунською, а тому 

„Буковина” з гордістю повідомляла про новозбудований в Чорногузах храм, 

надписи на воротах якого, наперекір румунізації, були українською19. 

Тим часом митрополит Морар готувався до відзначення 10-ліття свого 

правління, намагаючись долучити до цього українців, щоб задобрити їх. 

„Буковина” такі кроки відслідковувала по пунктах, розуміючи, що нічого 

хорошого з цього не вийде: великий матеріал „Новий румунізаторский 

празник” (1890. Ч. 6. С. 2) про заходи з приводу святкування продовжила 

                                                 
19 При посьвяченю // Буковина. 1887. Ч. 22. С. 6. 
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низка публікацій – „Передпразник румунизаторскої демонстрациї”, „На 

представителів Русинів” (1890. Ч. 7. С. 5); „Від участи в „Comitetul-ї” (1890.  

Ч. 9. С. 5). Участь українців у святкуванні, як виявилось, була добровільно-

примусовою: їх без повідомлення включали у списки гостей, заявляючи 

потім як присутніх, тому окремим людям навіть довелось письмово в 

„Буковині” спростовувати свою причетність до заходів. Усю повноту 

проробленої консисторією роботи часопис розкрив у матеріалі 

„Румунизаторский празник” (1890. Ч. 10. С. 5): гостями стали переважно 

румуни та жиди, українська інтелігенція відмовилась прийти, а тому 

митрополит на привітання „жидівського кагалу” запевняв їх у щирій своїй 

прихильності, навіть не обмовившись про українців. Зрозуміло, що 

„Буковина” описувала святкові заходи дуже суб’єктивно, з нотами іронії, 

перш за все намагаючись підкреслити румунізаторську спрямованість свята і 

категоричну відмову українців від участі в цьому. З не меншим сарказмом 

газета повідомила в замітці „… по заслузі” (1890. Ч. 7. С. 5) про позбавлення 

посади очільника румунського літературного товариства архимандрита 

Калінескула, дуже близького до митрополита Мораря, не забувши 

підкреслити, що обидва вони є перекинчиками, усі зрадники заслуговують 

такої долі, а Калінескул загалом уже страждає на „ослаблену пам’ять”, а тому 

такій людині не місце в консисторії.  

1891 року в „Буковині” зафіксований лише один великий матеріал на тему 

румунізації авторства Православного – „Бук. русини а волохи” (1891. Ч. 14.  

С. 3), в якому аналізуються причини ворогування румунізаторів проти 

українців загалом й греко-католиків зокрема, та причина, як виявляється, 

одна – українська національність.  Саме станом на цей рік спостерігаємо 

превалювання публікацій на тему політики й релігії над темою румунізації 

церкви, хоча раніше їх було дуже мало, але в подальшому вони витіснять 

собою інші матеріали на релігійну проблематику. 

Митрополит Сильвестр Морар-Андрієвич помер у квітні 1895 року, його 

керівництво буковинською православною митрополією тривало 15 років. 
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Відразу по його смерті на першій сторінці у 15 числі „Буковина” 

опублікувала некролог, толерантно зауважуючи, що для румунів заслуги 

покійного неоціненні, а до українського народу прихильним він не був, а вже 

в наступному числі газета в притаманній їй манері „вколола” консисторію за 

публікацію повідомлення про смерть митрополита невідомою мовою – ні 

російською, ні українською, ще й наведено слова, в яких допущені 

помилки20. 

Поважний тон „Буковини” до особи С. Мораря витриманий ще в двох 

матеріалах – „Похорон бл. п. Митрополита Сильвестра Мораря-Андрієвича” 

(1895. Ч. 18. С. 2) та „З нагоди смерти митрополита Сильвестра Мораря-

Андриєвича” (1895. Ч. 27. С. 1-2), в яких, поміж іншим, ще раз 

наголошується на важливості митрополита в розвитку культури румунського 

народу: „Покійний митрополит заснував друкарню і часопись церковну 

„Candela” і тим поклав підвалини до здвигнення волоскої літератури”21; 

румуни ж завдяки протекції Мораря мали змогу потрапити у всі владні 

органи. Та вже в другій частині статті „З нагоди смерти митрополита 

Сильвестра Мораря-Андриєвича (З кругів православного духовенства)” 

(1895. Ч. 28. С. 2) редакція пригадала йому все погане, забувши про принцип: 

„Про покійного говорять або добре, або ніяк”, конкретизувавши всі промахи: 

„Заборонює читати рускі газети і календарі, а видає календарі з мовою зовсім 

зогидженою. Святкувати каже память в міських церквах визначних Волохів 

[…], а рівночасно заборонює Русинам там-же шанувати, наприклад, пам’ять 

Кирила і Мефодія. Заводить волоскі богослуженя і навіть хористів з Румунії, 

а рівночасно усторонює славянскі богослуженя і проганяє руску 

інтелігенцию зі своїх церков”. Долучила на підтвердження своїх слів 

„Буковина” і некролог, написаний Г. Купчанком у 4 та 5 числі 

„Просвещения”, проаналізувавши його в замітці „Бл. п. митрополит 

Андрієвич і єго раб Купчанко” (1895. Ч. 37. С. 3), й відверто радуючись тим, 

                                                 
20 В буковиньскій православній архіеп. консисториї // Буковина. 1895. Ч. 16. С. 3. 
21 З нагоди смерти митрополита Сильвестра Мораря-Андриєвича // Буковина. 1895. Ч. 27. С. 2. 
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що за життя митрополита він його захвалював, а після смерті вирішив 

розказати по правді про румунізаторську діяльність й навіть визнав, що через 

це багато селян перейшло в унію.  

Надалі часопис свідомо переніс усі свої негативні характеристики щодо 

особи С. Мораря-Андрієвича на всіх румунів, що мали відношення до 

церкви, наголошуючи на тому, що вони є його послідовниками і 

продовжуватимуть таку ж політику.   

У маленькій замітці „Буковина” повідомила про те, що управління 

єпархією до виборів нового архієпископа передано о. А. Чуперковичу22, але 

разом з тим опублікувала свої вимоги до особи майбутнього митрополита у 

передовій статті „Наші жаданя від будучого владики” (1895. Ч. 19. С. 1): 

„Будучий владика православний мусить числитися і з тим фактом, що доки 

дорадниками його будуть москвофіли, доти симпатії у Русинів не найде, бо 

як справедливість не каже нам мішатися в роботу волоских патріотів між 

волоским народом, так знов справедливість каже нам старатися викинути 

москвофільский елємент зі всіх становищ, звідки дають свої злі ради”. При 

цьому редакція дуже добре розуміє, наскільки нереальними є їхні вимоги, бо 

ж зараз немає в консисторії жодної людини, яка розуміла би прагнення 

українців.  

Тим часом дізнаємось з „Буковини”, що призначення митрополита 

відбудеться наприкінці жовтня або й пізніше, коли запрацює нове 

міністерство23, а тому часопис почав активно готувати підґрунтя для 

усвідомлення людьми важливості персони нового владики, адже саме від 

цього залежатиме, чи буде тривати румунізація церкви, чи ні. У великій 

передовій статті „Оружя Волохів” (1895. Ч. 145. С. 1-2) „Буковина” згадала 

всі гоніння, яких зазнали православні українці за часів правління С. Мораря. 

Зараз кандидатів на митрополичий пост дуже багато – починаючи від 

найстаршого архимандрита А. Чуперковича і аж до наймолодшого, 

                                                 
22 Похорон бл. п. митрополита Сильвестра Мораря-Андрієвича // Буковина. 1895. Ч. 17. С. 3. 
23 Іменованє буковиньского православного митрополита // Буковина. 1895. Ч. 105-106. С. 5. 
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славнозвісного румунізатора на прізвище Чунтуляк. Після поширення чуток, 

що останній вживає відповідних кроків, щоб нечесним шляхом отримати 

посаду, його кандидатуру зняли, і претендентів залишилось троє – 

А. Чуперкович, В. Филипович і В. Репта. Оскільки з них А. Чуперкович 

найбільш лояльний до українців, румунізатори почали вести проти нього 

агітацію, зокрема „Gazeta Bucovinei” опублікувала мерзенний, за 

визначенням „Буковини”, фейлетон, вдаючись до клевети і злоби. По суті 

велась активна кампанія із залученням „чорного” піару, яка для церкви не 

мала би бути притаманна загалом, але, очевидно, результат був вартий того, 

аби вдаватись до крайнощів.  

Нова сторінка діяльності буковинської православної консисторії 

розпочата „Буковиною” 1896 року, коли стало відомо про призначення 

нового митрополита. „Буковинська митрополія” (1896. Ч. 38. С. 1) – це 

публікація телеграми наступного змісту: „Є. В. Цісар іменував генерального 

вікария, Аркадія Чуперковича, архієпископом і митрополитом православним, 

а архімандрита Володимира Репту архімандритом греко-православної 

консисториї в Чернівцях”. Тут же подавалась довідка „Буковини” про особу 

Чуперковича й Репти: першого волохи не люблять й стверджують, що він 

українець, хоча і українська мова, й українські відносини йому практично не 

відомі, натомість саме В. Репту румуни щиро бажали бачити митрополитом, 

хоча він румунізувався на 4 курсі теологічного факультету, щоб відкрити 

собі подальший шлях до кар’єрного росту24. 

Та вже наступним матеріалом „Буковина” дає змогу зрозуміти: змін на 

краще навіть при цьому митрополитові не буде, на що вказують тенденції в 

буковинській православній церкві. Велика стаття з двох частин „Новий 

митрополит” (1896. Ч. 39. С. 1; 1896. Ч. 40. С. 1) – це спершу розповідь про 

стан церкви часів С. Мораря-Андрієвича. „Такі сумні відносини завів пок. 

митрополит за 15 літ свого не душ пастирства, але – політики. Задачу церкви 

брав він не із становиска єї духовного, тілько із становиска 

                                                 
24 Впреосьв. митрополит Аркадій Чуперкович // Буковина. 1896. Ч. 38. С. 2. 



 

 

56 

румунізаторского”25, саме тому новообраному митрополитові буде дуже 

важко боротись із проти румунізації, адже у Мораря залишилось багато 

послідовників, котрі „будуть підтримувати волощенє церкви і духовенства, 

або штучно защіплене на буковиньскій Руси москвофільство”26. Саме тому 

„Буковина” вчергове підводить свого читача до єдино правильного рішення – 

поділу дієцезії, що поверне мир і порядок у православну церкву. Друга 

частина статті – це аналіз кадрових призначень митрополита А. Чуперковича, 

що підтверджує найгірші побоювання – керівні посади в церкві посіли 

волохи. „На жаль, наш голос в справі обсади митрополичого престола був ще 

заслабий; здецімована інтелігенція руска на Буковині не могла єго підперти, 

правительство могло єго маловажити і числитися більше з волохами; але ми 

певні, що вже в недалекій будучності з нашим голосом правительство буде 

мусіло числитися, коли більшу половину краю не схоче мати против себе”27. 

Цим самим „Буковина” намагається сказати, що не все втрачено, справжня 

боротьба лише починається, а тому не варто опускати рук. 

Доволі оптимістично щодо особи А. Чуперковича виглядали кілька 

матеріалів часопису, зокрема: 1) замітка „Витаючи о. В. Репту” (1896. Ч. 65. 

С. 2), в якій акцент зроблено на тому, що новий митрополит під час присяги 

свого підлеглого Репти наголосив на підтримці прихожан як руської, так і 

волоської народності, тим самим підкресливши свою незаангажованість у 

проблемній ситуації українсько-румунських відносин; 2) „В буковиньскій гр. 

прав. архидиєцезиї” (1896. Ч. 86. С. 3) – про кращі часи в консисторії, адже 

високі посади отримали двоє українців – о. Филипович та о. Воробкевич; 3) 

„Иньші часи” (1896. Ч. 86. С. 3) – кілька консисторських циркулярів видали 

українською мовою, хоча й використали фонетично-етимологічний правопис. 

„Буковина” при цьому щиро раділа, що є такі позитивні зміни, хоча й з 

обережністю уточнювала, що підстав для заспокоєння ці події дають мало, бо 

румунізація в інших церковних сферах йшла повним ходом.  

                                                 
25 Новий митрополит. І // Буковина. 1896. Ч. 39. С. 1. 
26 Там же. 
27 Новий митрополит. ІІ // Буковина. 1896. Ч. 40. С. 1. 
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З пошаною „Буковина” описала урочистості з нагоди призначення 

А. Чуперковича, інформація подана дуже детально, з конкретними даними 

про заходи, виступаючих і т. д.28 29 30 31. Та особливий наголос редакція 

робила на інших аспектах – наприклад, у комітет, що організовував 

святкування, не запросили жодного українця32, запрошення на інтронізацію 

були написані російською мовою33, а підсумки святкування були геть сумні – 

„… судячи після вчорашнього торжества, треба би признавати церков 

православну лише для Волохів, а і не для Русинів, а тому в краї ніколи не 

буде ладу та спокою”34. Надалі „Буковина” навіть зробила зіставлення 

традиційних для новопризначених митрополитів послань, підготувавши 

статтю „Два архиєпископскі посланія” (1896. Ч. 157. С. 2) й порівнюючи 

послання митрополитів Сильвестра 1880 р. й Аркадія 1896 р.: „В першім 

посланію говориться про любов, мир, благоволеніє і соєдиненє, а 

пропаговано через 15 літ ненависть, незгоду, неприклонність і распру против 

Русинів і між прав. Русинами”. „Друге посланіє споминає виразно, чого доси 

не було, про істнованє двох народів, із котрих провидінє Боже зволило 

зложити нашу Єпархію…”, то ж таким чином на Чуперковича редакція 

покладала чималі надії на кращу долю української православної церкви. 

Але не так сталось, як думалось: „Доки будем ждати?” (1896. Ч. 218. 

С. 1) – запитує „Буковина”, бо сподівання щодо нового митрополита не 

справдились: богослужіння й далі відправляють румунською, українцям не 

дають посад у церкві, священики виступають проти читалень і т. д. Тема 

продовжується статтею „Буковиньскі Русини а церква” (1896. Ч. 231. С. 1), в 

якій редакція робить акцент на тому, що пора вже священикам-українцям, 

котрі за часів Мораря опинились під клеймом „уніята”, входити до складу 

консисторії, щоб відновити справедливість. Наводиться і така сумна 

                                                 
28 Для повитаня митрополита Чуперковича // Буковина. 1896. Ч. 84. С. 3. 
29 Повитанє митрополита Аркадія Чуперковича // Буковина. 1896. Ч. 90. С. 2. 
30 Торжествена інсталяция впр. митрополита Аркадія Чуперковича // Буковина. 1896. Ч. 100. С. 2. 
31 Сьв. Синод // Буковина. // 1896. Ч. 102. С. 2. 
32 Для повитаня митрополита Чуперковича // Буковина. 1896. Ч. 75. С. 3. 
33 Вчера // Буковина. 1896. Ч. 87. С. 2. 
34 По висвяченю митрополита // Буковина. 1896. Ч. 89. С. 1. 
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статистика: „Сьвящеників Волохів є 241, руских відступників 35, кацапів 11, 

романофілів 30, Allerweltsburger 15, Русинів 20”, зрозуміло, що цифри тут 

говорять самі за себе, а наслідки 15-річної румунізації при митрополитові 

Сильвестрі виправити буде дуже важко. Цього ж питання стосуватимуться і 

матеріали „До ситуації в дієцезиї” (1896. Ч. 232. С. 2), „Православна 

консистория а Русини” (1897. Ч. 194. С. 1), „Голос руский в православній 

консисториї” (1897. Ч. 202. С. 2), „Допись” (1901. Ч. 10. С. 2), „Румуньщенє 

Садови” (1901. Ч. 114. С. 2), „Чого нам ходити до церкви катедральної?” 

(1901. Ч. 114. С. 2), „Богослуженє в буковиньскій катедрі” (1901. Ч. 125. С. 2-

3), „Нагороди за заслуги” (1901. Ч. 149. С. 1), „Румунізаторскі заслуги” (1902. 

Ч. 7. С. 2). 

Трохи зняло загострення відвідання митрополитом А. Чуперковичем 

української бурси, де він зробив щедру пожертву й наголосив, що однаково 

буде жертвувати й на українські, й на румунські заклади35. Підтвердились і 

сподівання „Буковини” щодо призначення українця о. Іларіона Филиповича 

радником православної консисторії36, більше того, він став і 

протопресвітером кафедральної церкви в Чернівцях, чому редакція дуже 

раділа37. Відзначила редакція й той факт, що віденські часописи повідомили 

про призначення Чуперковича таємним радником цісаря, зазначивши, що 

пов’язане це з тим, що митрополит зумів примирити волохів й русинів, котрі 

за С. Мораря дуже ворогували38. 

„Зміна віроісповіданя в Чернівцях” (1897. Ч. 226. С. 2) – це підсумки, 

зроблені „Буковиною” щодо релігійної ситуації в місті за 6 років, з 1890 по 

1896. Православна консисторія мала б замислитись над тим, що її церква, 

порівняно з іншими, втратила найбільше прихожан – а це 239 чоловік, з яких 

147 перейшли в греко-католицтво, 83 – в римо-католицтво, 7 – у 

протестантство, а 2 стали іудеями.  

                                                 
35 Гостина митрополита в рускій бурсі // Буковина. 1896. Ч. 258. С. 1. 
36 З черновецкої гр. пр. консисториї // Буковина. 1896. Ч. 243. С. 3.  
37 О. Іляріон Филипович // Буковина. 1897. Ч. 106. С. 2.   
38 З нагоди іменованя // Буковина. 1901. Ч. 55. С. 2. 
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Тим часом консисторія займалась справами „більш важливими” – 

готувалась святкувати 50 років священства митрополита. Як і на святкування 

ювілею С. Мораря, майже ніхто з української інтелігенції не прийшов на 

урочистості39. 

Через те, що румунізація церкви не припинялась, „Буковина” почала 

робити перші несміливі кроки до пропаганди щодо утворення окремої 

української єпархії. Об’ємний матеріал „Гадки на часі” (1901. Ч. 101. С. 1-2; 

Ч. 102. С. 1-2; Ч. 103. С. 1-2) – це, по суті, аналіз ситуації в православній 

церкві з усіма наслідками й перспективами. Офіційного наказу заборонити 

богослужіння українською мовою не існує, бо консисторія не могла піти на 

такий крок супроти влади, а тому спеціально по селах проводили 

румунізацію селян, щоб правити румунською на підставі того, що більша 

частина населення – румуни.  

По-румунськи правили і у всіх церквах Чернівців, окрім „церковці сьв. 

Николая”, і це при тому, що за останніми даними в місті проживало від 6 до 7 

тис. православних українців. Найбільше при цьому „Буковину” турбувало те, 

що румунізували й кафедральну церкву40. Через це часопис дає радикальну 

пораду: „ми повинні рішучо зажадати виділеня нас із істнуючих в Чернівцях 

парохій і основаня осібної парохії для православних Русинів; а дальше 

вибудованя осібної рускої церкви, в котрій мало би відправляти богослуженє 

лиш чисто по руски”41. Для початку редакція рекомендує українцям зібратись 

на нараду й висунути прохання про це владі церковній і політичній. Як 

дізнаємось згодом, це нічого не дасть, бо навіть і в Миколаївську церкву 

призначать 1908 року священика-румуна, таким чином, у жодному з 

чернівецьких храмів не правитимуть українською42. 

Та активні дії прихильників осібної православної української церкви 

призупинились через смерть митрополита А. Чуперковича, про що 

„Буковина” відразу ж сповістила у ч. 28 від 1902 року. Не обійшлось і без 
                                                 
39 Ювилей впр. митрополита Аркадия // Буковина. 1897. Ч. 240. С. 3. 
40 Знов румуньский шовінізм в церкві // Буковина. 1903. Ч. 41. С. 1-2. 
41 Гадки на часі // Буковина. 1901. Ч. 102. С. 2. 
42 Хотять борби! // Буковина. 1908. Ч. 61. С. 2. 
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великого некрологу, сповненого подяки від редакції „достойному 

архипастиреви” – „Аркадій Чуперкович” (1902. Ч. 29. С. 1). Часопис 

перелічив усі кроки назустріч українцям, зроблені митрополитом – у 

консисторію введені радники-українці, на богословському факультеті 

відкрили кафедру з українською мовою викладання, почали друкувати 

підручники з релігії українською, трохи зменшились утиски священиків-

русинів.  

До обрання нового митрополита президент краю передав управління 

буковинською православною єпархією В. Репті43. Відразу ж розпочинається й 

нечесна боротьба за посаду з використанням родинних зв’язків, котрі 

використовував о. Калінескул. „Буковина” розкривала всі його вчинки, 

наголошуючи на тому, що це людина, котра веде передусім румунізаторська 

агітацію і нічого хорошого для консисторії не принесе44 45. 

„Новий Митрополит” (1902. Ч. 121. С. 1) – так заявляє „Буковина” про 

призначення В. Репти православним архієпископом Буковини і Далмації та 

митрополитом Чернівецьким, відразу ж було зазначено, що признається він 

лише до румунів, хоча й уміє розмовляти українською, бо є зрумунізованим 

українцем. Усе це розкриватиметься газетою поступово в наступних 

публікаціях: „Архиєпископ др. Володимир Репта” (1902. Ч. 123. С. 2), 

„Інсталяция митрополита др. Репти” (1902. Ч. 129. С. 1), „Повитанє 

Архиєрея” (1902. Ч. 133. С. 2), „Інсталяция Митрополита” (1902. Ч. 135. С. 2-

3).  

Тим не менш як про митрополита „Буковина” відгукувалась про В. Репту 

спершу дуже добре: „На щастє на чолі гр. прав. церкви на Буковині стоїть 

муж, що належить до румуньского народа, який однак посідає так багато 

чеснот духа і серця, що під його управою не може прийти до дрібних 

спорів”46, проте вже після призначення послом консисторського радника 

Д. Бежана, „найзагорільшого румунізатора і найзавзятішого ворога Русинів”, 
                                                 
43 З православної консисториї // Буковина. 1902. Ч. 32. С. 3. 
44 Церковні справи // Буковина. 1902. Ч. 35. С. 1. 
45 Румунізаторска агітация за Calinescul-ом // Буковина. Ч. 43. С. 1. 
46 Русини і Румуни // Буковина. 1903. Ч. 24. С. 2. 
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думка редакції кардинально змінилась: „Сей вибір показав, що Митрополит 

Репта не бажає мира і згоди в православній церкві, а дальшої борби, бо 

протегує найбільших румунізаторів…”47. Надалі істинна румунізаторська 

суть В. Репти проявлялась все більше, захоплюючи не лише церковні 

питання, а й освітні, зокрема консисторія призначила своїми заступниками у 

повітових шкільних радах в українських селах попів-румунізаторів48. 

За свою антиукраїнську діяльність митрополит отримував відзнаки навіть 

від румунського короля: „В церкві належній обом нациям побідив волоский 

національний шовінізм і як для увінчання всего дістав недавно митрополит 

др. Репта від короля сусідньої держави одну з найвисших румуньских 

відзнак”49. 

Адміністрація митрополита В. Репти у жовтні 1914 р. видала циркуляр для 

буковинського духовенства, в якому вказувалось правити службу за здоров’я 

та процвітання величного російського царя Миколи, молитися за те, щоб 

всеросійське правовірне та боголюбиве військо отримало перемогу, а росіян 

необхідно було прославляти як братній народ, з яким наші люди мають 

зростись в єдине ціле [8, с. 84]. Це й допомогло митрополитові зберегти 

посаду, але після звільнення австрійськими військами Буковини його за зраду 

імператора вивезли на розгляд справи до Відня. Проте 1918 року Австро-

Угорська імперія розпалась, а В. Репта отримав митрополичий пост назад. 

Діяння митрополита розкриті в „Буковині” аж до кінця її виходу – до 1910 

року, а тому детальніше зупинимось на цих аспектах в контексті релігійної 

проблематики у виданні загалом. 

Спершу навіть „Die Zeit” повідомила, що новий архієпископ прагне 

примирити українців та румунів, а тому планує скликати „мирову 

конференцію”50. І от аж у трьох числах „Буковина” розміщує „Письмо нового 

архієпископа” (1902. Ч. 148. С. 1; Ч. 149. С. 1-2; Ч. 150. С. 1), не забуваючи 

відразу ж указати: „В ч. 20 вістника розпорядків архієпископскої консисториї 
                                                 
47 Румунізатор – руским послом! // Буковина. 1903. Ч. 73. С. 1. 
48 Православна консистория // Буковина. 1905. Ч. 79. С. 3. 
49 Репта // Буковина. 1906. Ч. 2. С. 1. 
50 „Die Zeit” помістила цікаву новинку // Буковина. 1902. Ч. 138. С. 1. 
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в справах православної архідієцезиї Буковини, що має тільки волоску назву 

„Foaia Ordinaciunilor”, напечатаний архипастирский лист нового 

архієпископа у волоскій мові і в неточнім перекладі на якусь мішанину 

славяньских мов”, а тому часопис подає свій переклад українською мовою. 

Загалом послання було доволі традиційним: усі повинні жити в мирі, робити 

церкву кращою і т. д. Та не так легко було провести стандартними фразами 

„Буковину”, бо вона подає своє бачення митрополитського звернення: „Хто 

впровадив на Буковині національну політику-борбу до православної церкви, 

щоби з церкви зробити чинник політично-національний, знає весь світ, отже 

знає і митрополит…”51. Так просто часопис натякнув на румунізаторську 

політику консисторії, що ведеться роками і не приховується. Аналогічна 

ситуація виникла з Великоднім посланням митрополита вірянам, українська 

мова була перекручена і змішана з церковнослов’янською, а тому простій 

людині не можливо було зрозуміти, про що взагалі мова52. 

Тим часом невпорядкованим було навіть румунське богослужіння в 

церквах, про що дізнаємось із матеріалу „Буковини” „Безголовє в церковній 

волоскій мові” (1903. Ч. 8. С. 3), наприклад, під час служби 

використовувались латинські терміни, яких не було в жодній богослужебній 

книзі, а переходити на українську мову священикам при цьому заборонялось 

під приводом порушення „характеру волоского” православної церкви. 

„Чи узнає наша консистория Русинів” (1905. Ч. 3. С. 2) – запитує 

„Буковина”, розповідаючи про те, що оголошення про релігійні свята 

надруковані лише румунською, з чого редакція робить висновок: „хто 

православний, то Румун, а Русинів православних нема”. І лише величезними 

зусиллями української інтелігенції митрополія частково „признала” 

українців, віддавши посаду консисторського радника М. Галіпу, проте 

генеральним вікарієм все одно став румунізатор М. Калінеску53. 

                                                 
51 Письмо нового архієпископа // Буковина. 1902. Ч. 150. С. 1.  
52 Лист пастырскій Архіепископа і Митрополита д-ра Владіміра де Репта // Буковина. 1903. Ч. 43. С. 2. 
53 Іменованя в буковиньскій православній консисториї // Буковина. 1905. Ч. 35. С. 1. 



 

 

63 

Істинне обличчя митрополита В. Репти „Буковина” показала в статті 

„Оборонці кривдника” (1906. Ч. 14. С. 1), почавши розповідь здалека, з того, 

що найгіршими ворогами християнства є яничари, до яких належить і 

українського роду чоловік з Банилова, що прагнув стати владикою, але обрав 

дорогу до престолу „волоскими городами”. Зараз він обточив себе 

оборонцями у вигляді румунізаторів і москвофілів, котрі ненавидять 

українців. Але „Буковина” запевняє: „Русини перебудуть своїх кривдників-

перевертнів”, проте зрозуміло, що хороший тон стосовно митрополита на 

цьому завершується, а починається чергова боротьба з системою.  

Система ж теж не дрімала: епітропія церкви св. Параскеви вирішила 

виключити українську мову з богослужіння, то ж чернівчани втратили ще 

один храм, де можна було почути українську мову54. 

Не забували румунізатори й про головну мету своєї діяльності, що 

відкривала всі можливості для управління не лише православною церквою, – 

буковинський православний релігійний фонд. „Волоскі апетити” (1906. Ч. 45. 

С. 1) – так охарактеризувала „Буковина” нову вигадку консисторії, відтепер 

синів румунських священиків відряджають учитись до віденської лісничої 

академії, стипендії на це виділяються з релігійного фонду. Таким чином, їх 

стратегія – „здобутє управи маєтків прав. рел. фонду а постепенно цілого 

маєтку тоїж православної церкви”. При цьому часопис застерігає: доки 

фондом керує австрійський уряд, українці мовчатимуть, але коли румуни 

зазіхнуть на нього цілком – доведеться заявляти й свої права. У цій ситуації 

розпоряджання коштами релігійного фонду міністерством просвіти і 

віросповідань було на руку українському народові, проте насправді ці 

фінансові активи витрачались переважно не на православну церкву: „На 

гроші Фонду будувалися казарми, військові споруди, курорти для офіцерів і 

чиновників, гірничозаводські, промислові об’єкти, міські управлінські 

установи, суди, державні навчальні заклади тощо” [9]. Саме цей аспект 

                                                 
54 Ромунізаторский шал // Буковина. 1906. Ч. 15. С. 3.  
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„Буковина” чомусь оминула, очевидно, не бажаючи виступати проти дій 

австрійського уряду.  

Православний повідомляв у статті „Ще дещо з консисторских практик” 

(1907. Ч. 132. С. 1-2) і про наміри консисторії закрити вільні місця в 

українських парохіях румунами. Зрумунізували й кафедральний хор, в якому 

на 12 чоловік припадає 10 волохів, хоча мало би бути пополовині. Відмовки 

на це традиційні – українці прагнуть унії, а тому їм небезпечно віддавати 

посади. Аналогічні проблеми підняті й у матеріалі „Записки” (1909. Ч. 50. 

С. 1-2) – відвідини автором консисторії справили на нього неприємне 

враження, бо всі іменні таблички написані румунською, навіть у кімнатах 

радників-українців, котрі цього, очевидно, не помічають.  

Митрополит В. Репта в таких випадках діяв дуже хитро: йшов на маленькі 

поступки українцям, видаючи їх потім за велику прихильність до русинів, 

наприклад, під час новорічних урочистостей у митрополичій палаті 

звернувся до присутніх українською55, обіцяв, що богослужіння в церквах 

Чернівців вестимуть по черзі румунською й українською мовами, присвоїв 

церковні звання кільком українцям (хоча жодному не дав червоного пояса, 

що вважався найвищою відзнакою)56.  

За ґрунтовну роботу з читачами „Буковина” взялась 1909 року, по 

крупинках роз’яснюючи церковні питання „темному” народові. Зразком такої 

просвітницької діяльності є велика стаття „Волоска віра” (1909. Ч. 48. С. 1-2), 

в якій передусім редакція намагалась донести до людей, що не існує 

волоської віри, це спеціальне змішування народності з релігією, є 

православ’я; особи з лихим умислом втовкмачують селянам, що їхня віра – 

волоська, метрики ведуть румунською, українські прізвища записують на 

румунський манер (згадали й Мораря, котрий насправді Мельник). З кожним 

роком при переписі все більше населення називає себе волохами через це, а 

тому люди мають бути свідомими й боротись з такими випадками. Таким 

                                                 
55 Новорічні гратуляції // Буковина. 1908. Ч. 2. С. 2-3. 
56 Церковні відзначеня // Буковина. 1909. Ч. 112. С. 1-2. 
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чином, „Буковина” дійшла висновку, що одних лише зусиль українських 

послів на державному рівні замало для боротьби з румунізацією церкви, 

треба й простий народ просвічувати, щоб заручитись його підтримкою.  

Паралельно з цим напрямком діяльності часопису матеріали на релігійну 

проблематику починає супроводжувати неодмінна теза – для припинення 

румунізації вихід один – поділ дієцезії, зокрема до цього зводиться репортаж 

„Румунізаторскі демонстрациї в церкві” (1909. Ч. 81. С. 1) про богослужіння 

на Великдень у кафедральній церкві виключно румунською мовою. Тому 

редакція вдається до закономірного висновку – ситуацію можливо змінити, 

лише утворивши окрему українську єпархію. Очевидно, „Буковина” уже 

знала про те, що уряд Австро-Угорщини вже розглядає це питання і рішення 

буде позитивним, про це свідчить і замітка „Реформа православної церкви в 

Австро-Угорщині” (1909. Ч. 87. С. 3), в якій розповідається, що через 

прилучення Боснії і Герцеговини буде проведена реформа православної 

церкви, зокрема на Буковині „буде установлена трета независима 

православна митрополія і тамже буде установлена нова руска епархія, бо 

черновецка епархія буде виключно румуньскою”.  

Підняла „Буковина” й консисторські укази щодо богослужіння 

українською мовою, зробивши їх основою статті „Церковні справи” (1909. 

Ч. 121. С. 1-2; Ч. 122. С. 2). Мова йшла про розпорядження консисторії 1871 

року, коли митрополитом ще був Є. Гакман, в якому писалось, що українські 

священики дуже погано володіють мовою, неграмотні, а тому від них не 

варто сподіватись просвічення народу. Знайшлись і такі серед них, що на 

духовній конференції взагалі виступали румунською, через що Гакман видав 

розпорядження, яким зобов’язано священиків в українських парохіях 

проповідувати лише українською і нею вести офіційні документи. З цього 

редакція робить висновок, що „румунізаторська гидра” ще давно почала 

ширитись на Буковині, але тоді ще в консисторії вміли добре її гамувати. 

Нинішня ж консисторія це розпорядження ігнорує загалом, хоча воно є 

чинним, а тому варто підіймати про це питання.  
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Таким чином румунізація церкви тривала й далі, хоча матеріалів у 

„Буковині” з приводу цього ставало чимраз менше, їх замінювали публікації 

на релігійні теми в контексті політичної ситуації. Авторський колектив 

порушував усе ті ж проблеми в контексті румунізації, що й раніше – це, 

зокрема, видно з матеріалів „Непорядки в тут. православній церкві 

Параскеви” (1909. Ч. 130. С. 3), „Наші гаразди” (1909. Ч. 131. С. 1). 

Румунізація церковної освіти  

Дуже активно румунізація впроваджувалась у навчання українськомовних 

студентів-богословів, щоб надалі отримати вже готову зброю в руках 

консисторії – „перекинчиків”, яким байдужа була національність свого 

приходу, а румунська мова ставала для них раптом рідною. Цій проблемі 

„Буковина” присвятила матеріал „І” чи „або” (1886. Ч. 6. С. 2), ілюструючи 

ситуацію конкретними даними: „З 24 предметів на богослов. відділенні 

чернівецького ун-ту викладаються 17 найголовнійших і найтруднійших 

тільки по-румуньски, 5 не менш важливих по-німецки, а 2 – типикон і спів 

церковний – по-румуньски і по-руски”. Не краще виглядала й духовна 

семінарія – з 50 учнів лише четверту частину становили українці, а ректором 

призначили др. Ієроніма Топалу, що сприяв румунізації та ще й знущався над 

русинами, не допускаючи їх до причастя57. „Буковина” всіляко закликала 

боротись з такими діями консисторії, публікуючи матеріали-роз’яснення з 

конкретними закликами до дій – „До праці, Братя!” (1886. Ч. 15. С. 1), 

„О. архимандрит Калиновскій” (1886. Ч. 16. С. 4).  

І вже не просто констатувала факт, а вимагала реакції від „Руської ради” 

редакція тоді, коли констатувала результати румунізації в Чернівецькій 

гімназії: за рік з 49 слухачів релігії по-українськи аж 20 переписались на 

румунську мову викладання58; до духовної семінарії в Чернівцях прийняли 16 

румунів і лише одного українця59. Долучила „Буковина” на підтвердження 

своїх слів і звіт тоді ще професора В. Репти про чернівецькі школи, згідно з 

                                                 
57 Духовна семинарія в Чернівцях // Буковина. 1886. Ч. 13. С. 1.  
58 В Черновецкой гімназії // Буковина. 1886. Ч. 18. С. 6. 
59 До семинарії // Буковина. 1886. Ч. 20. С. 5. 
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яким усіх учнів було 5144, з них за віросповіданням 2048 жидів, 1433 римо-

католиків, 831 православний, 521 греко-католик, 298 євангелістів й 13 

вірмено-католиків. З усієї кількості лише 716 дітей були 

українськомовними60. Зрозуміло, що пояснювалось це передусім 

неспроможністю українського населення оплачувати доволі дорогу освіту, 

чим і користувались румунізатори, бо за зміну учнем національності давали 

преференції: батькам виділяли землю, знаходили спонсорів для оплати 

навчання або звільняли від плати взагалі. Будучи румуном, легше було 

вступити по закінченню школи. Набагато гірше те, що опісля здобувати 

богословську освіту йшли вже не українці за походженням, а переписані на 

румунів студенти, котрі потім ставали румунськомовними священиками.  

Уже в статті „Що діють наші братя?” (1887. Ч. 4. С. 2-3) „Буковина” подає 

порівняльні цифри кількості учнів на руській релігії по чернівецьких школах, 

котрих ще в 1881 році було 76, а зараз є лише 49, бо більшість за цей час 

„стали” румунами.  

Надалі консисторія активно впроваджувала румунізацію в церковну 

освіту, що дуже обурювало „Буковину” й відразу ж відображалось у 

часописі: катехитом чернівецької православної школи без конкурсу обрали 

румуна Ореста Попескула61, а у призначенні українського катехита для шкіл 

взагалі відмовили, „позаяк теперішні православні катихити […] учат релігії 

по-румунски, по-руски, ба навіть по-німецки”62, хоча насправді, як зазначала 

редакція, вчителі-священики навіть  не вміють по-українськи розмовляти. 

Такі дії консисторії призвели до того, що навіть священики-румуни врешті-

решт почали визнавати необхідність навчання семінаристів українською 

мовою, бо чужа для них мова призвела до мішанини, через що утворюється 

незрозумілий суржик – констатувала „Буковина” в замітці „Навіть 

священники-Румуни” (1890. Ч. 3. С. 4). Поруч із цим редакцією зафіксовані 

навіть випадки, коли в Кіцмані учням роздали для навчання уніатські Біблії 
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61 Катихитом православної школи // Буковина. 1889. Ч. 24. С. 5. 
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Гмитрика, виправдовуючи це тим, що вони написані язичієм, бо ж релігійні 

книги українською мовою консисторією свідомо не друкувались, а потім ще 

й була підстава для звинувачення українців у поширенні унії63.  

Польський ксьондз Я. Бадені, будучи в Чернівцях 1892 р., так описував 

становище церковної освіти: „Постановив Андрієвич викинути з семінарії, з 

православних шкіл і читалень все, що не румунське, а тому не чисто 

православне […]. Внаслідок цієї системи, наприклад, в Чернівцях, де 

кількість православних русинів переважає румунів, протягом ряду років не 

було жодного управителя парафії, який міг би говорити по-руськи; в 

чотирьох північних протопресвітеріатах, в яких налічується 138 991 русин і 

тільки 853 румуни, було 64 руські і 42 румунські попи; а в шести південних 

проротопресвітеріатах не знайшлося для більше ніж 33 000 русинів жодного 

руського попа” [10]. Такі історичні факти дуже добре підтверджують 

правильність позиції „Буковини” щодо тотальної румунізації церковної 

освіти. 

„Гр.-прав. консистория в Чернівцях – ворогом всего руского” (1896. Ч. 80. 

С. 3) – стверджувала газета, повідомляючи про те, що єдиного в місті 

священика, котрий викладав релігію для українців у гімназіях, о. Бриндзана, 

консисторія замінила на румуна Каланчу, хоча української мови він узагалі 

не знає. Через це викладання релігії призупинено зовсім.  Повідомляла 

„Буковина” заміткою „До відомости сьвітлої православної консисториї” 

(1896. Ч. 200. С. 3) і про те, священнослужителі відмовляються видавати 

дітям українців свідоцтва бідності, що звільняли від оплати за навчання в 

гімназії, через що учнів масово відраховували.  

Питання румунізації церковної освіти „Буковина” детально аналізує у 

проблемній статті „Які вигляди? (Важне питанє для православної 

консисториї” (1896. Ч. 210. С. 1), наводячи дані про те, що цього річ на 

богословському відділенні в університеті навчалось 46 румунів, 4 серби і 

лише 4 русинів. Загалом же на Буковині є 134 чисто українських парохій та 
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16 таких, де більшість населення теж українці, натомість чисто румунських – 

93 і 19 з переважаючою більшістю румунів. „І в виду того ми раді би знати, 

як властиво понимає свою задачу православна єрархія церковна, котра будь 

що не сміє бути ніякою політичною агентурою волоскою, тілько властию, 

рівно справедливою і дбалою для Волохів і Русинів” – такі слова редакції про 

рівноправність двох націй у церкві звучать вкотре, проте на реальну ситуацію 

це ніяк не впливало. Тим не менш, матеріал мав такий резонанс, що вже в 

ч. 211 від 1896 року опублікований лист „Як лиху зарадити? (Допись з 

міста)”, що став продовженням цієї теми: „Церков православна мусить через 

те найтися в тім положеню, що супроти Русинів зовсім не годна буде 

сповнити тяжкого, святого і першого свого обов’язку – учительки етики 

християнської, а для нашого народу отвираєся сумна перспектива здичілости, 

упадку морального…”. Далі анонімний автор згадує і про те, що навіть серед 

священиків-українців є такі, що записують своїх дітей до школи під тиском 

митрополії як румунів, бо потім українцям набагато важче отримати посаду 

при церкві, натомість волохам відкриті всі шляхи. Не забарилась з 

відповіддю на статтю „Які вигляди?” і „Bukowinaer Post” Мустаци, про що 

„Буковина” розповіла заміткою „Weg! Hinaus mit Ihnen!” (1896. Ч. 214. С. 3), 

опоненти на свій манер виправдовувались так: „Жадному православному 

священикови не можна зробити закиду, що він волощить селян, що всі 

православні священики знають краєві мови і можуть так само добре Русинів 

учити, як і Волохів; що се зовсім річ байдужа, до якої народности священик 

належить…”. Зрозуміло, що такі стандартні відмовки аж ніяк не відповідали 

дійсності, на що „Буковина” неодноразово наводила переконливі докази, 

проте консисторія на них навіть не звертала уваги. Тому часопис 

повертається до сказаного ще раз у статті „Перша руска професура на 

богословскім виділі в Чернівцях” (1896. Ч. 257. С. 1), звертаючись цього разу 

до подій 1892 року, коли митрополит С. Морар заснував на богословському 

факультеті викладання церковнослов’янської мови, мовляв, таким чином 

румуни зможуть працювати з українськомовним населенням. Нині ж вийшла 
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цісарська постанова, що з березня 1897 року на факультеті має бути й 

українськомовна професура. „Буковина” з радістю констатує, що тепер 

можна буде збільшити й число українських студентів-богословів. 

Закономірно, що цього не сталось, як дізнаємось зі статті „Православна 

консисторія веде до унії!” (1897. Ч. 219. С. 2), бо врешті-решт на факультет 

православної теології не записався жоден українець. Тому й не вистачає 

священиків для українських сіл, констатує редакція, а селяни все частіше 

шукають панотців у сусідній Галичині. „Будуть се правдиві руські 

сьвященики, хоч, щоправда, уніяти”. „Буковина” зазначає, що її закликів 

консисторія чути не хоче, бо вже цілі гори матеріалів про це написано. Лише 

наприкінці 1897 року для викладання православної релігії українцям 

призначили о. Д. Єремійчука, котрий так добре знає українську мову, що 

слухатимуть його із задоволенням64.  

 Проте надалі методи румунізаторів стануть значно жорсткішими: 1903 

року під фізичним тиском шестеро українських богословів запишуть себе 

„москалями”, ще двоє тих, що вступили на перший курс богословського 

факультету, вже зіткнулись із розправою з боку румунських студентів, 

захищати їх нікому, бо ж консисторія домагається, аби всі українці 

переписались на румунів чи росіян65. 

Візьметься консисторія й за початкову освіту: до шкільної крайової ради 

на 6 років митрополит запропонував призначити румунізаторів 

Т. Тарнавського і Т. Галицького. „Буковина” закликатиме населення 

бойкотувати таке рішення й відстоювати свої права,  вимагаючи поділу 

дієцезії66. 

Зусиллями проукраїнських активістів консисторія йшла й на окремі 

поступки: екзаменаторами на кваліфікаційних іспитах для вчителів шкіл з 

українською мовою викладання призначили о. Є. Семаку та о. М. Галіпа67,  

„Буковина” про такі невеликі, на перший погляд, здобутки, повідомляла 
                                                 
64 Руска катехиктура // Буковина. 1897. Ч. 251. С. 2.  
65 Б’ють // Буковина. 1903. Ч. 148. С. 1-2. 
66 Замах на руске шкільництво на Буковині // Буковина. 1906. Ч. 11. С. 1. 
67 Екзамінатором релігії // Буковина. 1907. Ч. 136. С. 3. 



 

 

71 

гучно, запевняючи людей, що настирливість у цих питаннях таки досягає 

своєї мети. 

Новини з духовної семінарії „Буковина” при цьому подавала дуже 

невтішні: хоча кількість українських студентів й зрівнялась з румунами – 25 

на 25 чоловік, проте українські села потребували 170 священиків, а отже, 

понад 20 років доведеться чекати, щоб такими темпами їх вивчити68, але така 

інформація ще й потребувала уточнення, бо, як виявилось, насправді 

українців лише 21, а 3 вже записали себе „москалями” і стали членами 

товариства „Карпат”69. 

У 1909 р. ситуація кращою не стала: у духовній семінарії звільнилось 11 

місць, а консисторія розподілила їх таким чином, що українцям дісталось 3, 

румунам – 6, а москалям – 2, ще й окремо виділений „Буковиною” „кацап 

Сиротюк”, котрого минулого року не прийняли через туберкульоз, а цьогоріч 

він дивовижним чином зцілився й зміг стати студентом-богословом, про що 

часопис саркастично відізвався заголовком до матеріалу „Справедливість і 

лікарскі винаходи сьвітлої консисториї” (1909. Ч. 266. С. 3).  

Дотичні до даної тематичної категорії аспекти вже були досліджені нами 

раніше в науковій публікації „Висвітлення газетою „Буковина” (1885 – 1910) 

проблемних питань у буковинській православній церкві” [11] у співавторстві 

з Т. С. Гринівським. 

 

2.2. Релігія та держава й політика: складові комунікування 

Історично склалось так, що релігійне життя в Україні нерозривно 

пов’язане з політичною ситуацією, причому взаємовплив між цими сферами 

настільки сильний, що часто державні діячі аж надто активні в своїх 

намаганнях продемонструвати через ЗМІ релігійні погляди й вчинки, що, в 

свою чергу, не найкраще сприймається аудиторією. Безумовно, це свідчить 

про те, що релігія суттєво впливає на політичне життя держави. Слушно 

                                                 
68 З духовної семинариї // Буковина. 1908. Ч. 39. С. 2-3. 
69 Радуйся, Москво, здобула єси нового сина // Буковина. 1908. Ч. 42. С. 3. 
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зауважує дослідник О. Бучма, що „впродовж усієї історії українського 

державотворення релігія була залежна від політики” [12, с. 49]. 

При цьому за весь період становлення українців як окремої нації  

змішування політики й релігії в ЗМІ не припинилось. „Взаємозв’язок і 

взаємовплив релігії й політики – проблема, яка існує вже кілька століть, 

проте про релігійно-політичну журналістику можна говорити лише 

починаючи із ХІХ ст.”, – наголошує А. Бойко [13, с. 19]. Надзвичайно 

промовисто про такі паралелі свідчать матеріали досліджуваного нами 

видання. Цей аспект ми проаналізували також у науковій статті „Політичний 

чинник у релігійному процесі „Буковини” (на матеріалах газети „Буковина” 

(1885 – 1909))” [14]. Більше того, станом на час існування часопису через 

призму політики розглядались майже всі релігійні питання. Не останню роль 

у цьому процесі відіграв той факт, що митрополит буковинської 

православної церкви за посадою автоматично отримував місце депутата 

буковинського сейму, тобто брав безпосередню участь у політичному житті 

краю, що давало змогу маніпулювати окремими процесами на користь 

церкви.  

На початках своєї діяльності часопис періоду редакторства 

Юрія Федьковича (1885 – початок 1888 рр.) політику з релігійними 

питаннями спершу не змішував, що підтверджується тим, що нами 

зареєстровано єдиний такий матеріал – „Звернення Єротея Пігуляка, 

Івана Тимінського та Омеляна Поповича з нагоди 70-річчя митрополита 

Сильвестра” (1887. Ч. 21. С. 2-3), що продемонстрував чітку позицію опору 

політиків релігійній системі – вони відмовились взяти участь у святкуваннях 

ювілею С. Мораря, мотивуючи це тим, що становище православної церкви на 

Буковині таке сумне, що не годиться робити свято.  

Дуже мало матеріалів на релігійну проблематику загалом реєструємо в 

період керівництва редакцією „Буковини” Сильвестром Дашкевичем 

(кінець 1888 – 1894 рр.), зокрема це стосується й політичного контексту в цій 

галузі.  
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Виняток становлять публіковані часописом цілком виступи послів-

українців на зборах, під час засідань державної та крайової ради, особливо 

коли вони стосувались релігійних питань. „Жаданя буковиньских русинів” 

(1891. Ч. 5. С. 4-7) – це виступ посла І. Тимінського на зборах „Руської ради” 

в Чернівцях 2 лютого 1891 р. У ньому містились такі вимоги щодо церкви: 

поділ буковинської єпархії на українську та румунську частини з окремими 

владиками і консисторіями; призначення в українські села священиків-

українців; викладання релігії українською мовою і т. д. Таким чином це був 

перший документований політичний виступ з конкретними пунктами щодо 

подальшої долі буковинської православної церкви. Надалі ці вимоги 

видозмінюватимуться, але суть зберігатиметься – „Буковина” взяла чітку 

лінію на підтримку позиції щодо політичної участі в становленні української 

церкви, розуміючи, що пасивний і „темний” народ самостійно не досягне 

нічого.  

Специфіка політичного устрою на той час при цьому була такою, що 

політикам було дуже зручно керувати життям церкви, бо вони могли 

балотуватись до церковного синоду. Зрозуміло, що консисторія робила все, 

аби українців туди потрапило якнайменше, про що „Буковина” й подала 

низку матеріалів, розпочинаючи передовою статтею „В справі виборів до 

бук. прав. синоду церковного” (1891. Ч. 17. С. 1). Тут був наведений перелік 

осіб, котрі братимуть участь у виборах, і, на диво, цим газета і обмежилась. З 

матеріалу „По виборах до бук. прав. синоду” (1891. Ч. 19. С. 1) стає 

зрозуміло чому – редакція стверджує, що спеціально докладно про 

передвиборчий процес не писала, щоб її не звинувачували у розпалюванні 

ворожнечі. Врешті-решт стараннями румунізаторів до синоду пройшло аж 

двоє українців, котрі будуть безсилі проти решти 22 членів. До цього в 

наступному числі додасться розповідь про те, що всі протоколи засідань 

синоду ведуться виключно по-румунськи, а по українських селах 

розсилається варіант церковнослов’янською мовою70. 

                                                 
70 Синоди церковні в Чернівцях і у Львові // Буковина. 1891. Ч. 20. С. 2. 
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Активне протистояння консисторії з проукраїнськими політиками 

спостерігається надалі в „Буковині” практично в усіх матеріалах аналізованої 

категорії. З цього зрозуміло, наскільки сильно православна церква боялась 

будь-яких рухів серед українців, що могли призвести до самоусвідомлення і, 

як наслідок, утворення окремої єпархії. „Політичні відносини на Буковині” 

(1894. Ч. 17. С. 1-2) – це виклад ситуації з посланцем митрополита 

румунізатором о. Прокоповичем, котрий об’їжджав усі місця, де мали 

проходити вибори до буковинської православної консисторії з метою не 

допустити туди кандидатів-русинів, агітуючи проти них. Крім того, з’явилась 

пряма вказівка від митрополії підтримувати „Православную Буковину”, що 

викликало неабияке обурення „Буковини”, адже видає вказаний часопис, як 

зазначається у згаданому матеріалі, „московський агент з Відня Козаркевич, 

ревний товариш Григорія Купчанка” (1894. Ч. 17. С. 2). То ж поволі 

політична лінія православної консисторії схиляється до москвофільства, 

вбачаючи в ньому союзника в боротьбі з українством, і не замислюючись при 

цьому, які наслідки матиме така співпраця. 

Ця тенденція ставатиме чим раз помітнішою, викликаючи активний 

спротив проукраїнських політиків, а заразом і „Буковини”, що виллється в 

статтю „Владичі і консисторскі порядки” (1895. Ч. 5. С. 1). Розпочинається 

вона з тексту виступу на сеймі посла Є. Пігуляка щодо ситуації в 

православній консисторії, де не лише ведеться румунізаторська діяльність, а 

й впроваджуються церковні книги, привезені з Росії, в яких вміщені молитви 

за російського царя, щоб переконати народ, що „цар російский є царем всіх 

Русинів, отже, є і царем руського народу на Буковині і головою нашої 

православної церкви”. Дійшло вже й до того, зазначив Є. Пігуляк, що навіть 

у Заставні панотець помолився за російського царя та його родину. Послові 

цей виступ не минув даром, про що дізнаємось тут же із „Буковини”, бо 

проти нього виступили посли В. Цуркан і М. Калінеску, заявивши, що він 

прагне очорнити консисторію і виступає проти митрополита71. 

                                                 
71 Текст засідання Буковинского крайового сойму від 4 лютого 1895 р. // Буковина. 1895. Ч. 5. С. 2. 
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Врешті-решт консисторія видала указ, яким заборонила священикам 

вдаватись до політичних агітацій, про що відразу ж повідомила редакція у 

великій статті „Важний циркуляр буковиньскої православної консиситорії” 

(1895. Ч. 111. С. 2-3), проте, на думку журналістів часопису, самого такого 

розпорядження замало, адже немає сильної руки, аби слідкувати за його 

виконанням.  

Те, що на практиці цей указ втілений так і не був, підтверджують 

подальші матеріали „Буковини”, що стосувались змішування політичного й 

релігійного життя краю, наприклад, дуже гостро прозвучить агітаційна 

діяльність православної церкви у Нових Мамаївцях ще й за участю „жидів”, 

підтримкою яких консисторія залучалась не один раз72. 

Проукраїнські політики сподівались на позитивні зміни в церкві із 

приходом на посаду митрополита А. Чуперковича, про що дізнаємось із 

матеріалу „Руска депутация у гр. пр. митрополита і генерального вікария” 

(1896. Ч. 52. С. 2). Товариства „Руська бесіда”, „Народний дім” „Руська рада” 

та „Руська школа” делегували своїх представників для привітання нового 

владики. Митрополит радісно прийняв послів, сказавши: „Архипастир 

мусить справедливим бути для всіх, особливо де до одної церкви належать 

різні народи, як ось на Буковині Русини і Волохи”. Такі слова сприймались 

„Буковиною” як запорука того, що український народ нарешті отримав якщо 

не захисника, то хоча б справедливого керівника на релігійному полі. Проте, 

як завжди, розчарування наступило доволі швидко, що зрозуміло з 

обговорення церковних справ на Народній раді, де слово мав Є. Пігуляк, 

викликавши найбільше зацікавлення в селян. „Буковина” відобразила це в 

матеріалі „По Народній раді” (1896. Ч. 107. С. 1), озвучивши наведені 

промовцем вимоги українців до нового митрополита: половину всіх 

церковних посад віддати українцям; вести діловодство українською мовою 

нарівні з румунською; усі написи в митрополичій резиденції продублювати 

українською; богослужіння відправляти по черзі обома мовами; 

                                                 
72 Православіє загрожене! (Письмо з краю) // Буковина. 1897. Ч. 25. С. 1.  
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розпорядження дієцезії публікувати в українськомовних виданнях; на 

українські парохії призначати священиків-українців, причому з обов’язковим 

складанням іспиту на знання мови; проповіді в українських громадах 

виголошувати українською; на богословському факультеті утворити кафедру 

з викладанням українською мовою; релігію в школах викладати відповідно 

для українців і т. д. Такий ґрунтовний перелік означав те, що передусім 

Є. Пігулякові вдалось „достукатись” до свідомості людей, котрі підтримали 

ці вимоги, а, отже, невдоволення станом справ у церкві зростало, населення 

прагло змін, а тому „Буковина” на хвилі збурення активно поширювала цю 

інформацію, щоб залучити якомога більшу аудиторію. Звісно, що в таких 

діях є момент пропаганди та маніпуляції на релігійному ґрунті, проте метою 

їх були не чиїсь персональні бажання, як нині, а справді народний інтерес.   

Проте цим Є. Пігуляк не обмежився, розуміючи, що так просто 

консисторія не пристане на вимоги українців. Під його проводом до 

митрополита Чуперковича після віча рушила делегація селян з резолюціями 

щодо церковних справ у Чернівцях, Заставні, Лужанах та Кіцмані. 

„Буковина” про цю акцію повідомила: „відповів митрополит ласкаво, що 

возьме знані нашим читателям резолюції під розвагу і буде старатися як лиш 

може о введенє згоди між вірними православної церкви”73.  

Наступним кроком когорти послів на підтримку українців у церкві стане 

заснування „Слов’янського християнсько-національного союзу”, програму 

діяльності якого „Буковина” оприлюднила в статті „З остатних днів” (1897.  

Ч. 69. С. 1).  

Тим часом інтриги довкола консисторських політичних ігор зростали, а 

„Буковина” поневолі ставала їх постійним учасником, намагаючись 

спростовувати чи роз’яснювати чергові заяви священнослужителів. Першим 

найбільш ґрунтовним матеріалом, що вмістив й історичні факти, й реальні 

приклади з життя народу, й аналіз наслідків для церкви того, що відбувалось, 

став „Волохи а церков” (1897. Ч. 134. С. 2-3; 1897. Ч. 135. С. 2-3; 1897. Ч. 136. 

                                                 
73 Вчера була у впр. митрополита православного депутация селян // Буковина. 1896. Ч. 144. С. 3.  
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С. 2; 1897. Ч. 137. С. 2-3). „Апелювання до історичних подій є одним із 

потужних важелів впливу на аудиторію”, – зазначає А. Бойко [15, с. 18], й 

саме цим прийомом скористалась „Буковина” – аж у чотирьох частинах 

редакція виклала своє бачення політичної участі консисторії в державних 

справах, спираючись головно на фальшиву прихильність буковинських 

волохів до православ’я, котрим вони прикривались за потреби, забуваючи 

про велику кількість румунів-католиків на Буковині та за її межами. Дуже 

добре часописові вдалось розкрити проблему штучного поділу церквою 

священнослужителів: мова йде про історію румунської церкви, котра мала 

від початку за основу дві категорії священиків – сільських і міських. Через 

брак освіти сільські священики не могли нічому навчити людей, що 

призводило до переходу цілих православних сіл у католицизм. Міські же 

священнослужителі мали кращу освіту, проте гнались передусім за посадами, 

а народ для них відходив на другий план. „Буковина” згадує й той факт, що 

навіть румунські письменники часто висвітлювали священиків як злочинців, 

убивць та ґвалтівників, а тому для селян простіше було знайти розраду в 

корчмі, а не в церкві, а зразкові католицькі духівники ставали для них 

авторитетом.  

З огляду на це влада вирішила прибрати церкву в свої руки й 

підпорядкувати її міністерству просвіти і віросповідань. Наглядачем за 

румунською церквою призначили Йосифа Георгіяна, котрий повинен був 

повернути урядові тотальний контроль над релігійною сферою. Такий 

повний аналіз свідчив про те, що в „Буковині” були добре ознайомлені з 

ситуацією у владі люди, котрі не боялись виносити на загал таку 

компрометуючу інформацію, котра, однак, багато чого з дій православної 

консисторії пояснювала.  

Надалі політичні аспекти в релігії часопис аналізує під іншим кутом у 

матеріалі „Русини, Німці і Волохи. ІІ” (1898. Ч. 7. С. 1-2), зокрема 

розмірковує над можливим об’єднанням Буковини та Галичини, але наводить 

релігійний фактор як аргумент проти цього: „Хто зрештою видить дальше як 
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навперед носа, той, хоть і уніят, мусить жичливо і прихильно відноситися до 

православія на Буковині, бо оно є тим містком, що лучить тісно Австрийську 

Русь з Україною. Прилученє Буковини до Галичини могло б дуже легко 

розбити ту згоду і довести до квасів і до драч релігійних…”. Редакція 

вважала, що саме через релігію народ розділиться на два ворожих табори в 

разі об’єднання регіонів, проте не побачила небезпеки в завоюванні 

української церкви Росією, покладаючись на Підросійську Україну як на 

союзника в православ’ї. 

У своїй роботі політики вдались до залучення проукраїнських 

священнослужителів, що свідчить про зрушення серед священиків, котрі 

почали опиратись системі. „Збори православних руских сьвящеників” 

(1902. Ч. 72. С. 1) – це повідомлення „Буковини” про ініційовані 

М. Васильком та Є. Пігуляком збори, на які запросили 81 особу й обговорили 

кривди українців у церкві. Резолюції вирішили поки що тримати в таємниці, 

аби не зустрітись із опором консисторії.  

До активних дій долучились і представники українських товариств, про 

що розповідається в матеріалі „Русини у Митрополита” (1902. Ч. 123. С. 1), 

серед їх числа „Буковина” назвала В. Филиповича, С. Смаль-Стоцького, 

Т. Ясеницького, Д. Єремійчука, О. Поповича, А. Клима та І. Семаку. На 

прийомі вони просили надати більше прав українцям у церкві, на що В. Репта 

обіцяв учинити по-справедливості.  

З 1902 року українські посли просто „закидають” різноманітні інстанції 

інтерпеляціями щодо проблем українців у церкві. Особливо багато було 

таких звернень до міністерства просвіти і віросповідань, про що повідомляла 

„Буковина” в матеріалах „Три інтерпеляциї” (1902. Ч. 34. С. 1), „Інтерпеляція 

послів Пігуляка, Николая Василька і товаришів ізза понижуваня і кривдженя 

руских вірних на церковнім поли через греко-ориєнтальну консисторию в 

Чернівцях” (1903. Ч. 31. С. 1; Ч. 32. С. 1). Проте й опоненти політиків не 

дрімали: священики-румунізатори подали на свій захист лист до міністерства 

просвіти та віросповідань з підписами селян, в якому стверджувалось, що 
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люди самі для себе просили священиків-румунів, ще й просили, щоб ті їх 

навчали румунської мови. „Буковина” цей випадок описала в замітці 

„Безгранична безличність попів-румунізаторів” (1903. Ч. 38. С. 3). 

Опублікував часопис і „Відповідь міністра Гартля на інтерпеляцию п. 

Пігуляка, Николая Василька і тов. в справі обсади руских громад на Буковині 

румуньскими сьвящениками, що не розуміють і ворожо відносять ся до 

рускої мови” (1903. Ч. 47. С. 1). Міністр повідомив, що у 82 буковинських 

українських громадах призначено 87 священиків-румунів, з них нібито 76 % 

повністю володіють українською мовою, а тому не можна вважати 

достовірними дані українських послів. Урядову ж кореспонденцію та 

метрики священнослужителі можуть вести будь-якою мовою, бо в законах ці 

норми не прописані. Влада працюватиме над збільшенням кількості 

священиків-українців. Така сумна для політиків відповідь означала, що 

боротьба триватиме й далі й не буде легкою.  

Саме тому, розуміючи, що з влади користі в даному питанні буде мало, 

вони вирішують залучати народ до тиску на консисторію, а „Буковина” 

виступила пропагандистом цих ідей. „Віче рускої інтелігенциї на Буковині” 

(1903. Ч. 67. С. 1-2; Ч. 68. С. 1-2) – це результат виступу проукраїнських 

політиків щодо церковних питань. М. Василько перед аудиторією зазначив: 

„Що тичить ся церковних справ, то між рускими послами не було в тім згляді 

ніяких діференций. Тільки їх діяльности треба завдячити, що звісного 

русиноїда архимандрита Калінескула не іменовано до тепер генеральним 

вікариєм”74. Після цього були ухвалені наступні резолюції: через брак 

українських священиків вимагати як мінімум 10 стипендій з православного 

релігійного фонду для українців-гімназистів; богослужіння вести в 

українських громадах по-українськи, в змішаних – по черзі різними мовами; 

метрики українцям видавати українською мовою; вікарієм має бути 

призначений українець. 

                                                 
74 Віче рускої інтелігенциї на Буковині. ІІІ // Буковина. 1903. Ч. 67. С. 1. 
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З цими резолюціями учасники віча рушили до митрополичої резиденції, а 

„Буковина” описала їх похід у репортажі „Вічовики у Митрополита” (1903.  

Ч. 77. С. 1-2). Репта сам вийшов до громади, вислухав промову Є. Пігуляка, 

але вердикт його був невтішний: „Не в десятеро, але найби й сто раз кілько, 

або й ціла Буковина явила ся тут, то я не признам нікому права говорити в 

справах церковних”. Тому й часопис підсумовує ці відвідини тим, що нічого 

не зміниться в кращу сторону для українців у церкві. Більше того, у відповідь 

опоненти зібрали своє віче, проте вже не з темного люду, а зі священиків-

румунів, що відобразила „Буковина” в матеріалі „Румунізатори у 

Митрополита” (1903. Ч. 80. С. 1). На пишному прийомі вони стверджували, 

що українські посли намовляють народ розвалити церкву, а всі священики 

повинні боронити від них церкву й відстоювати правоту митрополита. Репту, 

за словами часопису, така зустріч дуже порадувала.  

Розуміючи безрезультатність своїх вимог, посли починають вдаватись до 

інших кроків, зокрема в „Буковині” в матеріалі „Православне питанє 

церковне” (1905. Ч. 9. С. 1-2; Ч. 10. С. 1; Ч. 12. С. 1-2) був опублікований 

план реорганізації православної церкви, запропонований А. Ончулом. На 

його думку, сейм повинен розглянути низку законів, щоб впорядкувати 

церковне питання. Реформа повинна стосуватись лише Буковини, релігійні 

проблеми в Далмації необхідно врегульовувати окремо. Потрібне утворення 

церковного православного конгресу, котрий займатиметься реорганізацією, 

до нього мають ввійти 1/3 представників духовенства та 2/3 – світських, аби 

уникнути перетворення конгресу на зброю в руках митрополита. Також 

мають бути виокремлені українська та румунська консисторії. Незважаючи 

на бездоганний, на перший погляд, план, на політиків чекало фіаско: соймову 

більшість за результатами виборів отримали румунізатори, а тому 

реорганізація стала неможливою, про що „Буковина” з сумом повідомить 

1905 р. у ч. 57. До цього часу дане питання обговорюватиметься послами і 

буде відображене в матеріалі „Ще раз про справу буковиньскої гр.-прав. 

церкви” (1905. Ч. 20. С. 1-2; Ч. 21. С. 2-3; Ч. 22. С. 2). Єдине, чого вдалось 
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досягти – українця М. Галіпа призначили консисторським радником, хоча 

посаду генерального вікарія все одно отримав румунізатор М. Калінеску75 76. 

Під активним тиском політиків митрополит В. Репта вирішує змінити 

політику консисторії й починає об’їжджати українські села, агітуючи народ 

за збереження церкви в такому вигляді, як вона є. Ці дії „Буковина” 

відобразила в низці матеріалів: „Замовлена овация для митрополита Репти” 

(1906. Ч. 43. С. 1), „Замовлена овация для Репти” (1906. Ч. 44. С. 2; Ч. 46. 

С. 3), „Репта іде!” (1906. Ч. 52. С. 2), „Репта в Лужанах” (1906. Ч. 54. С. 3), 

„Репта в Лашківці” (1906. Ч. 54. С. 3), „Tournee Репти” (1906. Ч. 56. С. 2), 

„Репта в Южинци” (1906. Ч. 58. С. 3), констатуючи, що сили румунізаторів 

слабшають, бо підтримки в населення їм не вдалось знайти.  

Посли відразу ж підкріплюють написане зверненням „Православний 

Руский Народе!” (1906. Ч. 50. С. 1), застерігаючи селян, щоб спокійно 

зустрічали митрополита, бо „найменьша зневага уходить за „релігійну 

зневагу”. А се кримінал!”. Політики роз’яснюють, що завдання консисторії 

зараз – забити в’язниці українцями, щоб продемонструвати цісареві 

небезпечність народу, а тому вимоги щодо церкви треба озвучувати спокійно 

і врівноважено. Не дивно, що В. Репта під час своєї подорожі оточив себе 

40 жандармами, про що повідомляє Озірник (тобто оглядач) у матеріалі „По 

митрополичій візитації” (1906. Ч. 59. С. 1).  

Ще з 1904 року часопис почав публікувати дуже багато матеріалів про 

заснування „Січей”, тим самим навіть на деякий час перекривши провідну 

для себе релігійну проблематику. Активне заснування на Буковині осередків 

товариства „Січ”, до якого була причетні більшість працівників „Буковини”, 

зокрема О. Попович та Є. Пігуляк, відобразилось і в релігійному питанні 

також, адже консисторія вбачала в таких організаціях небезпеку гуртування 

народу й ще більше піднесення боротьби за утворення окремої української 

церкви. Це спостерігаємо, зокрема, в статті „Консистория militans” (1906. 

                                                 
75 Іменованя в буковиньскій православній консисториї // Буковина. 1905. Ч. 35. С. 1. 
76 Нові консисторскі достойники // Буковина. 1905. Ч. 151. С. 1-2; Ч. 152. С. 1-2. 
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Ч. 89. С. 2), де йдеться про відмову глибоцького священика о. Вербовського 

освятити прапор „Січі” без відповідного рішення митрополита. Консисторія 

ж постановила, що освячувати прапор не можна, „бо товариство „Січ” може 

виступати з ним також в агітацийних цілях!!!”. Редакція резюмувала, що дана 

організація не є політичною, а тому заборона, вочевидь, стосувалась більше 

української сторони питання. Більше того, саме через приналежність до 

„Січі” священики називали людей ворогами церкви, про що „Буковина” 

повідомляла в дописі „Скарги людей з Ошихлібів на кривди при виборах 

епітропів церковних” (1908. Ч. 99. С. 2-3). 

1908 року „Буковина” публікує „Начерк організациї україньскої 

поступової партиї на Буковині” (1908. Ч. 32. С. 2-3), що означав тепер уже 

відкриту приналежність газети до політичної сили. Один з пунктів цієї 

програми стосувався релігійного питання: „щоби кождий Українець міг у 

своїй мові слухати слова Божого в церкві” (1908. Ч. 32. С. 2). Таким чином, 

відтепер уже всі матеріали на релігійну проблематику подавались крізь 

призму діяльності Української поступової партії. „Буковина” й далі 

публікувала інтерпеляції  послів щодо проблем церкви – „Інтерпеляция посла 

Пігуляка і тов. до міністра просвіти і віроісповіданя по причині не 

коректностий сьвященика румунізатора на Буковині” (1908. Ч. 49. С. 2-3), 

„Інтерпеляция посла Спинула і товаришів до Єго Ексцелєнциї пана д-ра 

Гохенбургера, ц. к. міністра судівництва, і Єго Ексцелєнциї міністра 

віроісповідань і просьвіти пана графа Штірка” (1909. Ч. 129. С. 2-3), „Наші 

відносини в дієцезиї” (1909. Ч. 130. С. 1-2) 

Політики намагались якомога більше часу проводити разом з народом, а 

особливо, коли була нагода щодо церковних питань, що відобразилось, 

наприклад, в матеріалах „Подорож руских послів на висьвяченє церкви в 

Прилипчу” (1908. Ч. 98. С. 1-2), „В справі Прилипча” (1908. Ч. 112. С. 1-2). 

1909 рік став для „Буковини” періодом нових звершень у журналістській 

майстерності, зокрема і в релігійній проблематиці, публікувалось дуже 

багато розлогих матеріалів про розвиток церкви в краї, історичні обставини 
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та нинішні умови її існування. Одним з таких шедеврів став лист-допис „60 

років політики (Лист до товариша-учителя на Буковині). Написав Осип 

Маковей” (1909. Ч. 69. С. 1-2). У ньому автор згадує про релігійні перипетії 

на Буковині ще 1849 року, коли „Зоря галицька” обороняла буковинських 

українців, роз’яснюючи, що „віра а мова то не все одно, що можуть бути і два 

народи православної віри”.  

Окрім уже зазначених особливостей дискурсу взаємозв’язку політики та 

релігії, лише в даній тематичній категорії часопис подавав авторські 

матеріали, в яких дописувачі не ховались за псевдонімами чи криптонімами. 

По суті ми можемо вибудувати чітку лінію цих публікацій, коли 

центральною постаттю був один з політиків та громадських діячів, мова йде 

про С. Смаль-Стоцького, Є. Пігуляка та М. Василька. Причому „Буковина” 

на певний період „обирала” свого героя, котрий писав на релігійні теми крізь 

призму політики. Спершу це був С. Смаль-Стоцький, далі з’явились 

матеріали Є. Пігуляка, котрі відійшли на другий план після виходу на 

політичну арену М. Василька. Саме тому варто детальніше проаналізувати 

внесок кожного з цих діячів як у концепцію „Буковини”, так і в розвиток 

церковно-релігійної ситуації.  

1895 року „Буковина” починає публікувати виступи С. Смаль-Стоцького 

щодо становища української церкви. Саме йому найчастіше консисторські 

румунізатори закидали прагнення перевести українців в „унію”, тобто в 

греко-католицизм, зробивши цей аргумент головним у своїх звинуваченнях, 

бо розуміли, що простий народ не буде розбиратись, що саме хоче зробити 

політик для церкви, простіше вкинути людям таку інформацію, аби вони 

менше дослухались до його слів. Це підтверджує „Промова посла 

др. Стефана Смаль-Стоцького” (1895. Ч. 8. С. 2-3), що розпочиналась із 

проблеми румунізації школи, але зачепила й релігійні питання: „Я греко-

католик, а зовсім не хочу, аби греко-православні русини на Буковині зміняли 

своє віроісповіданя… Ми домагаємося прав на полі церковнім для гр. прав. 

Русинів від властей церковних, а ті власті уважають се спорами 
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релігійними”,  – ці слова С. Смаль-Стоцького, опубліковані „Буковиною”, 

зайвий раз підтверджують, наскільки сильно змішувалась політика із 

релігією, і якою могутньою зброєю була віра в руках влади.  

Засідання буковинського сейму 1896 року відображене в часописі 

матеріалом „Промова пос. д-ра Смаль-Стоцького” (1896. Ч. 26. С. 2). По суті 

весь виступ – це глибокий аналіз сумного становища українців у 

православній церкві з вимогою до консисторії перестати змішувати церкву й 

політику: „церков мусить бажати, аби оба до неї належачі народи себе 

розуміли, з собою жили в згоді і держалися купи”. Навів діяч і показники 

того, що 70 українських парохій отримали священиків, котрі української 

мови взагалі не розуміють. Звісно, що тут же опоненти не забули нагадати 

С. Смаль-Стоцькому, що він є греко-католиком, на що той мудро відповів: 

„Церков має цілком иньшу задачу, ніж учити мови! Греко-кат. церква на 

Буковині, на відміну від православної, не змушує прихожан вчити чужої 

мови”. Тут варто зауважити, що до всіх опублікованих промов політиків 

„Буковина” в кінці матеріалу подавала власну точку зору ситуації, 

підтверджуючи або спростовуючи все сказане. На основі таких кінцівок 

можна зробити висновки, кого часопис підтримував, а до кого ставився не 

надто прихильно, при цьому виступи С. Смаль-Стоцького завжди знаходили 

щиру підтримку в редакції.  

Ціла низка праць С. Смаль-Стоцького, що стосувались і релігії також, 

опублікована „Буковиною” в циклі „Буковиньска Русь” (1897). Ґрунтовний 

аналіз впливу православної церкви на політичне життя вміщений зокрема в 

ч. 287 та ч. 288.  

Діяльність православної консисторії політик називав однієї з причин 

еміграції буковинських селян: „такий великий дідич як релігійний фонд мав 

би певно більшу користь з своєї землі, коли б поробив із неї  малі 

господарства і ті малі господарства давав людям, правдивим ґаздам, що з 

діда-прадіда обробляють землю…”77. 

                                                 
77 Промова д-ра Ст. Стоцкого при нараді над прелімінарем фонду краєвого // Буковина. 1901. Ч. 86. С. 1.  
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Відразу після того, як нами зафіксований останній авторський матеріал 

С. Смаль-Стоцького на релігійну тематику, з’являються публікації 

Є. Пігуляка, котрий до цього часу фігурував переважно в 

загальнополітичному контексті серед когорти проукраїнських діячів. Тут 

варто зауважити, що його перу належать переважно різноманітні звернення, 

прохання та інтерпеляції щодо церковного питання, однак „Буковина” 

передруковувала їх повністю, зважаючи на цінність викладених фактів. 

Коли відмовою завершилось клопотання Є. Пігуляка щодо заснування 

православної народної школи з українською мовою викладання, редакція в 

цьому звинуватила виключно консисторію в матеріалі „Хто винен?” (1897.  

Ч. 145. С. 1), пояснюючи, що просто ніхто не хоче на це виділяти гроші з 

православного релігійного фонду. 

Велику промову політика на засіданні державної ради „Буковина” 

помістила в матеріалі „Як веде ся Русинам у Буковині” (1901. Ч. 20. С. 1), де 

піднімалось і питання української церкви. 

Усі скарги українців на священнослужителів-румунізаторів та кривди в 

церкві зібрав Є. Пігуляк для виступу в сеймі при обговоренні бюджету. Їх 

виявилось настільки багато, що „Буковина” розділила промову на кілька 

номерів, детально аналізуючи кожну проблему, розпочавши з публікації 

„Буджетова бесіда посла Пігуляка в соймі” (1904. Ч. 2. С. 1-2), а далі пішла 

низка матеріалів під заголовком „Бесіда посла Пігуляка висловлена при 

буджетовій дебаті у соймі 28 грудня 1903” (1904. Ч. 2. С. 2; Ч. 3. С. 1-2; Ч. 4. 

С. 1-2; Ч. 5. С. 1-2; Ч. 6. С. 2-3; Ч. 7. С. 1-2). Варто зауважити, що абсолютно 

всі ці частини стосувались саме церковних питань, а тому можна зрозуміти, 

наскільки болючою для „Буковини” була ця тема, і як прагнула редакція 

щось змінити на краще. Не залишила без уваги газета й відповідь влади на 

цю промову, опублікувавши „Відповідь президента краю Є. Е. кн. Гогенльоге 

на запит пос. Пігуляка в справі недостачі руских священиків на руско-

православних громадах” (1904. Ч. 7. С. 2), проте відмовка була стандартна: 
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священики-румуни добре володіють українською мовою, а бажаючих серед 

українців вступати на теологію немає, отже, й проблеми немає.  

Дуже вдало використав Є. Пігуляк всі листи від селян до редакції 

„Буковини” зі скаргами на румунізацію церкви, уклавши з них звернення на 

державній раді, маючи, таким чином, фактичне підтвердження бездіяльності 

консисторії в таких випадках. Часопис про це повідомив матеріалом 

„Румунізаторска кириня” (Інтерпеляция посла Пігуляка і тов.)” (1907. Ч. 145. 

С. 2-3). 

Виокремила „Буковина” й порушення політиком церковного українського 

питання 1909 року, опублікувавши матеріал „Промова посла Пігуляка” 

(1909. Ч. 134. С. 1-2).  

Особливо пильної уваги заслуговує постать М. Василька, адже його 

активна участь у долі української православної церкви не випадкова, бо, ще 

будучи старостою в рідних Лукавцях, він увів українську мову в церковну 

службу та сприяв заснування читальні, а згодом профінансував будівництво 

нової церкви78.  

Промови М. Василька щодо становища українців у православній церкві 

публікувались у „Буковині” регулярно, починаючи з 1903 р., хоча послом він 

був ще з 1898 р. Аналізуючи матеріали часопису, виразно помітно, наскільки 

захоплювалась редакція цією особистістю, а особливо його ораторськими 

здібностями й вмінням переконувати аудиторію, тому не дивно, що виступи 

передруковувались цілком, причому не лише „Буковиною”, а й навіть 

віденськими часописами: „Се бесідник перворядний не тільки між всіми 

рускими послами, але в загалі у цілій посольскій палаті…”79. Зрозуміло, що 

підтримка українців у церкві такою авторитетною особою мала неабияке 

значення, бо до нього прислухалась навіть австрійська влада. 

Серед низки опублікованих „Буковиною” виступів політика про церковні 

справи „Промова Н. Василька, виголошена на засіданні сойму з дня 10 

                                                 
78 Руска Рада. 1899. 3 листопада.  
79 Рада державна // Буковина. 1909. Ч. 138. С. 1. 
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вересня б. р. в справі вибору пос. радника Бежана” (1903. Ч. 105. С. 1-2), 

„Збори мужів довіря Буковиньскої Руси” (1906. Ч. 5. С. 1-2), „Депутация 

буковиньских Русинів у цісаря” (1906. Ч. 33. С. 1), „Депутация буковиньских 

православних Русинів” (1906. Ч. 35. С. 3).   

Бурхливими оплесками зустрічала аудиторія слова М. Василька: „Мене не 

обходить, чи церква мала колись румуньский характер, чи ні. Мене обходить 

лиш се, що нас Русинів є 300.000 проти 200.000 Румунів, то що про те нам 

належить ся бодай вже тілько права в церкві, що меньшости” („Промова 

посла Н. Василька”. 1905. Ч. 73. С. 3).  

Прикметно, що посол не боявся виступати із дуже жорсткою критикою 

консисторії, а „Буковина” в свою чергу не боялась ці слова передруковувати 

й поширювати, що демонструє, наприклад, „Буджетова бесіда посла 

Н. Василька” (1907. Ч. 115. С. 2), при якій він згадує аудієнцію в цісаря в 

жовтні 1906 року, коли православні русини просили про реформу церкви: 

„ми знаємо, що Його Величество перемінило приреченє в діло, відручним 

письмом передаючи наш мемориял міністерству; … а звідси до консисториї і 

голови церкви. І що зроблено до нині?.. чи маю сказати, що митрополит і 

консистория не роблять собі нічого з письма?”. 

Врешті-решт опоненти вирішили застосувати проти М. Василька 

„чорний” піар, причому ґрунтувався він саме на релігійних питаннях, адже 

опублікували в польськомовних часописах інформацію, що посол хоче 

отримати право виключного вирубу у всіх лісах греко-православного фонду 

на 50 років, а митрополит Репта виступає його союзником, щоб отримати 

вигоду. „Буковині” довелось спростовувати це в матеріалі „Релігійний фонд – 

і бріхня польских пуднів” (1907. Ч. 60. С. 3), посилаючись на самого 

М. Василька, котрий стверджував, що ніколи би не погодився на подібне 

рішення, та й митрополит так само би виступив проти. Але чутки вже 

активно поширились, ЗМІ зробили свою справу, передрукували вигадку й 

німецькомовні видання, через що посол змушений був вдруге публікувати 

„Поясненє” (1907. Ч. 71. С. 3).  
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„Церковне діло на Буковині” (1908. Ч. 51. С. 1) відстоював М. Василько на 

засіданні бюджетної комісії, нагадавши присутнім, що вже 2 роки минуло з 

того часу, як депутація українських послів була на прийомі в цісаря щодо 

церковних потреб, а відповіді так і немає. На це міністр Мархет відповів, що 

„церковне питанє на Буковині незвичайно тяжке і лиш тому рішенє його 

проволікаєть ся”. Поділ дієцезії, на його думку, взагалі не можливий, а от 

консисторію можна розділити на українську та румунську. Таку відповідь на 

звернення М. Василька „Буковина” привітала як перший крок до здійснення 

багаторічних жадань українців. Врешті-решт у часописі з’являється замітка 

„Церковні справи” (1908. Ч. 128. С. 3) з повідомленням із Відня про те, що 

найближчим часом буде прийняте рішення про початок підготовки до поділу 

дієцезії, проте практично відразу ж воно спростовується заміткою із 

аналогічною назвою „Церковні справи” (1908. Ч. 134. С. 3), в якій 

опублікований лист М. Василькові від президента краю Бляйлебена: „у 

відповідь на передану Вами 23 марта 1906 р. просьбу, що поділ буковиньскої 

гр.-ор. Диєцезиї на руску і румунську не може бути доконаний, але державна 

управа віроісповідань не залишить поперти жаданя сповненя оправданих 

бажань руских гр.-ор. вірних у черновецкій митрополичій диєцезиї”. 

1909 року М. Василько вкотре виголосив скарги українців на церковному 

полі, а „Буковина” їх передала в матеріалі „З бюджетової комісиї (Наради над 

міністерством просвіти)” (1909. Ч. 119. С. 1).  

Саме завдяки активній роботі проукраїнських політичних діячів зростав 

авторитет „Буковини” у справі виокремлення української церкви перед 

владою, про що свідчить той факт, що міністр просвіти та віросповідань у 

приватній телеграмі повідомив редакцію, що слідкуватиме за розв’язкою 

церковного питання, хоча на засіданні державної ради посол Сімйонович і 

стверджував, що „скарги посла Пігуляка що до церковного питання лишені 

основи; Русини хотять вивести церковні справи на політичну арену…” („Рада 

державна”. 1909. Ч. 130. С. 3). Суперечки між послами з приводу релігійного 

питання на цьому не припинились, часопис висвітлював їх у матеріалах 
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„Рада державна. Волоскі посли боронять волоску консисторію (Від нашого 

дописувателя)” (1909. Ч. 140. С. 1-2) (Автор – Православний), „Фактичне 

спростованє посла Пігуляка на виводи посла Сімйоновича, який реагував в 

них на єго буджетову промову з дня 17 червня с. р.” (1909. Ч. 141. С. 1). 

В останній період свого існування „Буковина” все ще підтримувала 

старання проукраїнських політиків, публікуючи інтерпеляції щодо проблем 

церкви, зокрема сюди увійшли „Церковні справи” (Інтерпеляция посла 

Пігуляка і товаришів до міністра просьвіти і віроісповідань задля 

переслідуваня і упослідженя православних сьвящеників рускої 

национальности, консисториєю на Буковині)” (1909. Ч. 147. С. 1-2), 

„Інтерпеляция посла Пігуляка і товаришів до єго Ексцелєнциї пана 

президента краю в справі румунізаторских безправств сьвящеників в руских 

громадах” (1909. Ч. 286. С. 1), „Інтерпеляция посла Пігуляка і товаришів до 

міністра просьвіти і віроісповідань про се як кривдить гр. прав. консистория 

руский православний нарід на Буковині” (1910. Ч. 287. С. 1-2).   

Офіційно про тимчасове припинення випуску газети повідомила сама 

редакція, хоча саме політичний фактор став причиною, бо Українська 

поступова партія вирішила об’єднатись з „Руською радою”: „Від рішеня сеї 

справи залежати буде, чи маємо далі видавати нашу осібну часопись 

„Буковину”, – чи ні?” („Від президії україньскої поступової партиї”. 1910. 

Ч. 293. С. 1). Питання мало вирішуватись на зборах партії 22-23 січня 1910 

року, проте рішення було прийняте не на користь „Буковини” [16]. 

Міжусобні незгоди поміж політиків-українців спричинили занепад 

потужного видання, що стільки часу працювало на покращення становища 

народу в краї.  
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2.3. „Українське питання” в церкві та москвофільський чинник 

Дослідниця Л. Филипович зазначає, що релігія є вирішальною в процесі 

націотворення лише за певних умов, зокрема й коли націоутворювальний 

етнос утратив інші важливі атрибути колективної ідентичності (мову чи 

спільну територію) [17], що є одним із визначальних аспектів нашого 

дослідження. Дещо по-іншому дане питання подане в монографії під 

редакцією В. Войналовича: „Релігія може як сприяти процесу націєтворення, 

так і стримувати його. Конфронтація на релігійному ґрунті може 

послаблювати певні народи чи етнічні групи, створювати всередині цих груп 

поділи (поділ українців на православних і греко-католиків стояв на перешкод 

їхньої консолідації в найважливіші моменти національної історії у боротьбі 

за створення власної держави)” [18, с. 39]. 

Суспільно-історичні умови на Буковині наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. склались таким чином, що саме релігія стала фактором споріднення 

окремих національних груп, зокрема й українців, щоправда, проходив цей 

процесі зі своїми особливостями. Схожі аспекти описала у своїй публікації й 

М. Бутиріна [19]. „Ідея Бога формувала потяг до внутрішнього звільнення, 

переключала пошук національного самовизначення на формування свободи 

внутрішньої як передумови наступного здобуття свободи державної. Злиття 

віри в Бога з державницькими пориваннями, з рухом до незалежності стало 

рушійною силою української історії та її соціального інституту – 

журналістики” [20, с. 278], – визначила Л. Василик. 

Народовські традиції в розвитку української православної церкви в краї, 

втілювані О. Поповичем, Є. Пігуляком та С. Смаль-Стоцьким у газеті 

„Буковина”, дали величезний пласт матеріалів, що стосувався передусім 

національного питання в церкві. Зауважимо відразу, що, незважаючи на 

постійні звинувачення часопису в перетягуванні православних прихожан в 

„унію” шляхом українізації, жодного такого матеріалу нами зареєстровано не 

було. Більше того, становлення осібної української церкви редакцією 

розглядалось виключно в контексті православ’я.  
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Зважаючи на тематичну спрямованість таких матеріалів, їх доречно буде 

аналізувати за наступними категоріями: 1) самоідентифікація народу як 

українців крізь призму релігії; 2) „українське питання” в церкві на мовному 

ґрунті; 3) поділ дієцезії як шлях до відродження осібної української церкви; 

4) роль священнослужителів у становленні нації та культові споруди як 

складова процесу; 5) москвофільство як протидія народовському чинникові в 

церкві. 

Самоідентифікація народу як українців крізь призму релігії 

Незважаючи на часті запевнення редакції „Буковини”, що вони не 

вдаються до змішування питань національності й релігії, в багатьох 

матеріалах прослідковується, що в часописі розуміли, наскільки сильний 

взаємозв’язок між цими категоріями, а тому й намагались м’яко пояснити 

читачам суть речей. При цьому зробити це було непросто через дві основні 

проблеми: неписьменність більшості населення краю та відсутність 

свідомого пласту інтелігенції, котрий міг би просвітити народ, 

використовуючи релігійні переконання, бо саме таким шляхом дістатися до 

свідомості людей було найпростіше. Проблема ця залишиться актуальною 

навіть станом на 1910 рік, коли „Буковина” вже перестане виходити: „Друга 

важна причина злого положеня нашої церкви лежить у духовій темноті єї 

членів. Бо на 560 тисяч душ нашої дієцезиї ледви чи буде 5 тисяч осіб 

інтелігенциї. Отже менче як 1% інтелігенциї православної на таку велику 

дієцезию, а 99 % мужиків-хліборобів. Як зважимо, що наша інтелігенция по 

більшій части не доцінює так добре інтереса своєї рідної церкви, як чужа 

інтелігенция, тогди вийде на таке, що одинокими носителями прапора 

православія являють ся майже виключно священики…” [21, с. 605]. 

Тому створення читалень було першим кроком до самоусвідомлення 

народу, саме там селянам потрохи роз’яснювали, що вони не волоської віри, 

а, отже, й не румуни, а православні українці. У замітці „Село Крещатик” 

(1886. Ч. 5. С. 3) „Буковина” вперше повідомляє про те, що в Хрещатику 

душпастирем став українець, котрий роком раніше започаткував у селі 
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читальню й спонукає людей до тверезого способу життя – а це є найкращим 

прикладом для інших громад та священиків. При цьому знаходимо матеріали 

й про священнослужителів-ворогів українства, а саме „Лист від господаря 

М. із Звинячки” (1886. Ч. 14. С. 2), в якому дописувач повідомляє, що 

знайшовся такий, котрий обдирає людей за кожну молитву, без грошей не 

хоче освячувати поле, а найгірше – виступає проти читалень та шкільної 

освіти. 

Далі часопис потрохи долучається до виконуваної читальнями 

просвітницької роботи, публікуючи великий передовий матеріал 

„Сепаратизм Русинів” (1886. Ч. 10. С. 1), в якому йдеться про змішування 

понять „національність” та „релігія”, через що православний волох видається 

народові ближчим по крові, ніж українець-уніат. Згадується й про 

настроювання українців супроти галицьких русинів, бо вони начебто чатують 

на наше православ’я.  

Надалі ця тема підніматиметься цього ж року ще кілька разів: „Нашим 

клеветникам” (1886. Ч. 15. С. 2-3) – це передрук промови о. І. Мартиновича з 

„Буковинської зорі” від 1870 року, публікація була дуже доречною, адже 

йшлось у ній про штучне розділення народу на православних та уніатів; 

„Борба розгорілась” (1886. Ч. 18. С. 1) – автор стверджує, що народ 

підіймається з колін, вимагаючи своєї церкви: „Настрашились і всі 

перекинчики та чужинці, бо скоро мужик пізнасть, що він Русин, а не Волох, 

що він православної, а не волоскої віри, тогди годі його баламутити та 

принудити, щоби слухав волоскої мови в церкві і учився її в школі; словом, 

годі його вже зрумунщити”. Саме тому закономірно, що цього ж року в 

„Буковині” пролунали і заклики до населення вимагати українськомовного 

церковнослужіння, щоб не бути більше рабами румунізаторів80. 

Звертала від самого початку „Буковина” увагу і на рух українців у церкві 

на підконтрольній Польщі території, зокрема в замітці „Русини в Западній 

Галичині” (1886. Ч. 16. С. 4) розповідається про заснування українського 

                                                 
80 Торжественне откритіє читальні в Чорногузах // Буковина. 1886. С. 2-3. 
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хору при церкві в Кракові, котра, хоч і залишилась єдина, а раніше їх було 

чотири, дуже піклується про становище русинів. Про активні рухи в Галичині 

свідчила й замітка „Руска біблія” (1895. Ч. 20. С. 4), що повідомляла про 

рішення тамтешніх священиків-українців перекласти Біблію 

„народноруською” мовою, щоб уникнути русифікації й свідомо 

перекручених перекладів. 

Розмірковувала „Буковина” й над проблемою змішування понять „віра” та 

„народність” у статті „Політика реальна. XVІІІ (Віра і церков. – 

Ународовленє рускої інтелігенції. – Церков народна)” (1896. Ч. 81. С. 1): 

„Наша інтелігенция повинна о то дбати, щоб наша церков перестала бути 

виключно лиш хлопською, мужицкою церквою, а стала церквою для всіх 

верств народних – а до того веде жива участь в богослуженю, дбалість о 

церкву, о єї красу і величавість”. Зауважувався тут і той факт, що 

представники нашої й так нечисленної інтелігенції до церкви практично не 

ходять, натомість росіяни, поляки, німці і євреї вірні своїй народній церкві і 

показують це своїми вчинками. З цього зрозуміло, наскільки точно 

„Буковина” передбачала розвиток ситуації: якщо не буде зрушень у колах 

освічених людей, що вважають себе українцями, то нікому буде донести 

важливість існування церкви для народу, а не народу для користі церкви, як 

це практикувалось румунізаторами. 

При цьому часопис не перекладав цілком провину за таке становище 

народу на інтелігенцію, а намагався долучатись до просвіти селян, ретельно 

пояснюючи прості на перший погляд речі. „Rustica gens… (Образок з життя)” 

(1896. Ч. 164. С. 1) – це роз’яснення питання народності буковинців та 

взаємозв’язку з релігією. Саме церкву „Буковина” передусім звинувачує в 

тому, що православні буковинці, не знаючи й слова по-румунськи, записують 

себе при цьому волохами, так само і галицькі католики, не знаючи польської, 

стають поляками: „Хто ж о се в першій лінії повинен був по селах подбати, 

як не священики? […] Отсе наслідки „свідомої патріотичної роботи” нашого 

духовенства по селах! Пора би вже опамятатися і знати і других учити, що 
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православними є не лиш Волохи, що латинниками є не лиш Поляки, і що віри 

з народностию мішати не можна” (1896. Ч. 164. С. 1). 

У цей період редакція при висвітленні українського питання вдавалась і 

до впізнаваних простими людьми релігійних символів, порівнюючи, 

наприклад, страждання народу з муками Ісуса Христа, запевняючи, що 

настане час, коли можна буде сказати: „Народ воскресає” – „Воістину 

воскресає”81. 

Прагнення просвітити населення як щодо історичних фактів про 

становлення православної церкви, так і щодо значення в цьому процесі 

українців, спостерігаємо у статті „Дві книжці про руску справу на Буковині” 

(1903. Ч. 39. С. 1-2). Мова йде про опубліковані стараннями редакції книги 

про релігійне становище в краї, приводом для яких стала промова у Бухаресті 

Жоржа Поповича, котрий стверджував, що „коли православна церква на 

Буковині перестане бути волоскою а стане словянською, то й буде 

московською”. Тому Австрія мала би бути зацікавлена в тому, щоб церква в 

краї залишилась румунізованою. У публікації цілком спростовуються 

наведені тези й робиться підсумок: якщо митрополит сам не візьметься до 

вирішення українського питання в церкві, то народ сам почне очищати свої 

парохії від попів-румунізаторів.  

Загалом „Буковина” розуміла, наскільки непроста ситуація склалась у 

православній церкві в краї, проте звинувачувала в цьому не лише 

митрополита й консисторію: „кождий нарід заслужив собі на таку судьбу і на 

таке положенє, в якім дійсно находиться”82, що свідчило про усвідомлення 

часописом байдужості нації до своєї долі, а тому боротись з таким явищем 

було вдвічі важче. Тому відрадою для редакції стали результати виборів до 

буковинського сейму, на яких у 1904 р. перемогу здобули всі шестеро 

кандидатів-українців, а це говорило не лише про піднесення українського 

патріотизму, а й про величезну роботу, пророблену часописом83. 

                                                 
81 Христос Воскрес // Буковина. 1887. С. 1. 
82 Наша кривда в православних церквах черновецких // Буковина. 1904. Ч. 16. С. 2. 
83 По виборах // Буковина. 1904. Ч. 82. С. 1. 
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Навіть станом на 1908 р. після багаторічної просвітницької діяльності 

„Буковини” все ще знаходились селяни, які твердили, що вони „волоскої 

віри”, про що повідомляв член „Вільнодумного союзу” п. Іванюк, бо 

священики-румуни довгими роками твердили людям, що вони не українці, а 

волохи, бо віра їхня волоська: „Ся фраза так вкорінилась в народі, що й тепер 

тяжко відвернути єго від сего блуду”84. 

Дуже потужно репрезентує роль „Буковини” у боротьбі за українську 

церкву в краї Православний в матеріалі „Буковина” а церковні справи” 

(1909. Ч. 6. С. 6). Без перебільшення значимості часопису автор аналізує все, 

що видання зробило для розвитку українського православ’я, незважаючи на 

утиски С. Мораря-Андрієвича і наступних митрополитів. На думку 

Православного, саме „Буковині” народ повинен завдячувати розвиткові руху 

за утворення окремої української церкви. 

Уболівав часопис і за долю українців, що опинились під владою царської 

Росії, проте, як виявилось, у церкві вони проявляли значно більшу активність 

щодо своїх прав як окремого народу. Зокрема в замітці „Право- чи 

царославіє?” (1901. Ч. 107. С. 3) „Буковина” розмірковує над тим, що „Цікаву 

допись з України заміщує американьска „Свобода”, котра передрукувала з 

петербурзького часопису „Новое время” статтю автора із псевдонімом 

Українець. Він розповідає про те, що побував на Полтавщині, де звучить 

українська мова, навіть незважаючи на те, що „Архиєреї всюди по Україні і 

не то що Москалі, а навіть кацапи. Сі архиєреї всією міцю намагаються всі 

парафії наповняти своїми попами, дияконами і дячками, яких вони 

перетягають зі своєї „матушки Расєї” (1901. Ч. 107. С. 3). Саме цим 

Українець пояснює той факт, що люди починають шукати собі іншої віри, 

переходять у штундисти, але тоді влада переслідує їх ще більше. По-суті, на 

підросійській частині України в церкві була та ж ситуація, що й на Буковині, 

з тією лише різницею, що РПЦ прагнула зросійщення церкви, а буковинська 

православна консисторія проводила на свою користь румунізацію. Саме з 
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таких моментів виразно помітно, наскільки сильною була влада церкви на 

початку ХХ ст., і наскільки боялись священнослужителі втратити свій вплив. 

При цьому з українською мовою в церкві на території Підросійської 

України становище було навіть кращим, ніж на Буковині, наприклад, 

знаходимо матеріал про те, що в Кам’янці-Подільському на Великдень 

вперше читали Євангеліє, видане українською, що справило на прихожан 

величезне враження85. Більше того, українське Євангеліє з паралельним 

старослов’янським текстом вже друкувалось у московській синодальній 

друкарні, першим мало вийти Євангеліє від Матвія, віддруковане „новою 

кулішівкою”, котрою виходять більшість українськомовних періодичних 

видань на території Росії86 87.Як дізнаємось згодом, воно розійдеться 

накладом у 40 тис. примірників, а тому вирішили видавати й Євангеліє від 

Луки88 89. Знайшовся й на Полтавщині священик, котрий переклав 

українською 30 молитов і відіслав їх на затвердження в Синод, щоб 

опублікувати90. 1909 року „Буковина” повідомила про вже надруковане в 

московській синодальній друкарні Євангеліє від Луки91 та Євангеліє від 

Івана92, котре відправили на вичитку в київський редакційний комітет. Проте 

не все так гладко було з українською мовою, про що свідчить стаття 

„Православні проповіди україньскою мовою” (1910. Ч. 289. С. 2), в якій 

розповідається про єпархіальний з’їзд у Києві, на якому мали проголосувати 

за церковні проповіді українською, але врешті-решт питання про це ніхто так 

і не підняв, бо бояться „анафеми від начальства”, як підсумувала „Буковина”. 

У новозаснованій рубриці „По Україні” знаходилось місце також і для 

матеріалів щодо релігійної ситуації на території підросійської України. З 

сумом констатувала „Буковина” в статті „Україньске духовенство” (1909. 

Ч. 96. С. 1-2), що загалом відомо про українських священнослужителів дуже 

                                                 
85 Євангеліє на україньскій мові // Буковина. 1906. Ч. 43. С. 2. 
86Євангеліє в україньскій мові // Буковина. 1906. Ч. 76. С. 2. 
87 Україньске Євангеліє // Буковина. 1906. Ч. 93. С. 3. 
88 Вісти з України // Буковина. 1907. Ч. 45. С. 3. 
89 Євангеліє в україньскім перекладі // Буковина. 1907. Ч. 51. С. 3. 
90 Молитви в перекладі на україньску мову // Буковина. 1908. Ч. 100. С. 3. 
91 Євангеліє сьв. апост. Луки // Буковина. 1909. Ч. 242. С. 3.  
92 Євангеліє сьв. апост. Івана // Буковина. 1909. Ч. 242. С. 3. 
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мало, але точно є ті, що „не промовляють конче в користь україньского 

духовенства”, бо це переважно „змосковщені” батюшки, котрі не дбають ні 

про будівництво українських церков, ні про українськомовні релігійні книги, 

а цілком піддаються впливові Москви. З цього бачимо, що не лише на 

території Австро-Угорщини православне духовенство було доволі байдужим 

до всього, що стосувалось питання національності, такі тенденції були 

характерні для православної церкви загалом, через що „Буковина” так часто 

протиставляла їй греко-католицьку церкву.  

Рятівна роль церкви для українського народу була провідною ідеєю 

матеріалів, що стосувались великої кількості емігрантів з Буковини до США. 

Люди, що опинялись у складних умовах на чужині, саме релігію 

використовували як засіб єднання й підтримки один одного. При цьому часто 

вони були гідним прикладом для наслідування, про що свідчить матеріал 

„Що діють наші братя?” (1887. Ч. 2. С. 2), адже вже спромоглись в еміграції 

побудувати православні церкви, школу, читальню й навіть почали видавати 

газету „Америка”, на яку в подальшому „Буковина” посилатиметься дуже 

часто. До прикладу, українська церква у Вінніпезі (Канада) почне видавати 

місячник „Ранок” аж 1905 року93. Тепер буковинці запрошують священиків з 

Батьківщини, аби продовжувати просвіту населення, що засвідчує дуже 

сильний зв’язок українського населення з церквою. Через рік „Буковина” 

повідомила заміткою „В Америці” (1888. Ч. 15. С. 3) про сильний прогрес в 

стані українців-емігрантів: надісланий туди о. Волянський збудував уже 

кілька церков і читалень, а газета „Америка” стала щотижневиком; уже через 

кілька номерів редакція розповіла ще  й про збільшення об’єму 

емігрантського часопису та закладання ще однієї церкви94.  

У замітці „До Америки” (1895. Ч. 27. С. 3) повідомлено про двох наших 

священиків, що виїхали до Пн. Америки на українські парохії, але варто було 

                                                 
93 Із нашої журналістики // Буковина. Ч. 61. С. 3. 
94 З руских кольоній в Америці // Буковина. 1888. Ч. 20. С. 6. 
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б і в Бразилію комусь наважитись податись, адже наших емігрантів там теж 

дуже багато. 

Знову Бразилія згадується в матеріалі „В справі висилки руського 

сьвященика до Бразилії” (1896. Ч. 82. С. 3), проте на цей раз це звернення 

делегації українського еміграційного комітету до кардинала Сембратовича з 

проханням надіслати туди священика-українця, бо кількість емігрантів вже 

сягнула 10 тис., з яких 4 тис. живуть в одній громаді, не маючи духівника.  А 

вже в замітці „З житя Русинів в Бразилії” (1897. Ч. 197. С. 3) бачимо успіхи 

українських священиків у Ріо Кляро, де за 55 днів збудували нову церкву, до 

роботи над якою долучились навіть жінки й діти. Секрет такого успіху 

полягає в єдності – констатує „Буковина”. 

Низку нових публікацій про релігійне становище емігрантів-українців 

відкриває великий матеріал з трьох частин „Русини в Сполучених Державах” 

(1897. Ч. 38. С. 1-3; Ч. 39. С. 1-3; Ч. 40. С. 1-3). Спершу мова йшла про 

календар „Руско-американського Союза”, виданий о. Нестором Дмитровим, 

що розповідав про життя українців у США, але далі розповідь ведеться про 

низку релігійних питань: о. Іван Волянський, греко-католицький священик, 

надісланий до Штатів з України, отримав відмову, щоб правити 

богослужіння в костелі, а тому самостійно винайняв приміщення для 

відправи. Туди з’їжджались українці з усіх-усюд. Тому архієпископ Райн 

заборонив римо-католикам відвідувати богослужіння о. Волянського під 

страхом відлучення від церкви. Лише стараннями митрополита 

С. Сембратовича о. Волянський призначений священиком офіційно. До цього 

додається, що православ’я в Америці так і не прижилось, оскільки більшість 

емігрантів з України були католиками. Але вже в ч. 58 знаходимо замітку про 

те, що відразу чотири уніатські священики в Америці перейшли разом з 

прихожанами в православ’я95, проте ні причин цього, ні звідки така 

інформація, не вказано. У подальшому „Буковина” публікує статтю „Непевні 

надії” (1897. Ч. 208. С. 1), в якій перехід у емігрантів греко-католиків у 
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православ’я подано вже під іншим кутом зору, і причина цьому – 

москвофільські рухи, під егідою яких і відбувається агітація за православну 

церкву, але на такі тенденції редакція вказує чітко, що це „обрусінє”.  

Зі згадуваної вже „Свободи” „Буковина” передруковує матеріал 

„Православні і уніяти (Американська наука для Буковинців” (1897. 

Ч. 114. С. 2), переносячи події в Америці на нашу дійсність. Предметом 

обговорення стала дискусія „Свободи” з газетою „Свет” щодо поділу 

українців на уніатів і православних. „У нас люди стараються викликати 

деякий фанатизм релігійний і то навіть часом уважають за діло 

патріотичне” – така думка „Буковини” щодо цієї ситуації, через це і 

починається більшість світових воєн. „Раз родився хто Русином, то він 

Русином і є, а не чим другим, без огляду на то, чи він уніят, чи 

православний” – так мудро підсумовує часопис дискусію в далекій Америці, 

звертаючись до самої суті людини.  

З радістю „Буковина” розповідала про те, що незабаром в Джерсі-Сіті 

буде збудована нова українська греко-католицька церква96. Не відставала й 

римо-католицька громада: у Нью-Йорку заплановано звести храм, що 

вміщатиме 70 тис. чол.97 

„З’їзд руских священиків і делегатів руских церковних громад в 

Гарисбург” (1902. Ч. 47. С. 3; Ч. 48. С. 2; Ч. 52. С. 2-3; Ч. 56. С. 2-3; Ч. 59. 

С. 3; Ч. 64. С. 3) – це величезний матеріал про засідання українців в Америці 

з приводу подальшої долі української церкви. Мова йшла і про православ’я, і 

про католицизм, аналізувалась специфіка цих гілок християнства в контексті 

національних особливостей, при цьому головний недолік російської церкви 

для українців – „коли цар Петро Великий заказав вибрати нового патріярха і 

установив на єго місце Синод – руска церков стала простим урядом 

державним, а рускі єпископи і сьвященики державними урядниками”98. Не 

пристали присутні і на приєднання до римо-католицької церкви, з приводу 

                                                 
96 Нова руська церков в Америці // 1901.  Ч. 53.  С. 3.  
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98З’їзд руских священиків і делегатів руских церковних громад в Гарисбург // Буковина. 1902. Ч. 47. С. 3. 
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чого проголосували одноголосно „не узнавати зверхности лат. бискупів 

ніколи і під жадним условієм”99. Ухвалили також, що всі українські церкви в 

Америці повинні називатись „руска церков”, необхідно видавати свою газету 

та обрати єпископа для українців. Зрозуміло, що така національна 

самосвідомість українців-емігрантів у питаннях релігії не могла залишитись 

не поміченою „Буковиною”, а матеріали на зразок проаналізованих мали б 

стимулювати й буковинське населення до таких же активних дій.  

Очевидно, що греко-католицька церква турбувалась про долю українців-

емігрантів значно більше, зокрема переймалась тим, щоб обов’язково 

забезпечити українські громади священиками. Один із таких випадків 

описаний в замітці „Американьско-руский єпископ” (1907. Ч. 32. С. 3), де 

повідомляється, що о. С. Ортиньский призначений єпископом української 

церкви в Пн. Америці. „Буковина” наводить дві переваги цього: він є 

українцем і щирим патріотом. Проте Римові такий поворот не надто 

подобався, а тому було видано акт, яким встановили обмеження на будь-які 

самостійні рішення о. С. Ортинського, все необхідно було узгоджувати з 

курією, а церковні обряди мали бути латинізовані. „Буковина” назвала це 

„актом ненависти до рускої церкви і народу”100, а американські українці 

відразу ж піднялись на протести101.  

Не забувала редакція й про права угорських русинів, розповідаючи про їх 

прохання виокремити греко-католицьку парохію в Будапешті, про що 

повідомляється в замітці „Угорскі Русини” (1897. Ч. 7. С. 2). Згодом 

дізнаємось із „Буковини”, що вони не отримали дозволу від Риму, а 

богослужіння проводили мадярською мовою, через що римська курія 

заборонила мадярську літургію як неканонічну. Редакція з таким рішенням 

не погоджується, мотивуючись тим, що церковна мова повинна бути 

зрозумілою народові, але чомусь Рим вважає зрозумілою для людей 

старослов’янську мову.  
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Знову про українців в Угорщині згадується у великій уже статті „Дещо з 

угорскої Руси” (1897. Ч. 30. С. 1-2), проте цього разу „Буковина” зауважує, 

що священики-українці не цураються за винагороду від влади читати 

проповіді по-мадярськи, розмовляючи українською лише з „хлопами”. На 

думку редакції, цьому можна зарадити лише збудувавши в Будапешті 

українську церкву. Ця ж тема продовжена в матеріалі „З Угорскої Руси” 

(1897. Ч. 176. С. 2), додається лише те, що священики-українці в Угорщині 

зовсім не читають українських газет, тим часом люди цілком покладаються 

на духовенство, а воно „здеморалізоване, відцуралося простого народу, а 

мадяри тому можуть казати, що в Угорщині Русинів нема!”. 

„Українське питання” в церкві на мовному ґрунті  

У першому ж числі 1887 року у „Дописи. Із Товтров” повідомляється про 

„наказ од наймилостивішого цісаря Франца Йосифа, аби сьвященики до нас 

по руски […] проповіді і сьвяте євангеліє читали і проповідали, а лиш тільки 

для Волохів по волоски…”.   

Перекручування української мови під час богослужіння було одним з 

найболючіших питань для „Буковини”, адже це викликало спершу просто 

спротив населення, а далі вже відмову відвідувати таку церкву загалом. „Про 

осьмішенє рускої мови в наших церквах” (1889. Ч. 24. С. 6) – це замітка зі 

слів селянина, котрий повідомив про випадок, коли священик під час обряду 

вінчання так перекрутив українську мову, що всі присутні спочатку реготали, 

а далі й образились на таку мішанину з усіма мовами.  

Небажання консисторії при цьому йти на поступки українцям доходило до 

абсурду – наприклад, катехизми української мовою видавати не хотіли, бо 

„могли би православні рускі діти, очевидно зрозумівши докладно зміст 

православних катехизмів, стати Уніятами”102.   

Слідкувала „Буковина” за національним питанням і в католицьких 

громадах краю, розуміючи, наскільки важливо не допустити асиміляцію 

народу, чого стосувалось, зокрема, „Письмо кс. Михайла Пйотровского з 

                                                 
102 Черновецкі румунизатори консисторскі // Буковини. 1891. Ч. 8. С. 5. 
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Садагури” (1895. Ч. 153. С. 1-2). У ньому редакція повідомляла, що ще в 

ч. 148 трохи попсувала крові полякам, написавши: „Єсли громада по 

народности руска, а по обряду латиньска, то латиньский священик має руску 

мову шанувати і єї уживати яко средство для сповнення ціли церкви. 

Національности з релігією мішати не можна”. Далі велась дискусія з 

ксьондзом Пйотровським, якому наводились переконливі історичні факти 

щодо українців та їх мови.  

Сильний спротив священиків-румунізаторів зустріло відкриття в 

Чернівцях української гімназії, почали поширюватись чутки, що всіх, хто там 

буде вчитись, переводитимуть на „уніатську” віру. „Буковина” через це 

підготувала „Отверте письмо до Впреосв. Митрополита православного і 

Впр. генерального вікария” (1896. Ч. 52. С. 1-2), зауважуючи, що є багато 

випадків, коли діячі церкви лякають людей, що ходіння в читальні, навчання 

українською мовою і т. д. призведуть до „галіциянської” віри: „В такім 

поступованю лежить принцип: ті панове хочуть вбити всякий рух культурний 

у православних Русинів на Буковині”. Редакція прямо вказала на загрозу: 

відбирати в народу церкву – значить вбивати його морально.  

Саме тому „Буковина” шукала підтримки й серед священнослужителів, 

готових виступити на захист української мови, опублікувавши допис „Як же 

нам до того приступати?” (1896. Ч. 155. С. 2) за підписом „А. В. К.” від 

даскала, котрий погоджується з часописом у прагненні повернути в церкву 

українську мову й закликав усіх даскалів підтримати його позицію.  

Про систематичне перекручування народної мови в церковних книгах на 

користь московщини „Буковина” міркувала в статті „В імени правди і права” 

(1901. Ч. 5. С. 1), наголошуючи на особливій цінності прадідної мови в житті 

простих людей: „Церков все була ясним могучим сьвіточем у розвою 

людства… Сьвяті є зв’язки родинні, але не меньше сьвяті і звязи народні… 

До святощий народних належить: народна мова, один з найцінніших дарів 

Божих”.  Крім того, саме в цьому матеріалі вперше зустрічаємо тезу про таку 
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діяльність консисторії, коли „Віра й Церков стають ся простим орудєм 

нікчемної політики”. 

Значно кращою видавалась ситуація навіть у Підросійській Україні, де, за 

повідомленням, передрукованим „Буковиною” з „Кіевской газети”, 

російський синод дозволив надрукувати Новий Завіт українською мовою103. 

Поділ дієцезії як шлях до відродження осібної української церкви  

Активно про поділ православної дієцезії на дві окремі частини – 

українську та румунську „Буковина” почала говорити, починаючи з 1894 

року. Це можна пояснити тим, що до цього часу утвердились позиції 

проукраїнських політиків, котрі вибрали для себе лінію розподілу церкви з 

метою утворення осібної української єпархії, що мала стати запорукою 

утвердження українського народу, адже релігія була основною складовою 

життя селян на той час, а тому згуртувати населення довкола церкви було 

найпростіше. „Буковина” стає активним пропагандистом цих ідей, гучно 

заявляючи про це в матеріалі „До поділу православної дієцезії” (1894. Ч. 20.  

С. 1-2). До цього часу про ймовірність такого розподілу з легкої руки послів-

українців вже писали і польські, й віденські часописи. „Буковина” дає цьому 

просте пояснення – таке чиниться з вини митрополита Мораря, що нищить 

усе українське, але його поплічники – В. Репта, М. Калінеску та 

Н. Чунтуляк – ще страшніші румунізатори, а тому порятунок для українців 

один – поділ дієцезії. Активізація руху призвела до того, що австрійська 

влада вирішує призначити від себе „адміністратора”, котрий контролюватиме 

ситуацію з українським питанням у церкві. Редакція назве цей крок 

компромісом, аби уникнути поділу церкви104.  

Саме про окрему українську церкву „Буковина” почала говорити з 1901 

року, коли мова йшла вже не просто про поділ дієцезії, а про „вибудованя 

осібної рускої церкви”105. 

                                                 
103 Україньский переклад св. Письма // Буковина. 1902. Ч. 9. С. 3. 
104 В справі іменованя руского суфрагана // Буковина. 1894. Ч. 43. С. 3-4. 
105 Перегляд політичний // Буковина. 1901. Ч. 102. С. 2. 
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Величезний матеріал аж із десяти частин, присвячений виокремленню 

української єпархії, підписаний вже добре відомим нам псевдонімом 

„Православний”,  під назвою „Православна церков на Буковині” (1902. Ч. 59. 

С. 1-2; Ч. 60. С. 1; Ч. 61. С. 1; Ч. 62. С. 1-2; Ч. 63. С. 1-2; Ч. 64. С. 1-2; Ч. 65.  

С. 1-2; Ч. 66. С. 1; Ч. 67. С. 1-2; Ч. 68. С. 1-2) опублікувала „Буковина” на 

підтримку поділу дієцезії. Важливо те, що до  питання поділу підійшли 

ґрунтовно, роз’яснюючи причини, використовуючи історичні факти, аби 

переконати в необхідності цього тих, хто ще сумнівається. Автор багато 

говорить про змішування понять „релігійність” та „народність”, якими 

маніпулює православна церква, щоб переконати народ у тому, що вона 

повинна мати „румунський характер”. Православний звертається аж до 

розвитку православ’я на Буковині за часів митрополита Є. Гакмана, коли 

національність у церкві не мала значення, а слідкували передусім за 

освіченістю священнослужителів. Кардинально ситуація змінилась уже за 

митрополита В. Мораря, коли на перший план вийшло національне питання. 

Висновок з цього один – необхідно домагатись утворення самостійної 

православної української єпархії на Буковині. 

Незабаром після цієї публікації з промовою про церковні справи перед 

народом виступив Є. Пігуляк, про що дізнаємось із матеріалу „Народне віче в 

Чернівцях” (1902. Ч. 75. С. 1-2). Було вирішено ухвалити прохання до цісаря 

про поділ буковинської дієцезії з негайним призначенням українця хоча б на 

посаду вікарія.  

Незважаючи на всі дописи, звернення та підтримку „Буковиною” руху за 

виокремлення української православної церкви, ситуація не змінювалась, 

влада обмежувалась обіцянками розглянути справу, але розтягувалось це на 

роки. Тому й далі про те ж саме писав Православний у матеріалі „Як можна 

би допровадити до порозуміння межи Русинами і Волохами в правосл. 

церкві?” (1903. Ч. 20. С. 1-2). 

Надалі тему поділу православної дієцезії розвиває М. Василько, 

виступаючи з промовами як посол, а „Буковина” підтримує його, публікуючи 
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сказане та підтверджуючи правоту, як, зокрема, в статті „Борба Русинів 

проти Румунів на церковнім поли” (1903. Ч. 84. С. 1-2).   

1905 року вимоги щодо церковних справ з боку народу під проводом 

послів стають ще конкретнішими, про що дізнаємось із матеріалу „Народне 

віче із 7 липня 1905” (1905. Ч. 76. С. 1-2), де, наприклад, фігурують і поділ 

дієцезії на руську та волоську, і поділ консисторії на аналогічні частини, і 

заснування в Чернівцях окремої української парохії. На підтримку 

останнього пункту „Буковина” публікує велике звернення із трьох частини за 

підписом „Православний священик” „До правосл. Русинів в Чернівцях” 

(1905. Ч. 83. С. 1; Ч. 84. С. 2; Ч. 85. С. 2), де йдеться, що ця справа буде дуже 

непростою, бо теперішні парохи опиратимуться урізанню їхніх прав, а тому 

передусім православним українцям треба зібратись на збори, щоб обговорити 

всі деталі. Тут маємо наочний приклад агітації, яку проводить людина, що 

іменує себе священнослужителем, хоча достеменно сказати, чи справді цей 

матеріал належить священику, не можливо, хоча читачі його мали сприймати 

саме так, як підписано автором.  

Надалі посли почали збирати по селах віча, на яких населення голосувало 

за поділ дієцезії, а „Буковина” відображала результати цих зборів, сюди 

увійшли „Віча посла Семаки в Кіцмани і Садагурі” (1907. Ч. 98. С. 2-3), „Звіт 

посла Семаки в Шипинцях” (1907. Ч. 102. – С. 1), „Народні віча” (1907. 

Ч. 104. С. 2-3).  

З наступних публікацій „Буковини”, що стосувались утворення окремої 

української церкви, зрозуміло, що влада вже й готова була погодитись з 

вимогами народу, але не хотіла йти супроти консисторії й митрополита, що 

підтверджує фраза з матеріалу „Рада державна” (1909. Ч. 123. С. 2): „висказав 

ся міністер за скликанєм церковного з’їзду на Буковині, на якім порішено-би 

вже раз справу поділу диєцезиї; однак, думає міністер, треба, щоби сама 

духовна власть взяла сю справу в свої руки”. 
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Роль священнослужителів у становленні нації та культові споруди як 

складова процесу  

„Буковина” неодноразово наголошувала на тому, що саме від служителів 

церкви багато в чому залежить розвиток народу та його самоусвідомлення. 

На жаль, буковинських священиків у більшості випадків важко було назвати 

прикладом для наслідування, не кажучи вже про те, щоб до них тягнулись 

люди. Про це свідчить, зокрема, той факт, що фонд 320 „Митрополія 

Буковини” Державного архіву Чернівецької області вміщує й доповідні 

записки про опір населення політиці румунізації, й скарги населення на 

невідповідну поведінку священнослужителів [22].  

Саме тому редакція намагалась якомога більше знаходити позитивних 

випадків у діяльності священиків, готуючи з такої нагоди розлогі матеріали й 

наголошуючи на ролі церкви та духовенства в розвитку суспільства. „За 

нами, Братя!” (1886. Ч. 14. С. 1) – це роздуми над тим, яким має бути 

справжній народний душпастир: „І так, щоби бути священиком, не досить 

отправити набожество, окрестити, поховати і т. д., казати себе за то називати 

пастирем, отцем духовним, но треба бути правдивим пастирем, апостолом 

правди і науки, проповідати, навчати добру, наставляти на праву дорогу, 

своїм знанням і відомостями помагати духовним дітям, а у всім руководитися 

християньскою любов’ю”. Саме з тому з неприхованою радістю „Буковина” 

аж на двох перших сторінках у публікації „Надгорода праці” (1886. Ч. 16. 

С. 1-2) розповідала про святкування 50-річної діяльності протоієрея 

Г. Прокоповича, котрий „вірний своєму посланництву яко священик, вірний 

свому походженню як Русин”. На пошану архимандрита І. Филиповича, 

котрий отримав відзнаку Франца Йосифа, редакція передусім зауважила, що 

це людина, котра завжди відстоювала права українців,а тому ставить його за 

приклад усьому православному духовенству106. 

Традиційно „Буковина” дуже позитивно відгукувалась про діяльність 

священнослужителів-католиків, котрі завжди виступали на підтримку народу 

                                                 
106 О. архимандрит Іляріон Филипович // Буковина. – 1896. – Ч. 174. – С. 2.  
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й були для нього істинними наставниками. Та при цьому редакція не боялась 

визнати, що й серед них бувають винятки: стаття із промовистим заголовком 

„Піп (До характеристики нашої суспільности” (1896. Ч. 247. С. 1) розповідає 

про католицьке духовенство, котре так високо себе піднесло, що ображається 

за неприємну для нього правду, опубліковану в газеті. Галицькі видання, за 

твердженням „Буковини”, бояться писати про вади священнослужителів, а, 

навпаки, їм потурають. Тут варто зауважити, що слово „піп” селяни вживали 

у відверто негативному контексті, коли недолюблювали свого духівника, а 

тому газета свідомо обрала саме такий заголовок, щоб підкреслити негативне 

забарвлення матеріалу. 

Проте не завжди священнослужителі були приводом для гордості 

„Буковини”, бо реєструємо і чимало матеріалів, що показують інший бік 

церкви, де її представники виступають пропагандистами та агітаторами. 

Аналіз ролі духовенства під час виборчого процесу на Буковині та в Галичині 

редакція провела в статті „В погоні за червоним поясом” (1897. Ч. 61. С. 1). 

Про галицьких священиків тут лише позитивні відгуки, бо вони зуміли 

знайти приятелів у селянах і піднести рівень їх свідомості, натомість 

буковинські – цілком підтримували інтереси волоської шляхти за церковну 

відзнаку – отримання „червоного пояса”: „І чи варт червоний пояс того, аби 

за него робити з себе ворога народу?” Очевидно не варт!”. 

Інтерпеляції про збільшення кількості українських священиків 

відображені в публікаціях „Буковиньскі церковні справи” (1903. Ч. 146. С. 1), 

„Упослідженє Русинів” (1907. Ч. 8. С. 2-3), „Інтерпеляції посла Пігуляка і 

тов. внесені на засіданю Ради державної для 8 падолиста 1907” (1907. Ч. 130. 

С. 1).  

Починаючи з 1906 року, основний акцент у матеріалах про достойних 

священнослужителів робився на їх прихильному ставленні до утворення 

української церкви та турботі про долю народу, як, наприклад, „Честь кому 

честь” (1906. Ч. 4. С. 3). 
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У невеликих замітках „Буковина” повідомила про „Товариство руских 

православних сьвящеників на Буковині” (1906. Ч. 73. С. 3; Ч. 74. С. 3), яке 

було засноване на перших загальних зборах, що відбулись у Народному домі. 

Головою його став протоієрей Є. Федорович, парох з Ревни, заступником – 

Д. Єремійчук, професор університету, серед членів товариства згадується і 

Т. Тимінський. Обмежившись загальними відомостями, часопис навіть не міг 

передбачити, наскільки велику роль в утворенні окремої української церкви 

на Буковині відіграють ці люди, адже саме вони за багато років боротьби 

підготують проект поділу дієцезії й отримають 1918 року позитивне рішення 

від австрійської влади про утворення окремих української та румунської 

консисторій, але через румунську окупацію осібній українській церкві так і 

не судилось бути. 

Діяльність товариства була дуже активною – священики відразу ж 

вирішили підтримати богословське об’єднання „Православна академія”107, а 

під час урочистостей у митрополичій палаті вони не побоялись заявити, що 

православна дієцезія у більшій половині складається з українців108.   

Консисторія недооцінила вагу Товариства українських православних 

священиків на Буковині, вона більше боялась діяльності проукраїнських 

політиків й вела з ними постійні дискусії, а тим часом священнослужителі 

підготували звернення до митрополита Репти, датоване 15 лютим 1909 року, 

яке „Буковина” опублікувала чомусь аж у червні в матеріалі „Церковні 

справи” (1909. Ч. 133. С. 1-2). У ньому були перелічені усі скарги та офіційні 

листи до консисторії й уряду щодо справ у буковинській православній 

дієцезії. Далі йшов перелік вимог, серед яких найважливішим був „поділ 

архиепископскої консисториї на дві координовані национальні секциї”, 

навіть додавався пропонований проект урядування консисторії після поділу, 

а також вимагалось публікувати „Foaia ordinaciunilor” або окремо двома 

мовами, або з українським заголовком також, те саме стосувалось і видання 

                                                 
107 Тов. руских православних сьвящеників на Буковині // Буковина. 1907. Ч. 151. С. 3.  
108 Новорічні гратуляциї // Буковина. 1908. Ч. 2. С. 2-3. 
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„Candela”. Ця тема була продовжена в матеріалі „Тов. руских правосл. 

сьвящеників на Буковині” (1909. Ч. 281. С. 2), де додалась ще необхідність 

видавати свою газету релігійно-морального змісту, над чим обіцяли 

подумати молоді священики, а також на зборах ухвалили вибрати з-поміж 

себе одного посла до сейму, оскільки нова реформа дозволила це робити 

українському духовенству. Підсумувала „Буковина” всі рішення товариства 

публікацією „З „Тов. руских прав. сьвящеників на Буковині” (1910. Ч. 285. 

С. 2). Від себе додамо той факт, що в часописі так і не був опублікований 

проект реорганізації архиєпископства на Буковині, розроблений даним 

товариством, але повний його текст зберігається у фондах Державного архіву 

Чернівецької області [23]. 

Не менш важливою складовою для становлення нації часопис вважав 

будівництво й збереження в належному стані українських культових споруд. 

Передусім редакція регулярно повідомляла про освячення нових храмів у 

краї, причому як православних („Посьвяченє нових церков” (1896. Ч. 210. 

С. 2), „Посьвяченє нової гр. пр. церкви” (1896. Ч. 212. С. 3), „Посьвяченє” 

(1896. Ч. 239. С. 3), „Посьвяченє церкви” (1904. Ч. 108. С. 2), „Посьвяченє 

нової церкви в Заставні” (1904. Ч. 111. С. 1-2; за підписом Православний), 

„Посьвяченє ювелейної церкви в Прилипчу” (1908. Ч. 88. С. 3)), так і греко-

католицьких („Нова гр. кат. церков” (1895. Ч. 100. С. 3), „На будову нової гр. 

кат. церкви в Чернівцях” (1895. Ч. 127. С. 3), „Уніятску церков в Чернівцях” 

(1896. Ч. 112. С. 2)). Прикметно, що турбота греко-католицької церкви про 

своїх прихожан виявлялась у будівництві храмів для емігрантів за кордоном, 

як, наприклад, у Бухаресті, де дуже багато заробітчан з Коломийщини та 

Станіславівщини („Нова гр. кат. церков”. 1901. Ч. 120. С. 3). 

Детально розглядались проблемні моменти при будівництві, зокрема в 

матеріалі „Нові церкви на Буковині” (1903. Ч. 96. С. 2-3). Зведення нової 

церкви не завжди було посильним для народу, що бачимо з репортажу 

„Історія будівництва церкви в Глібоці” (1907. Ч. 139. С. 1, автор – 

Православний), де розповідається про такі високі податки, встановлені 
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селянам на зведення храму, що ніхто не в змозі виплатити цю суму. Через це 

в людей почали забирати речі в рахунок необхідної суми. Такі історії є 

прикладом того, якими силами давалась народові та величезна кількість 

храмів, які ми зараз бачимо на Буковині. Православний релігійний фонд при 

цьому навіть не захотів розбити платежі людям на кілька років. 

Дуже турбувалась „Буковина” про становище храмів у краї, котрі 

подекуди занепадали й руйнувались. Донедавна в такому стані була й 

чернівецька кафедральна церква, а тому з гордістю часопис повідомляв у 

замітці „Православна катедра в Чернівцях” (1896. Ч. 98. С. 2) про її 

реставрацію, здійснену знаним майстром Каролем Йобстом, відновленням 

іконостаса займався маляр Фукс. 

Проте рештою храмів консисторія не надто переймалась. Лише 

планувалось відновлювати православну церкву св. Параскеви в Чернівцях, 

про що „Буковина” згадувала в замітці „Гр. пр. церкву сьв. Параскеви” 

(1896. Ч. 139. С. 3), натомість геть сумна доля спіткала церкву св. Миколая в 

місті, яку газета характеризувала в замітці „Характеристичним сьвідоцтвом” 

(1897. Ч. 1. С. 3) як маленьку дерев’яну хатку з невеликими віконцями, що 

більше нагадує стодолу. На такому місці мала би стояти величава будівля, 

але релігійний фонд стверджує, що на це немає коштів. На превеликий жаль, 

навіть через десятиліття нічого не зміниться: „Церква сьв. Николая в 

Чернівцях” (1906. Ч. 149. С. 3) – це історія вже про те, що в будь-який 

момент храм може зруйнуватись.  

Докладно описано поганий стан старих церков у краї, серед яких є 

побудовані ще в ХVІ ст., у великій статті „Історичне товариство в Чернівцях. 

Про старі церкви у Буковині” (1902. Ч. 141. С. 1-2). Дійшло вже навіть до 

того, що старі фрески забілюють вапном. Та причина цього дещо інша: 

„Декого коле в очи, що в старих буковиньских церквах усе славяньске, не 

волоске, тілько наше, руске” (1902. Ч. 141. С. 2). При цьому консисторія ще й 

називала це нищення „відновлюванєм”. У Сучаві такою реставрацією 

попсували церкву св. Георгія, де зберігаються мощі св. Івана Сучавського. 
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Історичне товариство опротестовувало такі методи реставрації у Відні, щоб 

врятувати ті храми, які ще не чіпали. 

Багато уваги приділяла редакція й культовим спорудам у Галичині, 

підтримуючи таким чином українців. Стан церковних будівель, на думку 

„Буковини”, часто спричиняв небажання молоді ходити до церкви – бо там 

холодно, темно й все припало пилом, про що читаємо в матеріалі „Допис зі 

Львова (Кілька слів в справі церковній)” (1895. Ч. 65. С. 2). На збільшення 

кількості прихожан після ремонту очікувала й „Кафедральна церков руска в 

Станіславові” (1895. Ч. 70. С. 2).  

„Православна церков у Львові” (1896. Ч. 26. С. 3) – це замітка про 

початок будівництва нового храму, поблизу якого стараннями 

о. Є. Воробкевича вже закладено церковну бібліотеку, де є й видання 

„Просвіти” та „Руської бесіди”. Відновлювали й ще одну міську церкву, як 

дізнаємось із замітки „Справдішною окрасою Львова” (1896. Ч. 141. С. 3), 

куди вже навіть виготовили статуї апостолів, яких мало бути дванадцять, 

проте коштів для закінчення робіт не вистачало. Також нова православна 

церква розміром 10 на 14 метрів мала з’явитись у Львові на місці зруйнованої 

по вул. Францисканській („Новинки”. 1896. Ч. 203. С. 3). 

На жаль, дуже часто „Буковина” не конкретизувала, про який саме храм 

йде мова в матеріалі, як трапилось із заміткою „Посьвяченє православної 

церкви у Львові” (1901. Ч. 124. С. 3). 

 Москвофільство як протидія народовському чинникові в церкві 

Москвофільський рух на Буковині передусім знайшов своє відображення в 

православній церкві, через яку найлегше було впливати на селян. Цей процес 

С. Кость пояснює наступним чином: „Москвофільство, що виникло в 

середовищі нечисленного православного духовенства, було зумовлене 

недалекоглядною позицією Відня і зінспіроване Росією. Воно уповільнило 

процес нашого національного відродження, завдало йому значної шкоди, 

отруюючи морально-духовну атмосферу, але не змогло зупинити його” [1, 

с. 125]. При цьому для москвофілів союзники не мали значення, тому „одні 
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йшли з румунізаторами, другі йшли против них, а треті плюнули геть на все і 

пішли би з сеї кирині найрадше десь в пустиню”109. Зрозуміло, що 

„Буковина” як орган народовців протистояла таким явищам протягом усього 

часу свого існування, а особливо гостро реагувала саме на москвофільські 

настрої в церкві, наголошуючи на тому, що в нашому краї ніколи москалів не 

було, а тому нема чого тут робити і їхнім священикам.  

Тим часом, коли православна консисторія хотіла відкрити в Чернівцях 

кафедру церковно-слов’янської мови, що редакція назвала витівками 

промосковських прихильників110, австрійський уряд на москвофільські 

прояви в церкві реагував блискуче – „Московский агітатор” (1890. Ч. 19. 

С. 4) – це свідчення „Буковини” про засудження до 6 місяців в’язниці дяка 

М. Книша, котрий поширював заборонені книги Г. Купчанка, вихваляв Росію 

та підбурював проти влади.  

Жорсткій критиці піддала дії москвофілів редакція в цілій низці 

публікацій під назвою „Чернихівский Месія” за підписом „Піп-народовець” 

(1895. Ч. 85. С. 1-2; Ч. 86. С. 1-3; Ч. 87. С. 1-2; Ч. 88. С. 1-2; Ч. 89. С. 1-2), 

розпочавши цикл такими словами: „Звертаємо увагу наших впв. читателів, 

особливо священиків, на сю серію статей, яку ми одержали від одного гр.-

кат. священика-народовця з Покутя. Справа, ним порушена, заслуговує на 

всесторонню увагу так рішаючих сфер церковних, як і руского загалу”111. 

Далі аналізується промова о. Курдидика, в якій він наголошує на вищості 

священиків-москвофілів над іншими, а особливо критикує народовців. 

„Буковина” на це відповідає: „Кацапи сміють в своїй безграничній 

зухвалости кидати народовцям в очі, що вони безбожники, що вони „ширять 

безвіріє”, що Шевченко є „месією безбожності і гріха” й т. д. Таким чином 

справа культурно-релігійна набирає закраски політично-народної…”112. 

Помалу автор згадує всі вчинки москвофілів на церковному полі проти 

українців й звертається передусім до інтелігенції, котра повинна би 
                                                 
109 Обшарники // Буковина. 1901. Ч. 1. С. 2. 
110 Румуньска консистория // Буковина. 1886. Ч. 24. С. 6. 
111 Чернихівский Месія // Буковина. 1895. Ч. 85. С. 1-2. 
112 Чернихівский Месія // Буковина. 1895. Ч. 86. С. 1-3. 
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протистояти таким явищам й долучатись до церкви, щоб змінити її на краще. 

При цьому використання релігії русофобами засуджується як ганебне явище, 

адже цим самим вони ще й спиняють релігійно-моральний розвиток народу, 

щоб ним легше було маніпулювати. Незадовго по цьому редакція 

опублікувала лист зі Львова про розлад у станіславівській єпархії, 

спричинений москвофілами „Митрополит Сильвестр Сембратович – 

акатоликом?!” (1895. Ч. 96. С. 1). Мова йде про звинувачення митрополита у 

нібито незнанні обрядів католицької церкви, натомість людям розсилали 

„правильні” москвофільські часописи „Русское слово” й „Просвещение”, щоб 

закріпити свій вплив. Але на цьому агітація не завершилась, бо, як дізнаємось 

із замітки „Буковини” „Єпископ Куіловский і москвофіли” (1896. Ч. 72. С. 3) 

станіславівським греко-католицьким єпископом призначили москвофіла: 

„Кацапска кліка знала зручно осягнути вплив на него, а тепер […] опанували 

єго так цілковито, що став просто – орудієм в кацапських руках”. Як 

наслідок – українцям не дають ніяких посад у церкві, натомість москвофілів 

шанують.  Про те, що й греко-католики вже піддаються впливові 

москвофільства, йшла мова в дописі „Буковині” „Каліченє мови деякими 

рускими товариствами і консисториями” (1896. Ч. 120. С. 2 за підписом – 

П.Б.Ж.), адже й їхнє духовенство почало відступати від „чистого народно-

руского язика” і вживати „кацапске язичіє”, за що ще й отримує подяки. У 

зв’язку з цим провели католицьке віче, де виступили посли Барвінський та 

Вахнянин, вимагаючи, щоб священнослужителі користувались народною 

мовою й займались просвітою народу, а не поширенням москвофільських 

видань. „Буковина” відобразила ці події в замітці „Віче католицке” (1896. 

Ч. 143. С. 3), а потім ще раз повернулась до назріваючої проблеми в 

передовій статті „Опікуни народу на провінциї” (1896. Ч. 191. С. 1).  

Активно впроваджувалась російська мова і в православні кола, що 

підтверджувала редакція заміткою „Quousque tandem?” (1896. Ч. 139. С. 3), 

стверджуючи, що товариство православних богословів „Academia ortodocsa” 

своє засідання збирається проводити російською мовою. Передусім 
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„Буковина” закликала митрополита реагувати на такі події, а вже постфактум 

констатувала бездіяльність консисторії.   

Дволикість москвофілів „Буковина” розкривала в статті „На що они є?” 

(1896. Ч. 243. С. 1), аналізуючи постаті видавців „Буковинских ведомостей” 

та „Православной Буковины”, котрі, за винятком К. Козаркевича, всі є 

уніатами, але при цьому репрезентують себе як борці за православ’я. „Хто ж 

они є? чи скриті уніяти, чи скриті православні? Яким чолом ширять 

нетерпимість релігійну, коли самі фарисеї? Чому православна церков має 

собі шукати своїх оборонців поміж уніятами або навіть поміж жидами?” – 

так редакція розмірковує, зауважуючи, що небезпеку ці люди становлять, бо 

їхні газети роздають даром, щоб впроваджувати москвофільську політику. 

Траплялись при цьому винятки, коли москвофіли підтримували 

„Буковину” з окремих питань, наприклад, К. Козаркевич погоджувався у 

„Православной Буковине” з тим, що надії українців на нового митрополита 

не справдились, бо й далі триває румунізація, що відразу ж примітила 

редакція в статті „Не лиш ми нарікаєм” (1897. Ч. 237. С. 1) 

Про те, що народовцям вдавалось відвоювати у москвофілів позиції в 

церкві, йшлось у дописі „Буковини” „Обшарники (Письмо православного 

сьвященика)” (1901. Ч. 1. С. 2), але при цьому проросійських священиків 

названо „дітьми Мораря” паралельно з румунізаторами, тобто вони 

становили ціле покоління священнослужителів, вирощених консисторією й 

готових підтримувати будь-яку її політику. Тому й не дивно, що вже зовсім 

скоро було оголошено про намір будувати в Чернівцях „русский дом” з 

приміткою „православний”. „Буковина” дивується з цього в замітці „Ще не 

було здаєть ся православного дому” (1901. Ч. 19. С. 2), бо ж відомо, що є 

православний народ, православна церква, а от як може бути дім 

православним?  

Не забували москвофіли „обробляти” підростаюче покоління, 

використовуючи для цього священнослужителів. Про такий випадок 

повідомив часопис, опублікувавши статтю „Кацапські агітациї між дітьми” 
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(1901. Ч. 28. С. 1) за підписом „Перечувайко”. Силами садгірського 

священика Д. Кисня-Киселевського в школі розповсюджувались газети 

„Просвещение” та „Галичанин”, хоча сам звинувачений цю інформацію 

спростовував у „Православной Буковине”. „Буковина” ж у відповідь на це 

розміщує „Додаток до „Кацапські агітациї між дітьми” (1901. Ч. 45. С. 1-2) 

цього разу вже з псевдонімом „Учитель”. Москвофільська агітація не була 

випадковою, як стверджував священик, це продумана і спланована акція – 

резюмує редакція. У цьому дописі вперше „Православную Буковину” 

названо „Царославная”, й саме під цією назвою вона фігуруватиме аж до 

останнього числа „Буковини”. Аналогічний випадок „навернення” буде 

описаний в замітці „Русофільский пропагандист в дух. семинариї” (1905. 

Ч. 135. С. 3), лише мова вже йтиме про ректора семінарії о. М. Рачинського, 

котрий агітує студентів ходити до москвофільського товариства „Карпат” і в 

жодному разі не відвідувати лекції С. Смаль-Стоцького та засідання 

„Народного дому”. 

Засуджував часопис намір Товариства буковинських православних дяків бути 

„кацапскими наймитами”113, бо його учасники намагались догоджати 

москвофілам за винагороду, хоча такі дії можна було пояснити дуже поганим їх 

матеріальним становищем, про що „Буковина” теж неодноразово писала. 

Та готові були бути наймитами в православної консисторії й митрополита 

Репти й самі москвофіли, як зрозуміло зі статті „Кацапскі требованія” (1906. Ч. 49. 

С. 1), аби лише здобути посади. На догоду митрополитові вони скопіювали вимоги 

українців щодо церкви й переробили на свій манер, вимагаючи, наприклад, ввести 

в богослужіння замість української мови церковнослов’янську і т. д.  

З тривогою „Буковина” сприйняла візит до митрополичої резиденції 

чорносотенського єпископа Антонія, повідомляючи про відвідини у замітці 

„Репрезентант росийскої чорної сотні на Буковині” (1907. Ч. 77. С. 3). Він 

мав розмову з нашими богословами, але з українцями при цьому навіть не 

                                                 
113 Товариство бук. прав. дяків // Буковина. 1905. Ч. 91. С. 3. 
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захотів розмовляти й був дуже не вдоволений, що ніхто не розмовляє 

російською, через що довелось „калічити по німецки”. 

„До відома сьвітлої консисториї” (1907. Ч. 118. С. 3) доводився редакцією 

той факт, що є багато місць на вступ до духовної семінарії, але вже ходять 

чутки, що основну більшість віддадуть „русским”, яких опікують „батюшки”, 

що мають доступ до консисторії. „Буковина” нагадує, що православна 

семінарія повинна виховувати священиків-українців та румунів, бо „в нас 

Москалів немає”. Знову до цього питання часопис повернеться в матеріалі 

„Дещо з православної консисториї” (1907. Ч. 127. С. 2). Але митрополит зі 

своєю свитою знайде, як обійти ці вимоги: до семінарії приймуть двох 

російських даскалів, котрі при вступі просто вкажуть рідною мовою 

українську. „Буковина” розмірковує над цим у статті „Кацапска комедія” 

(1908. Ч. 26. С. 2), адже освіту отримають москалі, котрі на Буковині 

відповідно до законодавства священиками бути не можуть, тобто це дарма 

викинуті гроші з релігійного фонду. На жаль, редакція не побачила в цих 

маневрах іншої мети – священики-москвофіли готували собі грунт, щоб 

осісти в краї, а консисторія їм у цьому допомагала, адже станом на кінець 

1908 року до духовної семінарії вже подавалось 5 росіян, члени товариства 

„Карпат”, що традиційно при вступі записували себе українцями (Пригоди 

православної консисториї. 1908. Ч. 138. С. 3).   

Той факт, що консисторія прихильно ставилась до москвофілів, 

підтверджується й матеріалом з іронічним заголовком „Запаленє уха” (1909. 

Ч. 11. С. 3), темою якого стала постать о. К. Богатирця, котрий вже 3 тижні не 

проводить богослужіння в церкві, бо нібито захворів на отит. Насправді ж він у 

цей час їздив до Петербурга, щоб поскаржитись на негативне ставлення до 

москвофільства австрійського уряду. Консисторія, знаючи про істинну суть 

К. Богатирця, навіть призначила його екзаменатором при вступі на богослов’я. Та 

ситуація виявилась не такою простою: у продовженні теми „Богатирцеве ухо” 

(1909. Ч. 16. С. 3) „Буковина” розкриває нові деталі цієї подорожі – як виявилось, 

дозволу в консисторії на виїзд за кордон священик не отримував, а його подорож 
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мала залишитись таємницею, якби не „бундючна натура” – К. Богатирець 

виступив у Росії з промовою, яку опублікували спершу російську часописи, а 

далі й наші москвофільські. З цього приводу посли-українці підготували 

звернення до уряду, яке й опублікувала „Буковина” – „Інтерпеляция посла 

Пігуляка і тов. до управителя міністерства просьвіти і міністра внутрішних 

справ в справі росийскої пропаганди на Буковині” (1909. Ч. 31. С. 1-2). Тут 

же був оприлюднений текст промови К. Богатирця – мова йшла про те, що 

„русскому” народу на Буковині дуже тяжко боронити свою народність і віру, 

бо австрійський уряд надто прихильний до українофільської партії. Не 

побоялась редакція назвати союзників священика-москвофіла – це 

консисторський радник Д. Бежан, орган русофілів „Народная Рада”, а „в 

німецкій мові „Czernowitzer Allg. Zeitung”. Кумедність ситуації якраз у тому, 

що розслідувати цю справу консисторія призначила саме Д. Бежана, а тому 

посли змушені були доводити цю інформацію до міністерства. Пророблена 

робота дала свої, хоч і показові, результати: влаштований К. Богатирцем 

вечір не вдався, бо „митрополит сказав, що московских перевертнів не хоче 

знати”114. 

1909 року в „Буковині” вперше з’явився лист від селян зі скаргами на 

священика-москвофіла „Кацапске посрамленіє (з Плоскої)” (1909. Ч. 86. 

С. 2), що свідчило про зростаючі сили русофілів й їх безкарність.  Не кращою 

була ситуація й в Галичині, про що дізнаємось з матеріалу „Кацапскі 

лайдаки” (1909. Ч. 173. С. 1-2): „Кацапи в Галичині власне в газетці своїй 

„Галичанин” дуже тамошного уніятского метрополита за те хвалили, що він 

православних на унію притягнути хоче!.. Там вони служать унії, а тут інакше 

брешуть”.  

„Завдяки активним діям М. Василька в 1910 р. москвофілам було завдано 

нищівного удару на Буковині і напередодні Першої світової війни вони 

перетворилися в невеличку групу фанатів, які не мали підтримки в народі”, –

засвідчує історик О. Добржанський [24, с. 224]. 

                                                 
114 Баль гопчества Карпат // Буковина. 1909. Ч. 33. С. 3. 
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Висновки до розділу 2 

Таким чином, можна підсумувати те, що релігійні перипетії на шпальтах 

газети „Буковина” австрійського періоду не могли висвітлюватися однозначно. 

Цьому сприяла низка чинників, основні з яких – географічне розташування 

Буковини, а звідси національний і релігійний взаємовпливи, політична ситуація 

того часу і, насамкінець, якісний розвиток преси того періоду.  

Щодо концепції часопису, то чітко видно, що в контексті дискурсу 

релігійної проблематики піднімались передусім питання, котрі цікавили й 

турбували населення. Безперечно, що все-таки більшість аналізованих 

матеріалів має політичний підтекст, проте це було швидше нормою для 

видань того часу, що користувались попитом і мали велику читацьку 

аудиторію. При цьому політична те релігійна тематика змішуються 

переважно при описі етнорелігійних конфліктів. Загалом у порівнянні з 

сучасною періодикою висловлювання по відношенню до інших народностей 

були жорсткі та не завжди стримані, подекуди фіксуємо й мову ворожнечі, й 

надмір суб’єктивізму. Проте сама політична ситуація того періоду, 

відсутність будь-яких морально-етичних засад, про що неодноразово було 

сказано нами, найчастіше, на жаль, сприяли цьому. 

Виразно видно те, що „Буковина” була прихильником і пропагандистом 

православʼя, вважала його вищим над іншими конфесіями, хоча й не 

заперечувала їх існування. 

Серед решти концептуальних засад на перше місце виходить спротив 

політиці румунізації, тобто основну проблему становила не 

багатоконфесійність чи багатонаціональність, а навʼязування чужої мови та 

культури, котре намагались упровадити через церкву й нівелювати прагнення 

українськомовного населення. Антиукраїнські рішення влади відразу ж 

призводили до конфліктів, передусім це відобразилось у переході цілих сіл з 

православ’я у католицизм, бо політика греко-католицької церкви передбачала 

надання громадам священиків-українців. Крім того, урядовці  забороняли 

селянам створювати читальні, якими опікувались знову ж таки 
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українськомовні служителі церкви, а це було єдине джерело просвіти людей 

на той час. Простежуємо й те, що зі зміною митрополитів суттєво мінялась й 

релігійно-політична ситуація: румунізація при С. Морарі-Андрієвичу, 

покращення становища за А. Чуперковича й  повне нищення української 

православної церкви при митрополитові В. Репті. При цьому під натиском 

крайової ради останній змушений був піти на часткові поступки, зокрема у 

відповідні громади призначали  священиків-українців, але сприяло цьому 

лише те, що делегація з проукраїнських політиків зі зверненням поїхала аж 

до імператора. Саме тому позитивну зміну релігійно-політичного життя краю 

активісти вбачали в одному простому рішенні – розділити буковинську 

православну дієцезію на дві окремих: українську та румунську. Дискусії 

щодо цього питання велись майже двадцять років, проте реальністю це так і 

не стало. Головною завадою цьому, як стверджувала „Буковина”, було 

небажання консисторії проводити розподіл церковного фонду.  

Саме газета „Буковина” стала політичною ареною для вирішення питань 

релігії, величезна кількість матеріалів цього спрямування підтверджує дану 

тезу. При цьому всі означені вище аспекти, передусім румунізація церкви, що 

активно відображалась на шпальтах часопису, й дали поштовх до пробудження 

народу й боротьби за свої права. Редакція „Буковини” намагалась публікувати 

просвітницькі матеріали на релігійні теми, що пояснювали відмінність між 

поняттями „релігія” та „нація”, „віра” й „народність”, опираючись при цьому на 

достовірні історичні факти. Буковинські селяни-українці прагнули чути в храмі 

зрозумілу їм мову, проте самостійно боротись зі священнослужителями-

румунізаторами люди не хотіли, вони просто переставали відвідувати церкву, а 

тому часопис змушений був роз’яснювати, наскільки важливо боротись за свої 

права, що врешті-решт дало свої результати – за підтримки проукраїнських 

політиків народ готує сотні інтерпеляцій до консисторії з вимогами відправляти 

службу по-українськи.  

Крім того, саме в матеріалах даної тематичної категорії 1908 р. вперше 

зафіксовано репортаж, що ведеться від імені кореспондента „Буковини” про 
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румунізацію церкви в одному з сіл, хоча й ніде не вказується прізвище 

автора, проте зазначено, що це його „журналістичний обов’язок”.  

1909 р. став для часопису новим періодом у журналістській 

майстерності, зокрема і в релігійній тематиці, адже публікувалось дуже 

багато розлогих матеріалів про розвиток церкви в краї, про історичні 

обставини та нинішні умови її існування. Частково такому успіхові 

„Буковина” завдячувала великій кількості публікацій під редагуванням 

О. Маковея. 

Нами зафіксоване часте вживання лексеми „піп”, котра в розумінні 

редакції мала негативну конотацію й уживалась у публікаціях критичного 

характеру, бо хорошого священика населення називало „отцем”.  

Авторський колектив відводив місце й публікаціям, що стосувались 

стану церковних будівель, співпереживаючи особливо за ті, що мали 

особливу історичну цінність, й які особливо прагнула знищити влада, бо 

написи на стінах часто були українською.   

Чимало матеріалів „Буковини” як органу народовців було спрямовано 

проти москвофільських настроїв у церкві, особливо гостро реагувала 

редакція на зростаючу кількість священиків-росіян, висловів при цьому не 

добирали, а прямо заявляли, що в нашому краї ніколи москалів не було, а 

тому нема чого тут робити і їхнім священнослужителям. Не надто шанувала 

редакція й москвофільську „Православну Буковину”, котру відразу ж з 

початком виходу іменували „Царославною”. 

Фактично саме газета „Буковина” стала підставою для усвідомлення 

народом, що вони є православними українцями, що мають право на свою 

окрему церкву й мову, що й підтверджує частка проаналізованих матеріалів. 

 На превеликий жаль, сучасні суспільно-політичні видання не надають 

уваги таким речам, виступаючи більше пропагандистами окремих конфесій, 

хоча взаємовплив політики й церкви в наші дні став лише сильнішим й 

помітнішим, а тому часописи початку ХХ століття є чудовим джерелом для 

дослідження таких аспектів. 
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РОЗДІЛ 3. ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЙНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ 

НА ШПАЛЬТАХ „БУКОВИНИ” ТА ІНШИХ ЗМІ  

ПЕРІОДУ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ  

 

Релігійна проблематика в буковинських часописах кінця ХІХ – початку ХХ 

ст. була однією з найпопулярніших тем, що пояснюється унікальними 

конфесійними особливостями краю того часу, зокрема за кількістю конфесій 

Буковина була першою серед 17 австрійських провінцій. При цьому 

фундаментальні засади мала православна церква, котрій, незважаючи на 

численні конфлікти навколо політики митрополії, вдалось зберегти своє 

панівне становище. Це можна проілюструвати церковною статистикою ХІХ – 

початку ХХ століття, де сказано, що кількість православних на той час зросла 

з 213924 осіб (1823 р.) до 547603 осіб (1910 р.) [1]. 

Погляди дослідників на релігійне життя краю при цьому неоднозначні: 

наприклад, В. Докаш зауважує: „Однією з цікавих і повчальних особливостей 

краю є те, що в історичному розрізі тут не зафіксовано якихось гострих 

міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, в які були би втягнуті значні 

маси населення, і які б призвели до сутичок і кровопролиття, як це мало 

місце в Галичині між українцями і поляками” [2, с. 59]. Підтримують його 

бачення й В. Ботушанський [3, с. 126] та В. Лешан [1], наголошуючи на 

виключно мирному перебігові релігійних процесів.  

Натомість аналіз часописів періоду Австро-Угорщини демонструє зовсім 

іншу картину: довкола релігійної ситуації точились постійні дискусії та 

конфлікти. Характерно, що розмаїття газет було не менш строкатим, ніж 

кількість конфесій, проте прив’язувались вони більше до мовного чинника. З 

огляду на те, що важливим джерелом для вивчення соціорелігійних аспектів 

життя населення Буковини є саме газетна хроніка, важливо з’ясувати, які 

аспекти релігійної проблематики найчастіше ставали приводом для дискусії 

„Буковини” з іншими ЗМІ, і як це відображалось на перебігові релігійних 

процесів.  
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За Австро-Угорщини на Буковині виходило чимало друкованих видань 

різними мовами, проте вік їх був здебільшого недовгим – одні видання 

змінювали інші, в основному через нестачу коштів для друку. Поліетнічність 

краю зумовлювала наявність періодики і за релігійним чинником. У 1902 р. 

„Буковина” опублікувала такі дані за результатами перепису населення 

1900 р. щодо віросповідання: „Після конфесиї було гр.-ор. 500.262, рим.-кат. 

86.556, гр.-кат. 23.388, вірм.-кат. 439, старо-кат. 10, вірм.-орєн. 381, єванг.-

авсбург. конф. 8.383, гельв. конф. 889, лют. 1, липованьскої секти 3544, жид. 

96.150, могамеданців 3, а 49 иньших конфесий. Безконфесийних є 40” (1902. 

№ 139. С. 2).  

При цьому друзів серед газет у „Буковини” практично не було, бо навіть у 

1909 р. писалось у ній, що українськомовних видань в краї є всього 5. 

Натомість опонентів знаходилось чимало, тому для зручності спершу 

проведемо поділ за мовною політикою часописів. Переважаючу більшість за 

частотою згадування в „Буковині” становили румунськомовні видання: 

„Gazeta Bucovinei” (Чернівці), „Concordia”, „Tribuna”, „Patria” (Чернівці), 

„Apar. Nationala”, „Vointa Popurului”, „Apararea Neamului”, „Romanul”, 

„Desteptarea” (Чернівці), „Viitoriul”, „Foaia ordinaciunilor” (Чернівці, вісник 

Буковинської православної консисторії), „Candela” (Чернівці), „Dreptatea”; 

другі – німецькомовні проурядові газети: „Parlamentar” (Відень), „Vaterland” 

(Відень), „Bukowinaer Post” (Чернівці), „Bukowinaer Nachrichten”, „Wiener 

Ztg”, „Neue freie Presse”, „Bukowinaer Journal”, „Czernowitzer Allg. Zeitung” 

(Чернівці), „Bukowinaer Lloyd” (Чернівці); далі йдуть москвофільські видання 

„Православна Буковина” (Чернівці), „Православная Русь” (Чернівці), 

„Галичанин” (Львів), „Народная Рада”; німецькомовні єврейські часописи 

„Bukowiner Rundshau” (Чернівці), „Volkszeitung” (Чернівці); польськомовні 

„Gazeta Polska” (Чернівці), „Gazeta koscielna” (Львів). Єдиним однодумцем в 

релігійному питанні серед усіх часописів „Буковина” вважала львівське 

українськомовне „Діло” (Львів), передруковуючи часом звідти цілі статті. 
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Зважаючи на таку кількість видань, почати варто з того, що більшість з 

них виходила в Чернівцях, тому зрозуміло, що „Буковині” було зручно 

відслідковувати публікації на релігійні теми. Решта часописів до редакції 

надсилалась, адже час від часу знаходимо повідомлення про затримку 

доставки окремих газет. При цьому дискусійні матеріали з інших видань 

газета завжди подавала в перекладі українською мовою, тобто знаходились 

можливості перекладу і з румунської, і з німецької, і з польської мови, що 

свідчить про високий фаховий рівень видання. Дуже часто „Буковині” 

доводилось тримати відповідь відразу від кількох часописів, при цьому 

виразно помітно, що румунськомовні й москвофільські видання 

дотримувалась переважно однієї релігійної лінії, кожен при цьому прагнув 

досягнення своєї мети шляхом унеможливлення існування української 

церкви.  

Проблемним у цьому дослідженні є той момент, що часописи, котрі 

виходили в період Австро-Угорської імперії не українською мовою, 

залишаються зовсім недослідженими, тому часто відсутня навіть інформація 

про те, де конкретно виходила газета, хто був її редактором і т. д., перш за 

все це стосується румунськомовної періодики, даних про яку дуже мало, а 

саме ці видання були найбільш радикально налаштовані проти релігійних 

прагнень українськомовного населення Буковини. Окремі дані щодо таких 

видань знаходимо в працях закордонних науковців [4], [5]. Також багато 

інформації про такі газети вдалось виділити з контексту „Буковини”, 

результати цієї роботи ми репрезентували в дослідженні, опублікованому в 

польському науковому виданні „Spheres of Culture” [6]. 

Найчастіше редакція вступала в суперечку з „Gazeta Bucovinei”, котра, як 

дізнаємось зі шпальт часописів, видавалась безкоштовно в друкарні, 

заснованій митрополитом С. Морарем, хоча за спрямуванням була 

проурядовим виданням, а це свідчить про нерозривну діяльність тогочасної 

православної церкви й влади. 
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3.1. Румунізаторська політика православної церкви 

Румунізаторська політика православної церкви – це найбільша група 

матеріалів, що цілком пояснюється ситуацією в консисторії: усі 

митрополити, за яких виходила „Буковина”, були прорумунськими, поганим 

було релігійне становище українців за С. Мораря-Андрієвича, трохи кращим 

за А. Чуперковича, проте тривало це покращення недовго, геть сумним стало, 

коли митрополитом призначили В. Репту. При цьому церковна верхівка дуже 

хитро уникала відповідальності за призначення в українські села священиків-

румунізаторів, бо ж „Консистория надає після переписи руского або 

румуньского сьвященника” [7, с. 91], а тому населення „зволощували” для 

досягнення необхідного результату: „Тогди то волочили ся по наших селах 

агітатори, наймлені попами-румунізаторами, і підмовляли наших селян, 

щоби при переписи казали, що вони Волохи, бо „волоскої віри”… А як хто 

був шляхтичем, то говорили, що шляхта від коли сьвіт волоска […] як люди 

будуть казати при переписи, що вони Русини, то дістануть голеного попа!” 

(тобто їх змусять перейти в греко-католицизм – Авт.)  [8, с. 86].  

Офіційним друкованим органом буковинської православної консисторії 

було видання „Foaia Ordinaciunilor”, котре цілком репрезентувало 

румунізаторську політику свого керівництва – починаючи від назви 

часопису, яка українською мовою ніколи не подавалась, і, завершуючи 

вмістом, – матеріали публікувались окремими частинами румунською, 

подекуди німецькою і в перекладі церковнослов’янською, про що „Буковина” 

писала, що „зогиджують нашу мову у „Фої ордіньчунілор” („Остру відправу 

дістав”. 1909. Ч. 12. С. 3). Усі опубліковані тут укази та розпорядження 

відслідковувались та аналізувались редакцією „Буковини”, особливо, якщо 

стосувались політики румунізації. 

Спершу дискусія на релігійні теми з іншими часописами була досить 

в’ялою, помітно було те, що „Буковина” лише розпочинає свій шлях на 

журналістській ниві, бо матеріалам бракувало аргументації, думка автора 

подавалась невпевнено, що породжувало подальший конфлікт навколо 
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піднятого питання. Абсолютну більшість таких публікацій на релігійну 

проблематику становили ті, в яких обговорювалась проблема румунізації 

церкви, з чого зрозуміло, що за умови толерантності консисторії в цьому 

питанні можна було уникнути багатьох подальших проблем, але особа 

митрополита С. Мораря-Андрієвича промовляла сама за себе: уродженець 

Галичини був, тим не менш, затятим румунізатором, не бажаючи 

поступатись українцям ні в суто церковних, ні в освітніх питаннях. 

„Буковина” розпочинала дискусію щодо даної проблеми з найпростішого: 

1886 року знаходимо першу відповідь на матеріали віденського часопису 

„Parlamentar” за підписом „Живний”, котрий виступає проти Ю. Федьковича, 

С. Смаль-Стоцького та „Буковини” загалом, бо, мовляв, вони зрікаються 

православ’я й рідної церкві російської мови, натомість усіляко вихваляє 

румунізаторські дії консисторії115. За такі погляди автор отримує гідну 

відповідь щодо реального стану речей у православній церкві. 

Через кілька номерів „Parlamentar” згадується в контексті ще однієї дуже 

неприємної ситуації: син консисторського румунізатора о. М. Калінеску 

закликав усіх священиків читати тільки дане видання як рекомендоване й 

надійне, натомість „Буковина” пояснювала, що це часопис для ворогів всього 

українського в особі „союзника московського слуги перехрещеного 

Живного”116. Надалі стараннями цього ж часопису теологам-русинам 

заборонили ходити на уроки, що читались українською мовою, а українським 

катехитом в Чернівецькій гімназії призначили румунізатора. Тому 

„Буковина” в передовій статті закликає: „Рятуймо молодіж нашу!” (1886. 

Ч. 22. С. 1).  

Подальша дискусія з румунізаторами продовжиться аж 1891 року, коли 

„Буковина” проаналізувала матеріали часопису „Concordia” проти 

українських священиків та на підтримку румунізаторської політики церкви 

(1891. Ч. 6. С. 5), й набиратиме активних обертів. Зокрема вже замітка „Про 

                                                 
115 Німецка газета „Parlamentar” // Буковина. 1886. Ч. 16. С. 2-3. 
116 Найліпша рекомендація для „Parlamenter-а” // Буковина. 1886. Ч. 21. С. 5. 
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нову штучку архи-румунізатора митрополита Мораря-Андрієвича”, котра 

стала відповіддю на матеріал „Gazet-и Bucovinei” (ч. 91) з нагоди дня 

народження митрополита, підіймає важливі кадрові питання в церкві: 

митрополит вирішив впровадити посаду архиєрея-помічника, котрий колись 

зможе його замінити, але на посаду пропонуються лише румунізатори (1892. 

Ч. 47. С. 4).  

Дуже активно велась дискусія в цьому напрямку з німецькомовною 

„Bukowinaer Post”. Зокрема в статті „Буковини” „Румунізаторська бляга” 

(1895. Ч. 90. С. 1) аналізується матеріал про те, хто має стати буковинським 

митрополитом. Редакція як відповідь наводить історичні факти, щоб 

спростувати твердження, що православна церква на Буковині з самого 

початку була румунською, зауважуючи, що священики-румуни і вчаться по-

румунськи, а українцям нема де слухати занять українською, бо навіть курс 

слов’янської літератури читається німецькою. Продовжується ця дискусія у 

статті „Si tacuisses…” (1895. Ч. 93. С. 2), де передусім спростовується 

твердження „Bukowinaer Post” про історичний волоський характер 

православної церкви. „Буковина” наводить історичні факти про генерала 

Енценберга, котрий спеціально замовляв у школи вчителів з Семигорода 

румунської національності, а „Bukowinaer Post” стверджувала, що робив він 

це, бо більша частина населення Буковини – румуни. 

Румунізація церкви проводилась усіма можливими шляхами, ЗМІ часто 

були її засобами. Уже згадувана нами архієпископська друкарня в Чернівцях, 

перетворена за життя митрополита С. Мораря на засіб румунізації, видавала 

при ньому „Gazeta Bucovinei” та „Буковински Ведомости” майже задарма, 

після його смерті таку можливість вони втратили, через що страшенно 

лютували (1895. Ч. 97. С. 3). Уже у ч. 130 „Буковина” повідомила, що 

друкарню закривають, оскільки дозвіл на неї був виданий на ім’я покійного 

митрополита. 

Допоки ще не був призначений новий очільник митрополії в краї, настрої 

представників церкви не мінялись. Більше того, задля посилення своїх 
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позицій румунізатори не гребували навіть поширенням фейкової інформації. 

Підтвердженням цьому є те, що відразу два німецькомовних урядових 

видання – „Wiener Ztg” та „Bukowinaer Nachrichten” опублікували 

недостовірну інформацію про призначення митрополитом буковинської 

православної архидієцезії архімандрита В. Репти. Це викликало страшенну 

радість у румунізованих священнослужителів, але потім виявилось, що 

телеграма із повідомленням про це, надіслана в редакцію, підроблена (1895. 

Ч. 144. С. 3). 

Водночас знаходимо випадки, коли опозиційні до „Буковини” видання 

підтримують її в окремих релігійних питаннях, зокрема К. Козаркевич у 

своїй „Православной Буковине” у ч. 20 резюмує: надії народу на нового 

митрополита А. Чуперковича не справдилися, українські парохії віддають 

священикам-румунам. Як результат – народ не може порозумітися зі 

священиками, ще й підіймає на сміх їх перекручену мову (1897. Ч. 237. С. 1).  

Зрештою саме румунізаторська діяльність церкви призвела до 

обговорення „Буковиною” необхідності поділу православної дієцезії на 

українську та румунську частини. Ще в ч. 4 від 1890 р. опублікована 

відповідь на звинувачення митрополита С. Мораря щодо зв’язків часопису з 

„Bukowinaer Rundschau” та „Gazeta Polska”, які нібито виступають проти 

членів православної церкви. „Буковина” зазначає, що у церковні справи не 

влазить, але таких звинувачень терпіти не може. Відповідь редакції при 

цьому дуже жорстка: необхідно розділити єпархію на окрему руську та 

румунську дієцезії, щоб уникнути суперечок у майбутньому. Надалі з 

приводу такої необхідності наводились усі можливі аргументи, зокрема й 

передруки з львівського „Діла”, а саме стаття „Про поділ дієцезії”, в якій 

стверджувалось, що плоди румунізаторської політики митрополита 

С. Мораря привели до того, що на Буковині планують утворити нову 

українську єпархію. Це й зрозуміло, бо на 140 українських парохій  лише на 

60–80 є священики, які володіють українською мовою (1894. Ч. 20. С. 2).  

Проте заперечення можливості поділу в інших ЗМІ не забарилось, причини 
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цьому наводились різні, але найчастіше звучало питання релігійного фонду. 

Важливість цього пункту для священнослужителів стає зрозумілою з 

історичних фактів: „Джерелом фінансування Православної Церкви на 

Буковині був Релігійний фонд, створений австрійцями з секуляризованого 

церковного майна (переважно з майна закритих монастирів, земля яких 

становила на той час близько 20-30% території краю, або понад 200 тисяч га 

земельних угідь, лісів). […] З моменту створення Релігійного фонду ним 

керували австрійські державні службовці (чиновники Міністерства 

віросповідань і освіти), що часто призводило до використання коштів Фонду 

на цілі, котрі не мали нічого спільного не тільки з православ`ям, але й з 

релігією взагалі. На гроші Фонду будувалися казарми, військові споруди, 

курорти для офіцерів і чиновників, гірничозаводські, промислові об`єкти, 

міські управлінські установи, суди, державні навчальні заклади тощо” [9]. 

Простіше кажучи, православна церква не бажала ділити своє майно між 

українцями та румунами, що проілюструвала стаття „До поділу православної 

дієцезії” (1894. Ч. 23. С. 1-2), в якій редакція „Буковини” зазначає, що 

польськомовні й німецькомовні газети стверджують, що поділ дієцезії 

провести неможливо, бо нема як поділити релігійний фонд. Додане й 

пояснення, що „той самий фонд, що дотепер покривав видатки архідієцезії, 

може і далі покривати потреби двох православних дієцезій…” (1894. Ч. 23. 

С. 2). 

Дискусія щодо цього питання продовжилась у статті „Буковини” „Не 

фалшуйте істориї”, в якій опубліковане звернення газети „Patria”: „Нехай 

„Буковина” оставить релігійний фонд в спокою і ліпше нехай інтересуєся 

уніятською церквою, щоб она не потонула в латиньстві…” (1897. Ч. 252. 

С. 2). Редакція відповідає, що православний релігійний фонд належить як 

українцям, так і румунам, а „Patria” займається фальшуванням історії, 

стверджуючи, що лише румунські пожертви наповнюють його; „Буковина” ж 

передусім захищає своїх передплатників, серед яких є і православні, й 

католики. 
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Останнім аргументом проти можливості поділу став виступ „Галичанина”, 

але з дещо несподіваним поворотом, який цитує „Буковина”: „через поділ 

дієцезії впаде православіє на Буковині, бо з рускої православної дієцезії стане 

пізніше уніятска дієцезія…” (1894. Ч. 25. С. 1). На це редакція відповідає: 

„Лиш не каже старий московський грішник: чому мусіла б переробитись 

акурат руска православна дієцезії на уніятску, чому не мало б ся то є, 

наприклад, з волоскою дієцезією стати?” (1894. Ч. 25. С. 2). 

Постійне протистояння автора з псевдонімом Православний і 

румунізаторської системи вилилось „У відповідь „Дештептарі” і єї 

поплічникам” (1901. Ч. 147. С. 1-2; Ч. 148. С. 1-2).  Перекручуючи історичні 

факти, „Desteptarea” подає ситуацію так, ніби українці своїми вимогами 

хочуть вигнати румунських священиків з церков, котрі збудовані нібито 

милістю волоських добродіїв, а релігійний фонд укладений з податків їх 

предків-румунів: „Русини в прав. бук. церкві є єлєментом зайшлим, без 

ніяких прав!” (1901. Ч. 147. С. 1). Викладаючи спершу дані з історії 

буковинської православної церкви, що спростовують наведені твердження, 

Православний підсумовує: „Фундуш наш є фундуш православний релігійний, 

отже не національний, а тим меньше національний волоский” (1901. Ч. 148. 

С. 2). 

Лише почавши виходити, часопис „Desteptarea” став одним із 

найзатятіших захисників румунізації церкви, а відповідно противником 

домагань українців. Обурення в газети викликав той факт, що ніхто з 

румунських послів не наважився виступити проти Є. Пігуляка з приводу його 

заяви щодо необхідності утворення окремої української церкви та 

збільшення числа священиків-українців. Про це із неабияким задоволенням 

повідомила „Буковина” в матеріалі „Відгомін промов буковиньских руских 

послів” (1902. Ч. 26. С. 1). Не проявила толерантності „Desteptareа” й після 

смерті митрополита А. Чуперковича, про що розповідає Православний у 

„Суді румунізаторів” (1902. Ч. 31. С. 3), бо відразу ж написала, що покійний 

був „тільки колодою для православної церкви і всюди лише шкодив єї 
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інтересам”, натомість митрополит С. Морар був дуже хорошим, адже 

перешкоджав намаганням українців заснувати в Чернівцях уніатське 

єпископство. „Буковина” дуже точно прогнозує, що мета таких слів – 

натякнути на те, яким бачать румунізатори наступного митрополита.   

Ці передбачення дуже швидко втілились у життя, й були озвучені 

більшістю прорумунських ЗМІ, щоправда, кінцевий результат вони бачили 

кожен по-своєму. Розпочалась активна пропаганда за М. Калінескула як 

найкращого претендента на митрополичий пост. „Буковина” таких як 

Калінескул називала „ренегатами” – зрумунізовані українці, котрі 

добровільно відмовились від своєї національності – були „найзагорілішими 

румунізаторами”, а тому зрозуміло, що такий розвиток подій передбачав 

найгірший сценарій. „Православіє румунізаторів” (1902. Ч. 47. С. 1) – під 

таким заголовком виходить у „Буковині” стаття, в якій аналізувались погляди 

прихильників нового кандидата. Зокрема „Vaterland”, котрий іменований 

головним органом католицьких єзуїтів, стверджував, що українці 

небезпечніші для католицької церкви, бо ближчі до московської віри, а 

М. Калінескул, як нібито нащадок румунів, може перейти „туди, відки 

первісно вийшов, себто до польского католицизму”. „Bukowinaer 

Nachrichten” та „Bukowinaer Journal” також виступають на його підтримку, 

але суто з точки зору того, що лише він може повернути всю міць румунській 

православній церкві. „Буковина” дуже добре підкреслює цей конкретний 

момент переслідування різної мети: „В борбі за Calinescul-ом чи против него, 

котру розпочали румунізатори, покаже ся, кому йде о прав. церкву, а кому о 

румунізацию, хто за православієм, а хто за єзуїтскими плянами латинізациї” 

(1902. Ч. 47. С. 1). 

„Desteptarea” ж називає нового кандидата на митрополичий пост, 

стверджуючи, що незабаром В. Репта отримає це призначення, та при цьому 

вона не забуває в черговий  раз нагадати українцям, хто „хазяйнує” в краї, але 

„Буковина” гідно тримає відповідь: „Desteptarea” називає нашу 20-літню 

борбу о права в прав. церкві лютою і агресивною, а румунізацию називає 
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обороною румуньских национальних інтересів і інтересів австрийскої 

держави (!)” (Визивають нас. 1902. Ч. 54. С. 1). Навіть „Православная 

Буковина” після такого натякнула румунам на „їх захланність, румунізацию 

православної церкви і їх шовінізм”, про що „Буковина” повідомила в замітці 

„Як Волохи допекли Русинам” (1902. Ч. 57. С. 3). Та до звільненої посади 

митрополита в консисторії додалась ще одна – через смерть генерального 

вікарія необхідно було призначити нового. Через це суперечки розгорілись з 

новою силою, один за другим з’являються дискусійні матеріали щодо цього. 

„Борба о генерального вікария” (1902. Ч. 119. С. 1) та „Що справедливе?” 

(1902. Ч. 123. С. 1) – це відповіді „Буковини” на публікації в „Desteptar-і” та 

„Bukowinaer Nachrichten” і „Bukowinaer Journal”, котрі звинуватили українців 

у тому, що митрополичий престол порожній уже півроку, бо вони вигадують 

все нові претензії, не маючи при цьому жодного гідного кандидата на цю 

посаду. Та всі твердження про „історичний волоский характер” православної 

церкви пояснюються „Буковиною” просто – М. Калінескул тепер уже 

активно проштовхується на генерального вікарія. При цьому часопис 

мислить дуже справедливо: розуміючи, що призначення румуна В. Репти 

митрополитом не за горами, висловлює думку, що хоча б вікарієм можна 

було б призначити українця. Суперечка довкола цього продовжувалась в 

матеріалі „Руско-волоский спір церковний” (1902. Ч. 24. С.1; Ч. 30. С. 1-2) 

Тим часом румунські часописи, а за ними й віденський „Vaterland”, 

почали поширювати виступ такого собі Жоржа Поповича в Бухаресті, в 

якому він стверджував, що „буковиньскі Русини, захопивши православну 

церкву в свої руки, уживали би єї як оружє проти Австриї, а обернули би 

диєцезию у філію петербурского сьвятого Синода”117. Класична відмовка 

румунізаторів про небезпечність українців чи то як прихильників унії, чи то 

російської церкви завжди спрацьовувала і давала необхідний їм резонанс, а 

українцям й „Буковині” зокрема потім ще довго треба було доводити 

                                                 
117 Політичне значінє гр. прав. церкви // Буковина. 1902. Ч. 153. С. 1. 
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протилежне, поки ж цю історію часопис назвав новою вигадкою 

румунізаторів й обіцяв слідкувати за розвитком подій. 

Із 1903 року погляди „Bukowinaer Post” щодо політики консисторії 

кардинально почали змінюватись, що дуже помітно з матеріалів, які 

потрапили в поле зору „Буковини”, з часом вона навіть писатиме, що 

„Buk. Post” вже від ряду літ служить україньскій справі на Буковині” (1909.  

Ч. 75. С. 3). Пояснення цьому просте: 25 травня 1903 р. М. Василько, 

А. Ончул, Б. Штраухер та редактор „Bukowinaer Post” М. Штекль провели 

спільну нараду у Відні, домовившись про об’єднання зусиль для покращення 

соціально-економічних та політичних відносин на Буковині. Особливо 

підкреслювалась важливість релігійних справ, щоб народи будь-якого 

віросповідання мали рівні права у відповідності до конституції Австрії [10, 

с. 53–54]. Це будуть перші кроки до заснування „Вільнодумного союзу”, 

очолюваного М. Васильком.  

Вперше видання продемонструвало свою прихильність до дій українців, 

коли опублікувало негативний відгук про демонстрацію румунських 

священиків у В. Репти, зроблену як відповідь на демонстрацію священиків-

русинів. При цьому митрополит показав себе не з найкращого боку, бо 

„своїм” священнослужителям він щиро дякував, а українців називав 

анархістами, що особливо підкреслила „Буковина” (1903. Ч. 81. С. 1-2).  

Головний прийом румунізаторів – перекручування історичних фактів на 

свою користь – відображений у матеріалі-відповіді „Буковини” „Наша кривда 

в православних церквах” (1904. Ч. 15. С. 1; Ч. 16. С. 1-2), що став описом дій 

„Desteptar-і”, котра десь винайшла дописувача, який розповів про волоський 

характер православної церкви на Буковині. Але цим часопис не обмежився: 

далі стверджувалось, що православна інтелігенція – „то самі майже Волохи”, 

а простий люд – це українці, репрезентовані слугами та робітниками, яким 

немає жодної потреби впроваджувати в церкву українську мову. Так тонко 

натякалось на вимоги населення хоча б частково вести богослужіння по-

українськи в чернівецьких церквах св. Параскеви та св. Миколая. Певним 
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чином прорумунські видання були праві в цій ситуації, бо більша частина 

населення краю була „анальфабетами” – тобто, неписьменними, це були 

селяни-землероби, що не мали фінансової змоги вчити своїх дітей. 

„Просьвіта на Буковині стоїть досить низко, так що можемо єї причислити до 

найтемнійших країв Австриї” [11, с. 96]. Відповідно до показників перепису 

населення 1900 року на цей час неписьменними були 70 чоловік зі 100, ще 

сумніший той факт, що навіть через 10 років ситуація кардинально не 

змінилась – перепис 1910 року показує 65 неписьменних на сотню населення. 

Зрозуміло, що швидкий ріст інтелігенції в таких умовах був не можливий, 

проте закиди румунізаторів щодо слуг-українців приховували гірку правду: 

волоське населення по селах так само було неграмотним, але про це вважали 

за краще мовчати.  

Більшість новостворених часописів, починаючи з 1906 року, незалежно 

від мови видання уже мали чітку редакційну позицію – вести боротьбу з 

проукраїнським рухом, не становила виняток і чернівецька німецькомовна 

газета „Bukowinaer Lloyd”, про заснування якої повідомила „Буковина” в 

однойменній статті (1906. Ч. 29. С. 2) й водночас розповіла про її 

уподобання – це підтримка румунізаторської політики В. Репти й 

звинувачення українців у прихильності до унії, що було вже трохи 

застарілим прийомом впливу на аудиторію, бо до нього вдавались ЗМІ ще 

наприкінці 1890-х років.  

Навіть польськомовні видання римо-католицької церкви не гребували 

підтримувати румунізаторську політику православної церкви на Буковині, 

зокрема в статті „Ecclesia militans!” (1906. Ч. 96. С. 1) „Буковина” дає 

відповідь на публікацію львівської „Gazet-и koscieln-и”, в якій польський 

публіцист визнає правоту румунів у питанні церковного спору, бо, мовляв, це 

ж русини хочуть відібрати релігійний фонд, який віками наповнювали 

волохи. Передусім такі матеріали є свідченням того, що румунізатори не 

боялись злуки ні з німецькомовними, ні з польськомовними, ні з 

москвофільськими виданнями, розуміючи, що мета виправдовує засоби. Але 
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вони не врахували той момент, що простий народ дослухувався передусім до 

українськомовної преси, яку легше було сприймати, а тому такі випади часто 

навіть не доходили до адресата. 

Станом на 1907 р., коли все більших масштабів набувала діяльність 

українського товариства „Січ”, починають активну протидію румунські та 

москвофільські утворення, зокрема „Царанул” та „Карпать”. „Царанул” 

пропагувала „Vointa popurului”, однак назвати результати такої співпраці 

позитивними важко, про що й писала „Буковина” в замітці „Наші 

ромунізатори” (1907. Ч. 28. С. 3). Радість у прорумунської газети викликало 

те, що священик української громади в Бросківцях Дімітрій Поповічі за 

підтримки „Царанулу” розпочав викладання курсу румунської мови й 

повідомив, що вже майже всі 80 учнів добре розмовляють чужою для них 

мовою, а до того й слова не знали. Таким чином священнослужитель не лише 

зізнається в свідомій румунізації українців, а ще й не боїться про це говорити 

відверто. „Буковина” при цьому робить висновок доволі незвичний для її 

редакційної політики – перестає звинувачувати консисторію у неправомірних 

діях, а натомість зауважує, що вина за цю ситуацію лежить передусім на 

громаді Бросківців, бо люди могли би вже давно попа-румунізатора 

випровадити. Загалом це переосмислення подачі матеріалу, коли лунають 

конкретні заклики до дій, а не просто до байдужого спостерігання і 

констатації й так відомих вже фактів. 

Через те, що цісар доволі прихильно ставився до українських послів та 

їхніх вимог щодо окремої дієцезії у православній церкві на Буковині, 

видання, що підтримували політику румунізації, почали змінювати свою 

редакційну політику і відтепер твердили, що поділ не потрібний, бо вже 

ніхто не скаржиться на дії консисторії, а між волохами та русинами панує 

згода, хоча насправді кількість звернень населення до митрополита щодо 

неправомірних дій священиків-румунів невпинно зростала. Це бачимо і зі 

статті „Буковини” „Czernowitzer Allg. Zeitung” про церковну справу на 

Буковині” (1908. Ч. 52. С. 2): „Панове з сеї газети дістали справді якусь 
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хоробливу манію уважати ся експертами в руских відносинах…”, бо ж 

насправді ні про які мирні домовленості мова не йшла. Підхоплює таке 

бачення ситуації новоутворений в 1908 р. часопис „Romanul”, що 

характеризувався як орган румунської християнсько-соціалістичної партії, 

додаючи, що поділу дієцезії не можна допустити, бо попри добре 

співіснування з румунами, українці хочуть в Росії заснувати свою державу, 

об’єднавшись із Галичиною, а щоб це простіше було зробити необхідна своя 

дієцезія.  „Буковина” відразу ж спростовує їхні тези в статті „Справи 

церковні” (1908. Ч. 133. С. 2-3), пояснюючи: „Ми не хочемо унії з Римом, 

однак не хочемо унії і з румунізаторами, а власної рускої православної 

диєцезиї”. 

При цьому „Буковина” чесно визнавала правоту опонентів у їхніх 

поглядах, якщо таке траплялось, наприклад, поділяла негативну думку 

„Romanul-а” щодо поезії О. Манастирського на честь митрополита В. Репти, 

яку опублікувала „Candela” українською та в авторському перекладі 

румунською. Через сильно перекручену румунську мову йому дісталось від 

„Romanul-а”, а „Буковина” підтвердила – „Остру відправу дістав” (1909. 

Ч. 12. С. 3), наголошуючи на тому, що не варто братись за те, чого не вмієш, 

прагнучи вислужитись. 

Дуже ґрунтовно „Буковина” проаналізувала вади румунізаторської 

політики консисторії і несприйняття її населенням в матеріалі „Що на се 

наші стовпи православія?” (1909. Ч. 107. С. 1-2), співставивши дії 

православної церкви з греко-католицькою. Румунізатори прикриваються 

„плащиком православ’я”, щоб приховати свої огидні вчинки, натомість 

греко-католицькі священнослужителі готують своє духовенство, щоб воно 

могло боротись за свої інтереси й інтереси свого народу. Далі аналізується 

стаття з „Діла”, що й послужила приводом до таких роздумів, в якій 

розповідається про бажання митрополита А. Шептицького перетнути кордон 

із Російською імперією, щоб відправити панахиду у прикордонному селі. 

Російські чиновники відмовили йому в проханні, мотивуючи тим, що це буде 
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пропагандою католицизму на чужій землі. Такі аналогії „Буковина” 

використала для того, щоб продемонструвати невпевненість як 

румунізаторів, так і російської влади у своїх силах, бо унія їм  бачиться у 

всьому. Та якби віра була справді міцною, чи ж так легко можна було би її 

похитнути – риторичне запитання до православної консисторії, бо 

відповідати на нього, на жаль, вона не вважала за потрібне. 

Не залишалась осторонь „Буковина” і в міжусобних суперечках 

прорумунських видань, залишаючи за собою право винести вердикт щодо 

правоти одного з них, як у статті „Dreptatea” (1909. Ч. 158. С. 2). Спершу 

повідомляється, що керівництво церковного румунізаторського часопису 

„Viitoriul” під проводом М. Калінеску і В. Тарнавського отримало опозицію в 

особі таких же румунізаторів під редакцією З. Воронки з „Dreptate-і”, котра в 

„Буковині” фігурувала як „румуньска сьвященнича газета” (1910. Ч. 285. 

С. 2), адже вона поставила собі завдання „відібрати керму” з рук конкурентів. 

„Буковина” на це з удаваною байдужістю пише, що чвари румунізаторів їх 

мало цікавлять, проте підтримує думку „Dreptate-і”, що священики не 

повинні становити окрему касту, як це зараз прийнято в консисторії, а бути 

одним цілим зі своїм народом. 

 

3.2. „Українське питання” в православній церкві крізь призму 

політики й релігії й уніатство як альтернатива утискам прав українців 

Права українців щодо своєї церкви, можливість слухати проповіді 

зрозумілою мовою, навчатись богослов’ю по-українськи – це неповний 

перелік прагнень „Буковини” щодо реалізації українського питання в 

православній церкві. При цьому для досліджуваної категорії матеріалів 

характерне змішування релігійних й політичних аспектів, але подача теми 

саме таким чином була для газет періоду Австро-Угорщини швидше нормою, 

аніж винятком. На жаль, це демонструє величезну залежність церковного 

життя від життя політичного, хоча „Буковина” в своїх публікаціях часто 

стверджувала, що не має на меті використовувати церкву для політичних 
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маніпуляцій, як це роблять інші газети. Показовою в цьому плані стала 

дискусія з „Gazeta Polska” щодо вивішування польського прапора у римо-

католицькому костелі в Садгорі. „Буковина” відразу ж наголосила, що 

змішувати церковне життя й політику неприпустимо (виділення наше – 

Ю. М.) (1897. Ч. 194. С. 2), проте бути до кінця об’єктивною їй також не 

завжди вдавалось.  

Крізь призму релігійних аспектів здійснювались прямі маніпуляції 

населенням, котре споживало інформацію з газет. Традиційно найбільше 

невдоволення церкви викликала діяльність проукраїнських товариств на 

Буковині, зокрема „Руської бесіди”, пізніше  – „Січі”, а також їх діячів. 

Боязнь того, що їм вдасться досягти своєї мети – відвоювати права 

українців – змушувала священнослужителів намагатись очорнити 

народовців, причому способи обирали різні. У передруці „Буковини” з „Діла” 

щодо видаваної львівськими уніатами „Червоної Русі”, про яку прихильно 

відгукнувся митрополит С. Морар, читаємо: „Характеристична то і сумна річ, 

що митрополит Морарь знайшов собі покровителя в львівській „Червоній 

Руси”. Газета ця стає на бік митрополита лише тому, що він бореться з 

ненависними їй русинами-народовцями (1890. Ч. 8. С. 4). 

Натомість „Gazeta Bucovinei” обрала інший шлях політичних 

маніпуляцій – вони прагнули своїми публікаціями посварити православних 

українців та українців-уніатів, таким чином розуміючи, що зможуть ослабити 

позиції народовців, серед яких значна кількість були уніатами. „Буковина” 

застерігає про такі кроки газети в статті „Жалі буковинських румунізаторів” 

(1891. Ч. 22. С. 1-3). 

 Найбільшого резонансу серед буковинських ЗМІ набув митрополичий 

циркуляр 1894 року до священиків, а по суті, політичне рішення уряду й 

церкви, котрим заборонялось усім священнослужителям і духовним особам 

читати, передплачувати і поширювати українські видання, у тому числі й 

„Буковину”. Опублікували його в 3 номері від 1894 р. консисторського 

видання „Foaia ordinaciunilor”, котре народовський часопис називав 
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румунським архієпископським органом. Загалом мова в ньому йшла про те, 

що частина періодики в краї дотримується програми, що спрямована на 

відлучення населення від православної церкви. „Подобной програмѣ слѣдуе 

и руска газета „Буковина, котра выдае ся вь Черновцахь. Сія газета, котрои 

покровителѣ и сохранителѣ – будучи цѣлкомь чужими так коренному народу 

як и православной церквѣ Буковинской – не стоять в жадной связи сь 

внутренними інтересами Буковинского народа и поставили собѣ еще до того 

гасло, мѣшати ся вь внутренни справы церковни, […] уничтожати 

дѣятельность душпастырей и такимь способомь ловити вь сѣти свои 

легкодушныхь и нерозважныхь людей для своихь особистыхь и православію 

противныхь цѣлей” [12]. При цьому в циркулярі не конкретизувалось жодне 

інше видання, крім „Буковини”, що свідчить про особливу увагу консисторії 

до газети. 

Ще 1893 року митрополича консисторія заборонила русинам купувати й 

читати православний календар „Руської бесіди”. „Буковина” реагує на такий 

кардинальний крок статтею „Діявольська робота”: „Священики проголосили 

той заказ вже по церквах тими словами, що хто з мирян буде зноситись з 

„Руською бесідою”, „Руською радою” і т. д. того віддалить митрополит від 

православної церкви, а хто би читав які-небудь видання тих руських 

товариств або газету „Буковина”, той буде „штрафований” (!!)” (1894. Ч. 14.  

С. 1-3). 

Швидше винятковим можна назвати допис від читача в румунській газеті 

„Tribuna”, в якому критикувалась політична діяльність представників церкви. 

Цей матеріал відразу ж подає „Буковина”, узагальнюючи його під заголовком 

„Слух волохів про нашу консисторію”. До цього редакція додає: „Для нас 

важна ся допись ще головно тим, що тут із уст самих волохів довідуємося, 

що владика Сильвестр замість пазити церкви займаєся справами 

політичними…” (1894. Ч. 22. С. 2). 

Необдумані політичні рішення церкви задля знищення українства, які 

можуть мати сумні наслідки, критикуються з приводу матеріалу в газеті 
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„Parlamentar”, цитату з якої подає „Буковина”: „Ми тішимося з приязні 

московських і румунських патріотів і архиєпископської поваги, що певно в 

такім союзі дуже причиниться до піддвигнення православ’я. Церков 

православна на Буковині була в небезпеці” (1895. Ч. 7. С. 2). Мова йде про 

„об’єднані зусилля” москвофілів й румунізаторів начебто для порятунку 

православної церкви від унії. „Тепер союз москалів і румунів врятує 

церкву” – іронічно резюмує „Буковина” (1895. Ч. 7. С. 3). 

Матеріали на релігійну проблематику з висвітленням українського 

питання знаходили найбільший спротив у опозиційних часописів. „Gazeta 

Bucovinei” з матеріалом „Situatiunea”, в якому українців звинувачують у 

тому, що вони вимагають надмірних прав у церкві та ще й хочуть отримати 

українську теологію й українську дієцезію, стала приводом до статті в 

„Буковині” під назвою „Румунізаторська логіка” (1895. Ч. 61-62. С. 1-3); ця ж 

газета незабаром знову порушує дане питання, висловлюючи невдоволення 

тим, що „навіть в православній церкві зачинають Русини мати права…”, про 

що відразу ж повідомляє „Буковина” (1896. Ч. 115. С. 3). Зрозуміло, що для 

провладного видання, яке ще й контролювала консисторія, будь-які привілеї 

для українців у церкві були неприпустимі.  

У статті „Три як рідні брати” (1895. Ч. 159. С. 3) „Буковина” називає так 

„Православную Буковину”, „Буковински ведомости” та „Селянина”. Усіх їх 

поєднала брехня: „Православная Буковина” написала, що митрополичу 

друкарню закрили через буковинських народовців; „Селянин” стверджує, що 

„Буковински новоеристы роспустили вести, будь то все церковне книги 

мають печататися фонетикою… такого святотатства ни духовни власти, ни 

сам Бог не допустит” (1895. Ч. 159. С. 3); у „Буковинских Ведомостях” син 

уніатського священика о. Крушинського виступає на захист православ’я, ніби 

між православними нема кому більше захищати церкву. 

„Нічого більше не жадаємо, як лиш того, щоби церков була церквою, а не 

орудєм до винародовлення” (1895. Ч. 159. С. 3), – підсумовує „Буковина”, 
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тим самим підтверджуючи свій нейтралітет у релігійно-політичних 

стосунках.  

Принциповим українське питання стало після обрання митрополитом 

А. Чуперковича, на якого українофіли покладали чималі надії щодо 

покращення свого релігійного становища. У зв’язку з цим багато дискусійних 

матеріалів прив’язані саме до постаті нового митрополита. Дипломатами себе 

проявили „Gazeta Bucovinei”, „Bukowinaer Post” та „Буковински ведомости”, 

вітаючи його призначення (1896. Ч. 45. С. 2), хоча ще кілька місяців тому 

нападали на о. А. Чуперковича, оскільки були незадоволені призначенням 

священнослужителя, котрий може надати забагато прав українцям у церкві. 

Проте діяльність митрополита показала протилежне – він провадитиме 

політику румунізації й надалі. При цьому ніхто не задавався питанням – що 

хорошого для розвитку православної церкви може зробити новий 

митрополит? Цікавили всіх виключно його політичні рішення… Привітання 

митрополита знаходить своє продовження в „Православной Буковине” та 

„Буковинских Ведомостях”, котрі вигадали брехню, що буковинські русини-

народовці вислали на церемонію демонстративно лише двох уніатів – 

С. Смаль-Стоцького і С. Винницького. „Буковина” зазначає, що обидва 

видання ненавидять одне одного, але проти українців все одно діють спільно 

(1896. – Ч. 54. – С. 3). Тобто задля досягнення політичної мети консисторія 

готова була використовувати будь-які методи, йти на поступки своїм 

ворогам, маніпулювати союзниками, що, зрештою, робила дуже вправно. 

Надалі „Gazeta Polska” писала, що „задля румунського характеру принятя 

впр. митрополита Чуперковича в Чернівцях стали Русини-народовці в 

опозиції до впр. митрополита”. „Буковина” ж відповідає, що „Русини 

вижидають передовсім діл впр. митрополита, або побачити, чи він хоче для 

православних Русинів бути справедливим” (1896. Ч. 97. С. 2). Обережність 

прогнозів редакції щодо подальших дій православної консисторії зрозуміла – 

навчені гірким досвідом, спершу прагнули побачити якісь кроки щодо прав 
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українців, а не вихваляти священнослужителів задля вислужування, як це 

робили провладні ЗМІ.  

Мовне питання стало приводом для матеріалу „А тепер?” (1896. Ч. 103. 

С. 3). „Буковина” аналізує захист „Буковинськими ведомостями” 

архимандрита В. Репти, котрий вітав нового митрополита румунською, бо 

нібито української А. Чуперкович не розуміє, хоча урядова газета 

„Czernowitzer zeitung” написала, що о. М. Калінеску й о. В. Реус говорили 

привітання українською, й митрополит їх розумів. Достеменно встановити, 

хто в цій ситуації написав правду, дуже важко, оскільки неодноразово маємо 

випадки, коли одні видання суперечать іншим, кожне відстоює свою точку 

зору й часто-густо перекручує факти, щоб виглядати переконливіше. У 

подальшому „Буковина” згадуватиме про те, що все ж українську 

Чуперкович розумів добре, але жодного разу на ній не промовив й слова 

перед вірянами. 

На свою користь „Буковина” повертає матеріал з „Православной 

Буковины”, опублікований як лист читача у 14 числі від 1894 р., й вміщує 

прохання дати відповідь на наступні чутки: чи праві українофіли, коли 

кричать, що консисторія займається лише румунізаторською політикою; 

єзуїти звели в Чернівцях костел і планують проповідувати обома крайовими 

мовами, а консисторії це байдуже; радники консисторії мають свої гріхи, а 

частина священиків виразила консисторії вотум недовіри; вже 3 роки у 

Чернівцях не проповідують українською мовою. По суті, у кількох реченнях 

викладені основні прагнення українців щодо своєї церкви, які, вочевидь, уже 

вийшли за межі дискусії проукраїнських видань й висвітлюються навіть у 

москвофільських. „Буковина” пояснює таке явище просто: вже й палкі 

прихильники консисторії починають робити висновки що й до чого (1894. 

Ч. 30. С. 2), до цього можна додати, що все викладене дописувачем насправді 

мало місце, бо неодноразово в аналізованих часописах знаходимо 

фактологічне підтвердження. 
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По справжньому гостро українське питання звучить в обвинувальному 

матеріалі „Bukowinaer Post”, який у перекладі подає „Буковина”: „Народовці 

граються з вірою буковинських Русинів, они заманюючо підносять 

національний прапор, але се фальш, бо їм не розходиться так о руськість, як о 

відверненє буковинських Русинів від їх віри, від їх віроісповіданя” (1896. 

Ч. 175. С. 1), таким чином німецькомовний часопис долучався до негласної 

війни проти народовців, обираючи найбільш вдалу стратегію – акцент на 

релігійних аспектах, які були для більшості населення визначальною 

складовою існування, а тому вдало використовувались для маніпуляцій. 

Читачі сприймали все українське як загрозу існування православ’я, з чим 

„Буковина” намагалась боротись, спростовуючи подібні твердження.  

Врешті-решт цілком нові теоретичні засади для існування української 

православної церкви  часопис обґрунтовує в матеріалах „Ты реклъ еси…” 

(1898. Ч. 11. С. 1-2) та „Церков а народність” (1898. Ч. 11. С. 1-2), реагуючи 

на релігійні бачення часописів „Patria” та „Буковински ведомости”. „Patria”  

порушує питання, що православне духовенство – це дуже важливий чинник у 

політичному житті румунів, а тому воно мусить бути цілком румунським. 

„Буковински ведомости” при цьому стверджують, що хай би була в нас хоч 

„хінська” (китайська – Ю. М.) церква, аби лиш була православна. У 

„Буковини” на такі політичні аспекти ролі церкви в житті суспільства своє 

бачення: українському народові потрібна своя рідна церква (у подальшому 

цю думку націоналістичні часописи трансформують у концепцію віри й 

держави), а православ’я має бути для нього матір’ю, а не мачухою.  

„Православная Буковина” розмістила в ч. 7 і 8 1901 р. статтю 

Цуркановича, на яку „Буковина” не могла не відповісти матеріалом „Собака 

гавкає й на вітер” (за підписом Учитель) (1901. Ч. 36. С. 1). „Бѣдный и 

несчастный то рускій народ вь Буковинѣ” – стверджує І. Цурканович, а 

священики, на його думку, роблять усе, аби просвітити „темноту”. Закиди 

торкнулись і вчителів-українців, що перешкоджають священнослужителям 

вести москвофільську агітацію, бо цим вони  віддаляють людей від віри й 
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церкви. „Буковина” ж апелює, що просвітницька діяльність священиків 

полягає лише в тому, щоб „православні не читали тих газет, що пишуть усякі 

бріхні на попів, бо то гріх, і щоб не ходили до „Рускої Ради”, до Стоцкого, 

Пігуляка і ін., бо й те, мабуть, також гріх” (1901. Ч. 36. С. 1). У таких 

матеріалах проявлялась суть побоювань духовенства – в разі гуртування 

українців, усвідомлення себе як окремої нації, маніпулювати ними буде 

значно важче, а тому й велась активна протидія.  

Ця тема продовжується Учителем у статті „Маленька перекуска 

„Царославній” (1901. – Ч. 53. – С. 2), в якій він додає контраргументів 

„Православній Буковині” – учителі змушені заступатись за людей, котрих 

священик в церкві перед їх школярами називає свинями і хамами, бо замало 

принесли калачів на службу. Надалі дуже активно цим же автором питання 

розвивається в статті „Релігійно-моральне вихованє руского православного 

народу і єго пастирі духовні” (1901. Ч. 58. С. 2-3; Ч. 59. С. 2; Ч. 60. С. 2), бо 

„Православная Буковина” у ч. 12 не забарилась черкнути повний 

москвофільського вихваляння матеріал „Народное просвѣщеніе и 

воспитатели нашихь дѣтей”, традиційно звинувачуючи вчителів-українців у 

спробах релігійного виховання молоді. Учитель резюмує, що лише 

православні священики, які не бажають займатись даним питанням, є 

причиною того, що школа перебирає на себе ці функції. 

Справжнім святом для вчительства стало фонетичне видання „Малого 

Катехизиса” Є. Івановича українською мовою, котре вийшло за згодою 

православної консисторії. Автор з криптонімом „І. Г.” по крупинках зібрав 

відгуки про цей факт з різних ЗМІ, вмістивши їх усі в „Буковині” в статті 

„Іще в справі народної мови в церкві” (1901. Ч. 61. С. 2). Схвально про це 

видання відгукнувся часопис „Руслан”, „Діло” назвало це дрібницею, але 

дуже важливою, „Галичанин” відписався в своєму дусі – мовляв, цією 

книгою митрополит вирішив подбати не лише про розумних і культурних 

вірян, а й про дурних і некультурних, бо лише малокультурні люди вживають 

фонетику, „Буковина” ж таку думку назвала дикістю для ХХ століття, бо 
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навіть німці й французи почали вводити в себе фонетику, натякаючи на 

суттєве відставання „Галичанина” від європейських тенденцій. 

Не забувала „Буковина” аналізувати настрої щодо українства в Галичині, 

що підтверджує стаття „Оргії польскої гакати” (1901. Ч. 93. С. 2; Ч. 94. С. 2). 

Поштовхом стала публікація в „Ділі” щодо часопису „Wiek XX”, котрий 

активно виступав проти всього українського в католицькій церкві. 

„Буковина” підтримала свого однодумця, пишучи, що ця газета регулярно 

випускає статті, що переповнені ненависті до всього українського, та при 

цьому ще й знайшла, як обернути ситуацію на свою користь: „Коли ж 

„Wiek XX” жадає польскої проповіди для кількох тисяч Поляків греко-

католицкого обряду, то ми маємо повне право жадати руского єпископства 

для пів міліона Русинів латиньского обряду!” (1901. Ч. 94. С. 2). При цьому 

саме „Діло” аж ніяк не було противником католицизму, а просто прагнуло, як 

і „Буковина”, збереження українського середовища. Про це дізнаємось із 

передруку „Письмо з Буковини” за підписом „Франек”, опублікованого в 

„Буковині”, повідомляється в ньому про сумне становище українськомовного 

католицького духовенства, в якого спостерігається „брак руского духа”, бо 

спостерігається і полонізація, й використання в службі німецької мови.  

Домагання українців щодо національної справедливості в консисторії 

відразу ж отримували протидію від прорумунських ЗМІ, наприклад в статті 

„Хто винен?” (1903. Ч. 67. С. 2) „Буковина” аналізує черговий допис 

„Desteptar-і”, в якому стверджується, що ніколи не бути успішною 

православній церкві, доки на неї направлена з боку українців агітація 

„ославяньщеня”, митрополит тут зображений як людина, на яку чиниться 

систематичний тиск з боку народовців у прийнятті рішень, а тому він не 

може бути об’єктивним. Проте найбільше опонентів лякали народні віча, 

котрі організовували українські посли, адже такі заходи могли зорієнтувати 

„темне” селянство в правильному напрямку. Реакція на них не барилась – у 

матеріалі „Ворожі сплетні про наше віче” (1903. Ч. 78. С. 1-2) „Буковина” 

аналізує відгуки відразу кількох ЗМІ: „Desteptaria” закликала консисторську 
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поліцію негайно вжити заходів до о. Калинюка і о. Рачинського, котрі взяли 

участь у вічі, де „говорилося проти нашої церкви!”; „Gazeta Polska” 

відмітила, що мета українських послів – не покращення життя народу, а 

підбурювання до революції; „Bukowinaer Rundschau” закликало заборонити 

народні віча взагалі, щоб такі вільнодумства не повторювались. Із цього 

очевидно, що єднання народу, його самоусвідомлення було страшним сном 

для прорумунських сил, котрі роками переконували людей, що вони – 

румуни, бо належать до „волоської віри”. Користуючись тим, що населення 

не надто орієнтувалось у приналежності своєї церкви, священнослужителі 

записували їх у метричні книги як румунів, таким чином збільшуючи число 

нібито корінного населення. 

Через це рух проти українців набирав обертів, не забарилась й 

проаналізована „Буковиною” „Програма румунізаторів” (1903. Ч. 94. С. 1) 

щодо  опублікованої в „Desteptar-і” виборчої програми кандидата в посли на 

прізвище Блиндул, яку він виголосив у Сучаві. Основними її положеннями 

стали „удержанє волоского характеру православної церкви на Буковині і 

борба в спілці з прочими народностями проти Русинів”. З кожним наступним 

числом газет дискусії ставали все гострішими, українські посли робили свої 

заяви у відповідь, але головними є те, що виразно помітними стають 

зрушення в мисленні простого народу, розуміння ситуації, а тому багаторічні 

старання „Буковини” не залишились безрезультатними. Через це і лютували 

опоненти: „Bukowinaer Journal” висловлював невдоволення заявою 

українських послів про необхідність звільнення православних українців з-під 

ярма румунізаторів, а „Буковині” лише залишалось вдоволено описувати 

наслідки своєї діяльності в матеріалі „Заява руских послів” (1903. Ч. 98. С. 1). 

З великою радістю часопис повідомляв про новостворене дяками в 

Мареничах видання „Ранок” у матеріалі „Славно – наші даскали!” (1909. 

Ч. 167. С. 2), що виходило українською мовою. Не забула „Буковина” й 

відразу натякнути, що К. Богатирцеві й москвофілам це точно не 

сподобається  
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Як не дивно, з часом навіть румунськомовні видання почали озвучувати 

думку, що розподіл консисторії на українську й румунську допоможе 

припинити чвари між населенням – розповідається про це і в замітці 

„Буковини” „Руска церква в Чернівцях” (1909. Ч. 270. С. 3), що стала 

реакцією на допис „Dreptate-і”, в якому підтримано прагнення українців. При 

цьому прорумунське видання навіть обґрунтувало свою думку тим, що навіть 

у Відні є парохії грецька, російська, сербська та румунська, а оскільки 

територіального розмежування русини не вимагають, то консисторії варто 

подумати над цим питанням. Звісно, що „Буковина” відразу ж виступила на 

підтримку такого матеріалу, стверджуючи правильність думок „Dreptate-і”. 

Загалом звинувачення „Буковини” як православною церквою, так і 

опозиційними ЗМІ у прихильності до унії було одним з найбільш частих. Тут 

варто зауважити, що саме поняття „унія” редакцією часопису не 

конкретизувалось, хоча ним означували греко-католицьку церкву. Таке 

вживання поняття було швидше нормою для того часу, бо в „Православному 

календарі на рік звичайний 1914” у примітках до статті щодо перепису 

населення знаходимо уточнення, що „Греко-католиків називають звичайно 

уніятами” [13, с. 96]. При цьому виключено, що в редакції не розуміли, про 

що вони пишуть, бо в колективі „Буковини” було багато греко-католиків. То 

ж у рамках діяльності часопису та звинувачень його у підтримці унії мова 

йшла безпосередньо про греко-католицизм, котрий на Буковині мав 

проукраїнський характер, а тому вважався найбільш небезпечним для 

прорумунської православної церкви.  

Саме тому редакція детально пояснювала, що уніати правлять 

богослужіння в українських селах українською мовою, через що люди 

цілими селами переходили в греко-католицизм, і за що найбільше дорікань 

зазнала „Буковина” від консисторії. Проте це не применшує значення газети 

в боротьбі за покращення релігійної ситуації для українського православного 

населення, адже саме публікації про православну церкву в часописі є 

найбільш чисельними.  
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На звинувачення такого характеру „Православной Буковины”, в яких 

сказано, що  „Українофіли буковинські, прислані на Буковину поляками для 

агітації против св. православної церкви і для деморалізації народа руского”, 

часопис відповідає статтею „Напасть московських наймитів”. Редакція 

цікавиться, в чому ж полягає агітація українофілів проти православної 

церкви? Хіба що в тому, що виступають проти румунізації. Змосковщення 

українськими силами митрополита вже є, але „споляченого русина-

буковинця не видів ще ніхто” (1894. Ч. 29. С. 1-2). 

Не забували підігрівати ситуацію й віденські видання, зокрема „Neue freie 

Presse”, причому залучали до звинувачень у впливові унії на православну 

церкву й російську сторону, котра тим самим реалізовувала й свої інтереси. 

Дописувач даної віденської газети з Росії описує російське бачення релігійної 

ситуації на Буковині. Наводить він думки оберпрокурора синоду 

К. Побідоносцева, котрий стверджує, що вирішальними в Австро-Угорській 

імперії є єзуїтські забаганки: „Єзуїти, стремлячі завсігди до одної ціли, 

посуваються наперед. В сей спосіб поясняю собі відносини в Галичині і 

Буковині”. „Буковина” на це відповідає: „Балаканє про вплив Єзуїтів навіть 

на Буковині – аргумент чисто кацапський. Дуже сумно було би, якби богата і 

сильна православна церков на Буковині мала боятися кількох єзуїтських 

костелів” (1896. № 160. С. 3). 

„Православная Буковина”, незважаючи на свій статус релігійного видання, 

звинуватила „Буковину” у розміщенні статей з уніатськими тенденціями, 

маючи на увазі оповідання „Сестра Юлія” за підписом Сторожівна про 

„сестер милосердя”, котре викликало дуже схвальні відгуки серед читачів. 

При цьому систематичну публікацію на своїх шпальтах русифікаторських 

матеріалів часопис, мабуть, вважав пропагандою православ’я (1897. Ч. 48. 

С. 3).   

Звинувачення в прихильності до унії серед ЗМІ часто мали двосторонній 

характер, зокрема в статті „На що они є?” (1896. Ч. 243. С. 1) „Буковина” 

аналізує вчинки видавців „Буковинских ведомостей” та „Православной 
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Буковины”, котрі, за винятком кількох, всі є уніатами, але при цьому не 

соромляться називати себе борцями за православ’я. „Хто ж они є? чи скриті 

уніяти, чи скриті православні? Яким чолом ширять нетерпимість релігійну, 

коли самі фарисеї? Чому православна церков має собі шукати своїх 

оборонців поміж уніятами або навіть поміж жидами?”. Такі факти свідчать 

про не надто чесну редакційну політику часописів щодо релігійної 

проблематики, адже описували не реальну ситуацію, а бажану. 

Автор з псевдонімом Православний у своїй „Дописі” (1901. Ч. 43. С. 2) 

повідомляє, що настав, нарешті, час, коли „Православна Буковина” написала 

правду, повідомивши, що багато православних сповідались і причащались у 

греко-католицькій церкві, бо православні священики не здатні згуртувати 

біля себе своїх парохіян. Але при цьому жодним словом не обмовились 

опоненти, що перш за все прагнення почути українське слово під час 

проповіді штовхає людей на такі вчинки. „Православіє на Буковині буде аж 

тогди процьвітати, як всі сі і иньші надужитя будуть усунені і тогди не 

будуть наші вороги горлати, що народовці хотять запровадити унію”, – 

підсумовує Православний. 

Химерні прагнення українців до унії знову стали опорними для 

прорумунських видань, коли стало зрозуміло, що поділ консисторії не за 

горами, а тому треба було висунути хоч якісь аргументи супроти української 

церкви. Об’ємний матеріал із двох частин – „І. „Patria” а унія” та „ІІ. Унія 

„Правосл. Руси” (1909. Ч. 119. С. 2) став відповіддю „Буковини” на закиди 

озвучених часописів. Зокрема „Patria” повідомляла про нібито зареєстровані 

випадки, які „в стані підкопати нашу православну церкву”, – заклики до 

населення переходити в греко-католицизм, а консисторія чомусь не вжила 

супроти цього заходів. Не забувала підтверджувати слова своїх колег й 

„Православная Русь”: мовляв, як тільки українці отримають свою церкву, то 

одразу ж переведуть її в унію. „Буковина” відповідала, що не можна вживати 

заходів проти того, чого не було насправді, а консисторія почала 

справедливіше ставитись до звернень українських вірян, і така увага просто 
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дратує інші видання. Незабаром „Православная Русь” вже звинувачуватиме в 

прагненні до унії й консисторію, бо не перешкоджає жаданням українців, 

проте „Буковина” і тут знайде правильні аргументи в замітці – „Унія 

„Православної Руси” (1909. Ч. 138. С. 3).  

 

3.3. Москвофільство й церква 

Та не лише німецькомовні й румунськомовні видання подавали на свій 

лад релігійні питання на Буковині, навіть не маючи на цій території 

юридичної сили, знайшла можливості для впливу тут і Росія, трансформуючи 

його в москвофільські видання. Робилось це з особливою влучністю, адже всі 

заангажовані часописи – мова йде про місцеві „Candela” та „Православную 

Буковину” – мали церковно-релігійне спрямування.  

Дослідниця преси православної церкви А. Бойко у своєму дослідженні 

зауважувала: „Концепція „Candela” визначалась православними духовними 

цінностями, що зумовлено метою – поширення релігійності в народі, і 

певним чином редакційним складом – редактори і автори мали духовну 

освіту і духовне звання: служили священиками, викладачами православних 

семінарій тощо” [14]. Та попри таку світлу мету видання, будучи на перших 

порах справді просвітником у питаннях релігії, з часом перетворилось на 

агітатора. Це стає зрозумілим, коли „Candela” зі спершу українськомовної 

перетворилась наполовину на румунськомовну, а далі не гребувала й 

російськомовними публікаціями, причому мова матеріалу для 

москвофільських тенденцій на заваді не ставала. Так у ч. 20 від 1891 р. 

„Буковина” розповідає, що церковний румунізаторський часопис „Candela” 

друкує московські проповіді для народу якогось Іоанна Архангельського, а 

вже через кілька днів опублікував 3 проповіді для буковинського 

православного народу російською мовою, бо, мовляв, ніхто зі священиків 

проповідей українською мовою для друку не надсилає (1891. № 22. С. 4). З 

часом видання взагалі прийняло румунську фонетику. „Ми цікаві, чи 

„Candela” остане при волоскій етимольогії та буде єї калічити так, як 
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редактор рускої части […] сьмішить руску мову і правопись” (Буковина. 

1905. Ч. 22. С. 2). 

Першопризначення „Православной Буковины” взагалі питань не викликає: 

„Москвофільська спрямованість, орієнтація на „національно-культурну 

єдність з усім російським світом”, боротьба за національні російські інтереси, 

яка проводилася під релігійними гаслами … – усі ці факти дають нам змогу 

дійти висновку щодо безсумнівного впливу офіційної російської церкви на це 

періодичне видання„ – підсумовує А. Бойко [15, с. 62]. При цьому 

священнослужителі не надто прихильно ставились до часопису, адже 

„язичіє” та церковно-слов’янська мова публікацій були складними для 

сприйняття, про що пише „Буковина”: „З провінції повідомляють, що 

священикам дано наказ заборонити читати „Буковину”, натомість змусити 

читати запродану москалям і румунам „Православную Буковину”. Та 

духовенство не дуже хоче її читати, бо кажуть, що не розуміють, про що там 

написано” (1894. Ч. 16. С. 4), при цьому була відверта вказівка консисторії 

усіляко підтримувати „Православную Буковину”, хоча видавав її 

„московський агент з Відня Козаркевич, ревний товариш Григор. Купчанка” 

(1894. Ч. 17. С. 1-2). 

Москвофільські тенденції в діяльності церкви пробував призупинити 

митрополит А. Чуперкович, про що повідомляє „Буковина”, зокрема  в статті 

„Иньші часи” (1895. Ч. 40. С. 2-3) подана реакція „Parlamentar-а” та 

„Галичанина” з приводу заборони митрополитом брати участь священикам у 

вічі Г. Купчанка, дані видання страшенно обурені таким фактом. Наростаюче 

невдоволення посилилось, коли митрополитом греко-католицької церкви 

призначили кардинала С. Сембратовича, москвофільські видання, за 

оглядами „Буковини”, відразу ж заявили, що „багато чого нам це може 

коштувати” (1895. Ч. 146. С. 3). 

Відразу кілька проблемних аспектів щодо москвофільства й релігійної 

ситуації на Буковині стають предметом обговорення у статті „Зелена 

Буковина. І. Коник „Православной Буковины”. По суті це відповідь на 
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опубліковані в ч. 10 та 19 згаданої газети матеріали, в яких стверджується, 

що для викорінення православ’я на Буковині проводять латинізацію церкви: 

„1. Православне духовеньство забуває на задачу своєї церкви і підкопує 

повагу єї. 2. Буковинські москвофіли підтримують румунізацію, бо она 

здержує розвій руского народу – і в тій ціли упадок поваги православної 

церкви приписують безпідставно посторонним впливам. 3. На Буковині 

москвофіли ширять небезпечну нетолєранцию релігійну, забуваючи, що в 

Австриї вільно жити і католикам, зненавидженим москвофілами і 

румунізаторами. 4. З того всего бачимо не підпільну, але явну роботу 

буковинських москвофілів на шкоду церкви, народу і краю” (1896. Ч. 225. 

С. 1). Така відверта констатація фактів на редакційну політику 

„Православной Буковины”, однак, не впливала, релігійне бачення 

майбутнього православної церкви вона вбачала виключно рука-об-руку з 

Росією. 

„Галичанин” у ч. 127 застерігає підконтрольних йому священиків-

москвофілів, що з селянами треба бути обачнішими, бо ж „хлоп немножко 

приходить к сознанію” і вже не терпить вибриків, а навіть часто відповідає 

нецензурною лайкою. „Аристократизм кацапів” – так називає розповідь про 

це „І. Г.” в „Буковині” (1901. Ч. 69. С. 1-2), зауважуючи, що при цьому, що 

москвофільське видання не вчить ставитись добре до своїх прочан, а лише 

застерігає від можливих наслідків. 

Цілком по-новому репрезентувалось москвофільство, котре тривалий 

період вичікувало слушного моменту, із заснуванням 1909 року 

о. К. Богатирцем „Православної Русі”. З приводу цього часопису А. Бойко 

зазначає, що „на відміну від інших видань такого типу, в „Православной 

Руси” постійно велася полеміка з українофільською пресою – часописами 

„Діло”, „Буковина”, „Земля і воля”, „Громадський голос” [16, с. 67], що ми й 

фіксуємо безпосередньо в „Буковині”. Спершу тут лише повідомлялось про 

появу нового друкованого органу: „Поміч, яку Москалі обіцяли галицким і 

нашим кацапам, видно вже й прибула, бо наші настоящі москалики стали 
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видавати у Львові тижневик (Уніятская?) „Русь”, а у нас „Православная 

Русь” (Буковина. 1909. Ч. 45. С. 1-2). Та вже за кілька номерів новодруку 

дано повну характеристику із прямою вказівкою, що газета заснована для 

вихваляння „кацапської партії” за наказом Петербургу, за що й отримала 

умовну назву „Царославна”. Тим не менш видання „дуже собі хвалить 

єдність Волохів і тішить ся, що Волохи пристали до християньско католицкої 

партиї у Відні” (1909. Ч. 48. С. 2-3). Це лише в черговий раз підтвердило 

готовність румунізаторів об’єднувати свої зусилля в боротьбі з українством 

будь з ким, чи це будуть москвофіли, чи прихильники унії.  „Буковина” за 

такі „союзи” ставилась до „Православної Русі” дуже зневажливо, практично 

всі матеріали, в яких вона згадується, просякнуті іронією й жорсткою 

сатирою, відповідно, як серйозного противника на медійному полі зовсім її 

не сприймала. Усі насмішки над виданням добре ілюструє „Страх 

„Цареславної” перед поділом дієцезиї” (1909. Ч. 98. С. 3), бо всі скарги 

Богатирця на занадто серйозне ставлення Відня до вимог українців щодо 

своєї церкви „Буковина” радить адресувати прямо до Петербурга, мовляв там 

його начальство, а тут ніхто його не слухатиме.  

 

Висновки до розділу 3 

Проаналізовані матеріали дають змогу виокремити кілька тенденцій щодо 

дискусійних аспектів релігійної проблематики в ЗМІ. Незважаючи на мовний 

фактор, німецькомовні, румунськомовні, польськомовні – усі часописи 

Австро-Угорської доби в релігійному питанні були одностайні: краще, аби 

православна церква була цілком румунською; поділ дієцезії не можливий; 

уніатство – це головна загроза для православ’я на Буковині. При цьому  

газети не обґрунтовували цих тверджень, як того вимагала „Буковина”, а 

просто вигадували незрозумілі загрози для православної консисторії від 

народовців, а часом навіть вдавались до перекручування історичних фактів, 

щоб переконати читачів у правильності своїх суджень. Задля досягнення 

мети провладні видання не гребували навіть підтримкою москвофільських 
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тенденцій, для них це видавалось кращим, аніж сприяти розвиткові 

проукраїнського руху в церкві. „Буковина” зі свого боку намагалась і 

відстоювати власне релігійне бачення, й спростовувати можливість 

небезпеки для православ’я через національні рухи. Дискусія між ЗМІ щодо 

цих аспектів велась доволі активно, проте вона не призводила до вирішення 

конфліктних ситуацій, а лише ще більше їх загострювала.  

Найчастіше „Буковина” вступала в суперечку з „Gazeta Buсovinei”, котра 

видавалась безкоштовно в друкарні, заснованій митрополитом С. Морарем, 

при чому за спрямуванням це було проурядове видання, а це свідчить про 

безпосередню співпрацю влади й церкви. Зафіксовані й протистояння з 

офіційним друкованим органом буковинської православної консисторії 

„Foaia Ordinaciunilor”, усі опубліковані тут укази та розпорядження 

відслідковувались та аналізувались „Буковиною”, особливо коли мова йшла 

про румунізацію. Встановлений лише один випадок, коли часопис-опонент 

перейшов на сторону „Буковини” – 1903 р. погляди „Bukowinaer Post” щодо 

політики консисторії кардинально змінились, що дуже помітно з їх контенту, 

проте поясненням цього стало політичне рішення, коли редактор 

„Bukowinaer Post” М. Штекль домовився про співпрацю з М. Васильком. 

Переважно саме румунськомовні часописи звинувачували українців у 

прагненні до унії, як тільки робились спроби заявити про свої права в церкві. 

Невдоволення народу такою ситуацією й справді призводило до переходу в 

греко-католицизм, але лише тому, що в церкві богослужіння правились 

зрозумілою, рідною мовою. Редакція детально пояснювала, що уніати 

правлять богослужіння в українських селах українською, через що люди 

цілими селами переходили в греко-католицизм, за що найбільше дорікань 

зазнала „Буковина” від консисторії. Проте газета прямо не агітувала. 

Зафіксовано, що „Буковина” ніколи не пропонувала читачам полишати 

православ’я, а, навпаки, закликала боротись за свої права в цій конфесії. 

  

 



 

 

157 

 

Література до 3 розділу 

1. Лешан В. Ю. Особливості та тенденції релігійних процесів на 

Буковині // Релігія та Соціум. 2008. № 2. С. 121–128. 

2. Докаш В. Буковина релігійна: історія, сьогодення, трансформаційні 

зміни // Релігійна панорама. 2010. № 10. С. 58–71. 

3. Ботушанський В.М., Ботушанська Г.В., Скорейко Г.М. Національний і 

релігійний склад населення Чернівців за урядовими переписами другої 

половини ХІХ – початку ХХ століття // Вісник центру 

Буковинознавства: серія історія. вип.1. Чернівці, 1993. С. 126. 

4. Istoria jurnalismului din România în date: enciclopedie cronologică / Petcu 

Marian. Bucuresti, 2012. 

5. Zoltán Szendi. Medialisierung des Zerfalls der Doppelmonarchie in 

deutschsprachigen Regionalperiodika zwischen 1880 und 1914. Wien – 

Berlin – Münster: LIT, 2014.  

6. Мельничук Ю. Г. Дискусійні аспекти релігійної проблематики на 

шпальтах «Буковини» та інших мас-медій періоду Австро-Угорської 

імперії // Spheres of Culture. Volume XV. Lublin, 2016. С. 496–507. 

7. Попович О. Перепись а Русини на Буковині // Православний календар 

на звичайний рік 1914. Чернівці. 1913. Ч. 247–250. С. 84–99. 

8. Там же. С. 86. 

9. Історія Чернівецької єпархії УПЦ (до візиту Патріарха Кирила на 

Буковину) [Електронний ресурс] // URL: 

https://religions.unian.ua/religinossociety/547890-istoriya-chernivetskoji-

eparhiji-upts-do-vizitu-patriarha-kirila-na-bukovinu.html (дата звернення: 

18.09.2017). 

10.Павлюк О. Буковина. Визначні постаті: 1875 – 1919: біографічний 

довідник). Чернівці: Золоті литаври, 2000. С. 53–54. 

11.Попович О. Перепись а Русини на Буковині // Православний календар 

на звичайний рік 1914. Чернівці. 1913. Ч. 247–250. С. 96. 

https://religions.unian.ua/religinossociety/547890-istoriya-chernivetskoji-eparhiji-upts-do-vizitu-patriarha-kirila-na-bukovinu.html
https://religions.unian.ua/religinossociety/547890-istoriya-chernivetskoji-eparhiji-upts-do-vizitu-patriarha-kirila-na-bukovinu.html


 

 

158 

12.Cerculariu // Foaia Ordinaciunilor. 1894. № 3. С. 24–27. 

13.Попович О. Перепись а Русини на Буковині // Православний календар 

на звичайний рік 1914. Чернівці. 1913. Ч. 247–250. С. 96. 

14.Бойко А. „Candela” – несподівана знахідка в архівному океані 

[Електронний ресурс] // URL: 

http://risu.org.ua/ua/index/studios/studies_of_religions/43342/ (дата 

звернення: 18.09.2017). 

15.Бойко А. А. Преса православної церкви в Україні 1900 – 1917 рр. 

Культура. Суспільство. Мораль: монографія. Дніпропетровськ, 2002. 

С. 62. 

16.Там же. С. 67. 

http://risu.org.ua/ua/index/studios/studies_of_religions/43342/


 

 

159 

РОЗДІЛ 4. ВИСВІТЛЕННЯ ГАЗЕТОЮ „БУКОВИНА” 

 ІНШИХ КОНФЕСІЙ 

ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ ПОЗИЦІЇ НАРОДУ 

 

Пильна увага „Буковини” до поданої теми пояснюється як тим, що 

часопис прагнув просвітити читачів щодо всіх релігійних тенденцій, так і тим 

фактором, що в Чернівцях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. лише 24 % 

мешканців були православними, а 76 % становили представники решти 

конфесій [1, с. 22].  

Тим не менш, журналістської майстерності найбільше бракувало саме в 

таких публікаціях, а налічуємо ми їх доволі багато, причому всі вони 

різнопланові. Зокрема зовсім не роз’яснені релігійні доктрини та вчення та їх 

місце в історії держави, а тому читацька аудиторія, де частка інтелігенції 

була мізерною, не могла на основі таких повідомлень сформувати адекватне 

уявлення про релігійні процеси окремої країни, а швидше сприймала 

інформацію як диковинку. Це можна пояснити тим, що переважна більшість 

таких публікацій були передруками з європейських чи американських газет, 

котрі потрапляли в редакцію.  

 

4.1. Діяльність католицької церкви на шпальтах часопису 

„Буковина” в своїх матеріалах зверталась до всіх гілок католицької 

церкви, бо фіксуємо публікації як про греко-католиків, так і про римо-

католиків та вірмено-католиків.  

При цьому кожна згадка про греко-католицьку церкву була причиною для 

звинувачення часопису опонентами в пропаганді унії. Насправді підстави для 

цього не було, про що свідчить передусім той факт, що навіть чисельно 

матеріали, в яких висвітлювалась діяльність православної церкви, дуже 

суттєво переважали, а редакція сама неодноразово наголошувала на тому, що 

вбачає майбутнє українців як окремої нації саме в православ’ї. Тим не менш 

греко-католицька церква фігурує в часописі як приклад для наслідування й 
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ідеально зорганізована система співпраці з населенням, з приводу чого 

„Буковина” часто робила акцент: „Коли б то консистория подбала о 

правильні вечірні і катихизациї в неділі і сьвята, то причинила би ся ще 

більше до отверезіня і уморальненя народу, як се бачимо у католиків”118. 

Підтверджує неабияке значення греко-католицизму для українського народу 

й С. Кость: „роль церкви в українській історії, а тим більше Греко-

Католицької Церкви в національному відродженні і житті на 

західноукраїнських землях, релігійність як одна із головних ознак 

українського характеру, української душі – речі, здається, загальновідомі і не 

потребують спеціального доведення” [2, с. 124]. 

Передусім часопис звертався до висвітлення греко-католицизму на 

Буковині, наголошуючи на необхідності єднання в боротьбі за національні 

питання з православними – це демонструють матеріали „Разом руки си 

подаймо” (1887. Ч. 2. С. 1) 

Розуміючи всю небезпеку єднання православних українців з українцями-

уніатами, консисторія будь-якої ціною намагалась налаштувати їх один 

проти одного, при цьому не гребуючи за необхідності дружбою з 

католицьким духовенством. Наприклад, в замітці „Унія” (1896. Ч. 23. С. 5) 

розповідається про спробу посварити православних й католиків, котрі разом 

відспівували управителя хору, римо-католицького німця.  

Дуже пильно „Буковина” слідкувала й за становищем греко-католицької 

церкви в Галичині, розуміючи провідну її роль для українців у регіоні. 

Турбував часопис той факт, що за чутками на засіданні греко-католицького 

синоду у Львові хочуть провести латинізацію церкви, про що читаємо в 

замітці „Синоди церковні” (1891. Ч. 16. С. 7), але як виявилось у продовженні 

теми „Синод гр.-кат.” (1891. Ч. 21. С. 4), піднімались зовсім інші питання, 

серед яких і безшлюбність священиків, проте целібат затвердити так і не 

вдалось. 

                                                 
118 Прав. консистория // Буковина. 1901. Ч. 52. С. 3. 
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З іронією часопис висвітлював невміння духовенства дійти згоди в замітці 

„Колпаки” (1895. Ч. 79. С. 3), розповідаючи про чорні головні убори 

шестигранної форми, які за уставом повинні носити священики-греко-

католицького обряду, бо з цим погодилась черемиська єпархія, а 

станіслвівська – ні. 

З особливою доброзичливістю „Буковина” писала про греко-католицького 

митрополита Сильвестра Сембратовича (очолював церкву з 27 березня 

1885 р. по 4 серпня 1898 р.), ставлячи його за приклад православним 

священнослужителям як ідеал по відношенню до простих людей. „Допис з 

Відня” (1895. Ч. 139. С. 2-3) – це свідчення турботи митрополита про долю 

народу, адже він не побоявся очолити делегацію із майже 100 українців до 

цісаря з проханням заснувати український клир з церквою, облаштованою за 

нашим обрядом. Далі знаходимо спершу невелику замітку про призначення 

С. Сембратовича кардиналом, з приводу чого особливе невдоволення 

висловили москвофільські видання119, а далі велику статтю „Єго Еміненция 

кардинал Сильвестр Сембратович” (1895. Ч. 147. С. 1-2), в якій описувались 

всі урочистості з цього приводу та висловлювалось сподівання, що він зможе 

багато зробити для блага української греко-католицької церкви. 

Продовження теми є й у репортажі „Є. Е. кардинал Сембратович” (1895. Ч. 

151. С. 2). Писала „Буковина” й про прихильність митрополита до членів 

читалень та вчителів, котрих він вважав головними просвітителями народу120, 

і про його рішучість щодо призначення на посаду очільника перемиської 

єпархії відвертого народовця121 122. За свої досягнення С. Сембратович 

отримав чимало титулів, чому присвячена замітка „Є. Ем. Кардинал 

Сильвестер Сембратович” (1896. Ч. 144. С. 3).   

Про нове церковне товариство в Галичині „Буковина” повідомляла в 

статті „Католицкий руско-народний союз” (1896. Ч. 221. С. 2-3), 

                                                 
119 Є. Е. Митрополит Сильвестр Сембратович кардиналом // Буковина. 1895. Ч. 146. С. 3. 
120 З побуту Є. Е. кардинала С. Сембратовича в Уневі // Буковина. 1896. Ч. 18. С. 2.  
121 Кацапска зухвалість // Буковина. 1896. Ч. 87. С. 2. 
122 Перемиска єпархія руска (Допись з Перемишля) // Буковина. 1896. Ч. 91. С. 1. 
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підтримуючи його, оскільки воно „має дбати о руский нарід в Галичині”, а 

проти інтересів православної церкви вони не виступають. 

Схвалювала „Буковина” в замітці „Перемиским епископом руским” 

(1896. Ч. 248. С. 3) обрання перемиським єпископом народовця 

Костянтина Чеховича, проти котрого дуже виступала галицька преса. 

З особливою радістю писала газета про вступ на митрополичий престол 

Андрея Шептицького (очолював митрополію з 17 грудня 1900 по 1 листопада 

1944 р.)  у великій статті „Інтронізация гр. кат. Митрополита” (1901. Ч. 5. 

С. 1-2), підкреслюючи, що під час урочистостей він сказав, що „любов до 

руского народу спонукала єго прийняти на себе важкий обов’язок 

митрополита”. Для розуміння того, наскільки великою постаттю для 

українців став А. Шептицький, наведемо замітку „Буковини” „Руский 

церковний музей у Львові” (1907. Ч. 18. С. 3), в якій розповідається про 

купівлю митрополитом на площі св. Юра будинку для облаштування 

церковного музею. Метою цієї видатної людини було передусім збереження 

своєї історії, щоб люди не забували, хто вони насправді, а не особисте 

збагачення.  

У замітці „Обсада уніяцкого епископства в Станіславові” (1901. Ч. 63. 

С. 2) редакція підтримує призначення на цю посаду о. Білецького зі Львова, 

адже він себе зарекомендував як борець з москвофільством, а в Станіславові 

їх є чимало. За рік „Буковина” повідомила, що о. П. Філяс, щирий українець, 

„Станіславівським єпископом іменований” (1902. Ч. 30. С. 3). 

Лише одного разу часопис згадав про сумний стан греко-католицької 

парохії у Відні, про що повідомляв дописувач „Парохіянин” в матеріалі 

„Віденська гр. кат. парохія” (1897. Ч. 226. С. 1-2), духовно людьми тут не 

займаються, а українців навіть не допускають співати в церковному хорі, 

продовження цієї теми знаходимо в публікації „Проповідь віденським 

Русинам” (1897. Ч. 232. С. 1-2).  

Наскільки прихильно ставилась „Буковина” до греко-католиків, настільки 

негативно вона була настроєна до римо-католиків, що підтверджується 
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багатьма публікаціями. Серед них: „Із Вижниці” (1888. Ч. 17. С. 5) – про 

знущання священика Єнцінгера над православними, хоча тут же часопис 

зауважує: „Він повинен рахуватися з тим, що православна віра на Буковині є 

пануючою”; „Католицка пропаганда” (1908. Ч. 86. С. 1) повідомляє про 

новозасновану християнсько-соціальну партію на Буковині, до якої 

вступають переважно німці, але готові приймати вже й румунів з умовою, що 

вони будуть католиками. Редакція резюмує: „скажемо, що заходом 

християньских соціялів установленє католицкого епископства на Буковині 

річ довершена”. При цьому всі закиди румунів щодо прагнень  українців до 

унії обернулись навпаки, адже саме від них іде католицька пропаганда. З 

цього матеріалу бачимо й те, наскільки міцно пов’язана релігія з політикою й 

при цьому не має значення чи це православ’я, чи католицизм. 

Духовенство переймається не духовними речами, а матеріальними: так 

про не зовсім чесні методи збагачення Папи Лева ХІІІ писала „Буковина” в 

замітці „Ватикан” (1902. Ч. 146. С. 2), посилаючись на римських 

кореспондентів. Свої прибутки він збільшив шляхом відкриття кас „малих 

приносів” та „чорного отвору”, крім того, всі банки в Римі є власністю 

Ватикану, а нещодавно засновані й селянські каси. Можна стверджувати, що 

часопис не мав своєї чіткої позиції щодо цих подій, а просто переписував 

повідомлення іноземних ЗМІ, бо, повідомляючи через рік про смерть Папи 

Льва ХІІІ, його буде названо „папою миру” за надзвичайні дипломатичні 

здібності123 

Про змішування релігії і народності йде мова в замітці „Поляки і 

католицизм” (1903. Ч. 26. С. 2), в якій розповідається, що поляки в Галичині 

планують святкувати 25 років правління Папи Лева ХІІІ, але при цьому 

наголошують на торжестві „польської национальної ідеї”.  

Тим не менш за приклад „Буковина” ставила дії ксьондза вашковецького 

костелу Завадовського, котрий заснував місцеву читальню й там виступав 

перед простими людьми, про що дізнаємось зі статті „Польске духовеньство 

                                                 
123 Смерть римск. папи Льва ХІІІ // Буковина. 1903. Ч. 82. С. 1-2. 
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на Буковині” (1909. Ч. 125. С. 2). Редакція наголошує на тому, що для 

румунів навіть уявити не можливо, щоб архієрей виступав у простій 

читальні, а саме такі речі демонструють наближення до народу.   

Не надто прихильно відгукувалась „Буковина”  й щодо надання дозволів 

на будівництво костелів у Чернівцях, вбачаючи в цьому небезпеку для й так 

хиткого православ’я. Дуже негативно описувалось виділення безкоштовно 

місця для храму на площі Фердинанда єзуїтам у замітці „Єзуітам 

черновецким за тісно стало” (1890. Ч. 7. С. 6): „Тепер їм тілько костела, то й 

парохію обіймут; тогди й засядут у всяких радах, та й дай собі з ними раду; і 

румунізаторскі апольогії не поможут, не то що”. Проте така позиція часопису 

ніякої ролі не відіграла, бо вже 1894 року римо-католицький архієпископ 

Моравський приїжджав до Чернівців, щоб освятити збудований костел124. 

Аналогічну реакцію часопису спостерігаємо, коли архієпископ дав дозвіл на 

будівництво костелу, яким опікуватимуться залізничні урядовці („Новий 

рим. кат. костел в Чернівцях”. 1896. Ч. 203. С. 3), підтримала це і римо-

католицька консисторія („Новий костел в Чернівцях”. 1896. Ч. 221. С. 3). 

Щодо світових тенденцій у римо-католицькій церкві, то як основа римо-

католицизму фігурує в „Буковині” Рим, а тому саме крізь призму рішень у 

Ватикані часописом аналізуються усі процеси й зміни в її діяльності. У 

замітці „Як з Риму доносять” (1894. Ч. 52. С. 3) повідомляється про наміри 

папи Лева ХІІІ об’єднати римо-католицьку й православну церкви, з приводу 

чого розпочаті перемовини. З часом до цього долучаються і чутки про те, що 

конгрегація кардиналів радиться про сполучення римо-католицької й 

англіканської церков125, а Папа Лев ХІІІ висловлює бажання, щоб англійська 

церква з’єдналась з католицькою126. Очевидно, що всі ці перемовини успіхом 

не увінчались, бо жодного з перелічених об’єднань не відбулось. Джерело 

інформації в жодному з матеріалів „Буковина” не вказувала.  

                                                 
124 Рим.-кат. архиепископ Моравский // Буковина. 1894. Ч. 40. С. 4. 
125 Перегляд політичний // Буковина. 1895. Ч. 6. С. 3. 
126 Перегляд політичний // Буковина. 1895. Ч. 20. С. 3. 
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Об’єднання церков стало предметом обговорення і в замітці „Руско-

католицка колєгія в Римі” (1897. Ч. 183. С. 3), для цього навіть 

реорганізовано грецьку колегію та утворено нову руську, головне завдання 

якої – вчити священиків для українських парохій в Австро-Угорщині. 

Замітка „Папа Лев ХІІІ” (1902. Ч. 18. С. 3) присвячена 25-річчю правління 

Папи Римського та описові урочистостей з цього приводу, та вже через рік 

„Буковина” повідомить про смерть Лева ХІІІ, котрого за дипломатичні 

здібності називали „папою миру”127 128. Незабаром Ватикан отримає нового 

очільника, про що дізнаємось зі статті „Папа Пій Х і єго характеристика” 

(1903. Ч. 89. С. 1), відгуки про нього були дуже позитивні, а особливо 

акцентується на тому, що Пій Х не симпатизує Росії, котра бажала бачити 

Папою кардинала Рамполі129 130 131 132. Як виявилось згодом, Папа був 

прихильником старих традицій у церкві, що продемонстровано в замітці 

„Папа проти модернізму” (1907. Ч. 106. С. 3), бо видав енцикліку, в котрій 

наказано всіх модерністів усунути з церковних посад, бо їхні вчення нібито 

призводять до атеїзму. Для контролю над католицькими виданнями навіть 

утворили колегію цензорів. 

Негативного іміджу римо-католицькій церкві „Буковина” додала, 

повідомляючи про церковний скандал у Мілані через сексуальні злочини 

катехита та кількох монахинь, що ґвалтували дітей, описаний у матеріалі 

„Анти католицкий рух в Італії” (1907. Ч. 88. С. 2), при цьому аналогічні 

злочини, як дізнаємось,  викрито і в Турині та Римі, через що часопис 

констатує, що між римо-католицькою церквою та населенням виникла 

пропасть. 

Зачіпався редакцією й політичний аспект крізь призму римо-католицької 

церкви, що дуже добре видно на прикладі замітки „Рим” (1896. Ч. 189. С. 4), 

в якій розповідається про наречену італійського престолонаслідника 
                                                 
127 Смерть римск. папи Льва ХІІІ // Буковина. 1903. Ч. 82. С. 1-2. 
128 Похорон Папи Льва ХІІІ // Буковина. 1903. Ч. 84. С. 2. 
129 До характеристики нового папи // Буковина. 1903. Ч. 90. С. 1-2. 
130 Коронация папи // Буковина. 1903. Ч. 90. С. 2. 
131 Кошти конкляве // Буковина. 1903. Ч. 91. С. 3. 
132 День папи // Буковина. 1903. Ч. 94. С. 2. 
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чорногорську княгиню Олену, котра змушена приймати католицизм в 

Хорватії, бо вдома це зробити не дозволяють родичі, а в Італії вимагають, 

щоб вона приїхала до країни вже перехрещена. 

Згадки в „Буковині” про активний єзуїтський рух в Європі вперше 

зустрічаємо в замітці, що стосувалась Іспанії – „В Ішпанії демонструють 

против єзуїтів” (1901. Ч. 16. С. 3). Мова йшла про те, що єзуїти отримали там 

настільки сильний вплив, що вже й при владі є їхні представники. Велика їх 

кількість переселяється з Франції, де законодавчо обмежили права єзуїтів. 

Навіть населення вже починає проти них підіймати бунти, нападаючи на 

монастирі. Уже в замітці „Статистика єзуїтів” (1901. Ч. 23. С. 3) „Буковина” 

подає дані про єзуїтську формацію загалом, зазначаючи, що вона поділяється 

на 5 конгрегацій: італійську, німецьку, французьку, іспанську та англійську, 

при цьому найбільше представників налічується саме у Франції – 5086 чол., а 

всіх загалом є 15073.  

Відслідковував часопис і реформаторські рухи в католицькій церкві. 

Уперше про Францію в контексті релігійної проблематики „Буковина” 

розповідає 1905 року, коли в країні починається реформування церкви 

шляхом відділення її від держави та переходом до самоутримання133. Увесь 

подальший процес реформи послідовно висвітлюватиметься в багатьох 

матеріалах134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144, проте написані вони настільки 

складно й заплутано, що для пересічного читача усвідомити суть змін у житті 

церкви було просто неможливо. Більша частина з них має ідентичні 

заголовки, очевидно для розуміння читачем, що це продовження теми. 

Загалом саме публікації щодо французької церкви є найбільш невдалими з 

                                                 
133 Розділ церкви від держави // Буковина. 1905. Ч. 30. С. 1. 
134 Розділ церкви від держави // Буковина. 1905. Ч. 75. С. 2. 
135 Папска енцикліка про розділ держави від церкви у Франциї // Буковина. 1906. Ч. 92. С. 2. 
136 Француский закон сепараційний // Буковина. 1906. Ч. 101. С. 1-2. 
137 Франция і Ватикан // Буковина. 1906. Ч. 103. С. 1. 
138 Розділ держави від церкви // Буковина. 1906. Ч. 108. С. 1. 
139 Розділ держави від церкви // Буковина. 1906. Ч. 116. С. 2. 
140 Міністр Бріян про відділенє церкви від держави // Буковина. 1906. Ч. 127. С. 1. 
141 Француский закон сепарацийний // Буковина. 1906. Ч. 139. С. 2. 
142 Розділ церкви й держави у Франциї // Буковина. 1906. Ч. 143. С. 1-2. 
143 Француский закон сепарацийний // Буковина. 1906. Ч. 146. С. 1. 
144 Француский закон сепарацийний // Буковина. 1906. Ч. 150. С. 1.  
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точки зору журналістської майстерності через прагнення розповісти про все, 

що призвело до нагромадження фактажу.  

Дуже активно слідкуватиме „Буковина” за цією темою і в 1907 році, при 

цьому матеріали про релігійні події у Франції будуть вже значно кращими 

щодо подачі, а описуватимуть безпосередні результати церковної реформи, 

які часопис багато в чому критикуватиме, наприклад, матеріали „Францускі 

єпископи” (1907. Ч. 2-3. С. 3) та „Церковна борба у Франциї” (1907. Ч. 8. 

С. 2) подають читачеві реальний стан справ у церкві, коли спершу майно у 

священиків відбирали, бо, мовляв, воно державне, а вже після протестів 

почали повертати назад. Невдоволення прихожан змінами в релігійних 

аспектах відображене і в публікаціях „Сепарацийний закон у Франциї” (1907. 

Ч. 9. С. 2) та „Перше богослуженє схизматичної громади в Парижи” (1907. 

Ч. 11. С. 2). 

Аналогічно як і з Францією, описана в „Буковині” в контексті реформи 

церкви релігійна ситуація в Іспанії, проте присвячено цій темі лише два 

матеріали – „Борба Еспанїі із Ватиканом” (1906. Ч. 109. С. 2) та „Борба проти 

церкви в Еспанії” (1906. Ч. 122. С. 2). Один раз часопис звертається до теми 

референдуму в Швейцарії, на якому прийняте позитивне рішення про 

відлучення церкви від держави, що призвело до протестів католиків та 

окремих протестантів, бо обидві церкви, як пояснює „Буковина”145, до цього 

отримували від держави грошову допомогу. За новим законом нікого не 

можна змушувати платити податки на підтримку церкви, а державна 

підтримка скасовується.  

Лише кілька разів „Буковина” публікувала матеріали про вірмено-

католиків, хоча були вони емоційно нейтральними, на відміну від публікацій 

про греко- чи римо-католиків. Серед них замітка про те, що львівський 

вірмено-католицький архієпископ Іссакович надіслав усім греко-

православним вірменам на Буковині листа із закликом повернутись до унії 

(„Проба навернення на Буковині”. 1896. Ч. 261. С. 3). Про призначення 

                                                 
145 Новий церковний закон в женевскім кантоні в Швайцарії // Буковина. 1907. Ч. 77. С. 3. 
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вірменського архієпископа у Львові повідомлено в замітці „Іменованє 

кс. Іосифа Теодоровича” (1901. Ч. 124. С. 3), ще раз згадуватиме часопис про 

його діяльність у матеріалі „Вірм. кат. архиепископ Теодорович” (1906. Ч. 75. 

С. 3). 

 

4.2. Релігійні процеси в Російській імперії в рецепції „Буковини” 

Активно в часописі репрезентувалось релігійне життя в Російській імперії, 

яке виявилось дуже різноманітним, передусім через велику кількість 

неорелігій, що існували на території Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

А. Бойко пояснює це наступним чином: „на теренах України поширився рух 

за звільнення церкви від надмірної „опіки” самодержавства, а в колах 

російської інтелігенції росло незадоволення офіційною церквою (ці процеси 

отримали відображення в неохристиянських тенденціях, толстовстві, 

сектантських угрупованнях, а також у поширенні атеїзму та побутового 

безвір’я тощо)” [3]. 

Уперше про такі явища „Буковина” повідомила в замітці „Против 

штунди” (1886. Ч. 16. С. 6), розповідаючи про боротьбу російської 

православної церкви проти штундистів, для чого утворили спеціальну 

місіонерську школу. 

При цьому Росія відзначалась однозначною нетерпимістю до світових 

релігійних тенденцій, що відображатиметься в часописі дуже часто. 

Наприклад, під рубрикою „Що нового в світі” „Буковина” помістила замітку 

про так звані „десять заповідей” російських, які поширюють по всіх 

слов’янських землях: Росія планує захищати народи Балканів від зазіхань 

католицької церкви, а тому вона напоготові війни з Австрією. Усіх римо-

католиків і протестантів при цьому буде вислано. „Як з сего видко, має ся під 

плащиком ніби-православія ширити ідея московського об’єдиненія”146.  

У „Буковині” описана діяльність величезної кількості релігійних сект, які 

поширювались у Росії. При цьому сам термін „секта” негативно оцінюється в 

                                                 
146 Що нового в світі // Буковина. 1889. Ч. 19. С. 2-3. 
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сучасних дослідженнях з релігійної проблематики, зокрема А. Бойко про це 

пише: „Слова „сектантство”, „сектант”, „тоталітарна секта” стосовно 

релігійних організацій мають негативну конотацію. Крім того, дуже часто їх 

вживання просто неправильне й недоцільне, не відповідає законодавчим 

нормам і кодексам журналістської етики” [4, с. 72]. „Буковина”, очевидно, 

мала власні принципи щодо того, що називати сектою, бо, наприклад, 

протестантські релігійні об’єднання так часопис не називав ніколи. 

До матеріалів цієї групи належить і „Секта дусителів” (1897. Ч. 245. С. 3). 

Її члени вважали, що людина потрапляє в рай лише тоді, коли помирає в 

муках, а тому душили своїх прихильників. Брак доказів проти членів секти 

поки не дав змоги покарати їх за вбивства. Схожі секти самогубців існували 

й у Тирасполі, про що „Буковина” розповідала в замітці „Страшна секта” 

(1897. Ч. 217. С. 3). Там знайшли тіла сектантів, що хоронять себе живцем, 

їхній голова Ковалєв, як виявилось, знав про такі наміри, але місця решти 

поховань розкривати не хоче.  

Станом на 1901 рік кількість сект у Росії зросла настільки, що Синод РПЦ 

навіть розробив пояснення, за яких умов такі утворення вважаються 

шкідливими та навіть особливо шкідливими, про що „Буковина” розповіла в 

замітці „Секти в Росії” (1901. Ч. 13. С. 2): „1) сектярі з релігійних мотивів 

вважають ся позбути житя власного, чи своїх ближних; 2) істнованє в секті 

гидких і ненормальних подій; 3) змаганя проти державного устрою, щоби 

підрізати підвалини родини, суспільности й держави”. Таким чином, за 

такими „вказівками” ховались передусім побоювання церкви, що 

сектантський рух підірве підвалини державного правління, адже багато 

сектантів виступали за анархію й не визнавали законів.  

Про нові секти „Буковина” повідомляла в матеріалі „Сектярство в Росиї” 

(1902. Ч. 123. С. 2), а саме про духоборців, молоканів і штундистів. Загальна 

кількість сектантів  у Росії вже сягнула на той час 14 млн. чол., роз’яснювала 

редакція, що „головною причиною сього є нахил росийского мужицтва до 

волокитства”.  
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„Секта самовбийців” (1903. Ч. 50. С. 3) викрита у Петербурзі, усі її члени 

зобов’язувались, досягнувши 30-річчя, померти добровільно, оскільки довше 

життя, на їх думку, можливе лише за рахунок інших. Іменинника сектанти 

замуровували живцем, за чим і були спіймані поліцією.  

Ще одна секта – йоаніти, котра виникла з „хлистів”, що проповідували 

вчення Іоана Кронштадтського, в корисливих цілях виманювала в людей 

гроші, прикриваючись релігією, про що „Буковина” розповіла в замітці „Нова 

секта в Росиї” (1908. Ч. 2. С. 3). Про смерть згаданого тут Кронштадтського 

часопис повідомив заміткою „Смерть чорносотенного єпископа” (1909. Ч. 7. 

С. 3), засуджуючи російський народ, що вважав його за другого Христа. 

Знову згадуються йоаніти в матеріалі „Дивовижна секта” (1909. Ч. 161. С. 3), 

але цього разу вони вже фігурують як прототип для нової течії, що має на 

меті народити „предтечу – спасітеля міра”. Поки що вона нараховує 20 

чоловік, а специфіка її в поширенні так званих „духовних шлюбів” – 

найкращим вважається, коли нареченій 10 років, а нареченому – 13, бо вони 

ще не пізнали „порочного життя”. Таємниче зникнення 15 пар дітей 

пов’язують саме з цією новою сектою.   

Були з боку представників неорелігій і спроби легалізувати свою 

діяльність, про що дізнаємось із замітки „Росийскі штундисти” (1904. Ч. 10. 

С. 3), вони навіть подали прохання до царя, щоб їм дозволили вести свої 

метрики, проте отримали відмову. На цьому вони не зупинились, як бачимо в 

матеріалі „З’їзд штундистів” (1909. Ч. 159. С. 3), бо нехай і через 5 років, але 

зуміли організувати свою учительську семінарію й провели в Астрахані з’їзд, 

головою якого був депутат Державної Думи Захаров. На цей захід за 

твердженням „Буковини” прибуло до 7 тис. осіб.  

„Шлях до легалізації євангельсько-баптистських громад відкрив царський 

указ від 17 жовтня 1906 р. „Про порядок утворення і діянь 

старообрядницьких та сектантських громад і права та обов’язки 

послідовників старообрядницьких узгоджень, які входили до складу громад 
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та сектантів, які відокремилися від православ’я” [5, с. 68], проте це не 

змінило реального становища, що підтверджують аналізовані матеріали. 

Виправдовує діяльність сектантів автор із криптонімом „Г. З.” в статті 

„Церковне питанє в Росиї” (1909. Ч. 109. С. 2-3), пояснюючи, що віра 

російського народу слабшає, бо батюшки піддались владі, котра цілком керує 

церквою. „І став нарід росийский шукати утрачену віру в сектах, став 

бажати – церковної революциї”. 

Саме в контексті сектантства „Буковина” почала дуже активно 

висвітлювати діяльність Льва Толстого в Росії як представника нової 

релігійної формації: „один з наймогутнійших Москалів сучасної доби, якому 

може одинокому в Росиї вільно висказувати правду в очи навіть найвисшим 

кругам” („Гр. Толстой”. 1902. Ч. 49. С. 3). 

Уперше про нього повідомляється в замітці „Гр. Льва Толстого” (1901. 

Ч. 25. С. 3) як про особу, котру Синод виключив з православної  церкви за те, 

що своїм словом і письмом він погіршував православний світ і церкву. 

Надалі „Буковина” писатиме про Толстого як релігійного реформатора дуже 

часто, при цьому виразно помітно те, що часопис до нього ставився 

прихильно, жодним матеріалом його дії не засуджувались, а, навпаки, 

шукалось виправдання вчинкам письменника. „Толстоївский анахізм” 

(1901. Ч. 50. С. 2-3) – це розповідь про те релігійне вчення Толстого загалом, 

а також про те, що його прихильники, вислані владою в Сибір, отримали 

дозвіл на еміграцію й опинились у Канаді. Там їх звільнили від військової 

служби, котра вважається порушенням 5 заповіді, але з часом сектанти 

почали опиратись і втручанню влади в їх приватне життя – відстоювали 

„общинне” землевласництво, не хотіли вводити метрики, піддаватись 

законам про вінчання, народження, смерть і т. д. Тому анахістів поставили 

перед вибором: вони повинні або скоритись, або шукати собі іншої 

батьківщини.  
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Аж 1905 року Синод зніме з Толстого церковну клятву, про що відразу ж 

повідомить „Буковина”, вболіваючи за долю письменника147. 

Європейські реформаторські рухи в церкві 1905 року призвели до того, що 

й духовенство в Росії ініціювало відділення церкви від держави. „Буковина” 

подає до цієї інформації в статті „Рух в православній церкві в Росиї” (1905. 

Ч. 40. С. 1) передісторію, зазначаючи, що ще 1720 р. цар Петро І 

підпорядкував церкву владі, що призвело до тотального контролю за 

релігійним життям. Підсумок невтішний – влада відразу ж виступила проти 

реформи. Наводиться і така статистика вірувань у Росії – 70 % населення (зі 

125,5 млн.) – православні, 2,9 % – протестанти, 1,7 % – старовіри148. 

„Буковина” не змушує чекати реакції на такі кроки російської влади: за 

підписом „Олег Сатир” виходить розгромний матеріал „Із істориї „церкви-

домовини” (1905. Ч. 99. С. 2-3) про недолугу релігійну політику в Росії. 

Російська церква перетворилась на знаряддя катувань для всіх, хто не є 

православним, – стверджує автор, священиків, що виступають проти таких 

дій, відразу саджають до в’язниці. Російський цар же дуже полюбляє усілякі 

церковні дива: нетлінні мощі, розмови з духами і т. д. Цим самим ніби 

пояснюється: влада хоче виглядати побожною, релігійною, але при цьому 

прагне якогось незвичного підтвердження правильності своїх вірувань, бо, 

мовляв, якщо такі чудеса творяться в православній церкві, то це правильний 

вибір для прихожан. Врешті-решт показово реформа буде прийнята, але 

реальної влади, за визначенням „Буковини”, церква в Росії так і не отримає, 

бо й далі буде підвладна цареві149. 

Доволі дивно виглядало й політичне життя священнослужителів у Росії, 

котрі входили в Думу, але при цьому контролювались Синодом, зокрема їм 

було вказано з боку церкви вийти з „лівих” партій150. Редакція при цьому, як 

не дивно, не критикувала участь російських священиків у політиці, хоча 

буковинським за це постійно дорікала, натомість вказувала, що Синод 
                                                 
147 Знятє клятви з Толстоя // Буковина. 1905. Ч. 65. С. 2. 
148 Статистика вірувань у Росиї // Буковина. 1905. Ч. 50. С. 3. 
149 Події в Росиї. Церковна реформа // Буковина. 1906. Ч. 139. С. 2. 
150 Насильство над сьвящениками депутатами // Буковина. 1907. Ч. 62. С. 2. 
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втручається не в свою справу, бо мав би займатись суто церковним 

питаннями.  

Цікаво, що крізь призму діяльності російської православної церкви 

„Буковина” розглядала релігійні процеси в Болгарії та Китаї, що проходили 

під політичним тиском царської Росії. Зокрема ціла низка публікацій 

стосується релігійного питання щодо владної верхівки Болгарії: митрополит 

Климентій закликає князя Бориса перейти у православ’я й піддатись 

російському впливу151; князь вирішує прийняти православ’я, але його мати-

католичка виступає проти152; стає відомо, що хрещеним батьком Бориса 

стане сам російський цар153; врешті-решт політичне рішення приймає батько 

князя Бориса, Фердинанд, їдучи на аудієнцію до Папи з проханням дозволити 

перехід сина у православ’я, мотивуючи це потребами болгарського народу. 

Його дружина за такий вчинок погрожує розлученням, а „Буковина” робить 

загальний підсумок: Фердинанд зробив зі свого краю „забороло російської 

політики”154. Ще раз релігійне питання в Болгарії пролунає в „Буковині”, 

коли вже прямо буде стверджено: Росія докладає всіх зусиль, аби підчинити 

собі болгарську владу, домагаючись того, що „болгарська національна 

церков має втратити свою самостійність і підчинитися царгородському 

патріярхови”155, а з Болгарії хоче зробити російську провінцію під 

керівництвом князя-маріонетки. 

Щодо Китаю, то в замітці „Для Манджуриї” (1902. Ч. 12. С. 3) 

повідомляється про заснування православного єпископства з осередком у 

Пекіні, де буде збудовано й православний монастир. Проте вже із замітки 

„Росия в Хінах” (1902. Ч. 15. С. 2) стає зрозуміло, ким саме привнесене 

православ’я в Китай для укріплення своїх політичних позицій. Російська 

сторона вважала за краще „співпрацювати” не лише шляхом економічної 

взаємодії, а й впровадженням своєї церкви.  

                                                 
151 Перегляд політичний // Буковина. 1895. Ч. 110. С. 3. 
152 Перехрещенє болгарского кн. Бориса на православіє // Буковина. 1895. Ч. 125. С. 3. 
153 Телєграми „Буковини” // Буковина. 1896. Ч. 20. С. 3. 
154 Перегляд політичний // Буковина. 1896. Ч. 27. С. 3.  
155 Що нового в світі // Буковина. 1896. Ч. 73. С. 3. 
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4.3. Протестантські рухи 

Проаналізовані публікації на релігійну проблематику свідчать про те, що 

„Буковина” дуже прихильно ставилась до протестантських течій, що суттєво 

відрізняє газету від сучасних мас-медіа. Таким чином часопис виступав як 

прогресивне видання й не боявся висловлювати свою позицію щодо 

протестантських рухів як у краї, так і по світу загалом. Звісно, що політична 

ситуація на Буковині давала більше можливостей для висловлення своєї 

позиції, на відміну, наприклад, від царської Росії. Це підтверджують слова 

Є. Буги: „На межі ХІХ–ХХ ст. в Україну проникають пізні європейсько-

американські течії – баптизм, п’ятидесятництво, адвентизм, які побутово 

нарощували динаміку свого зростання. Зауважимо, що на Буковині вони 

з’явилися на початку ХХ ст. і розвивалися більш динамічно, ніж у 

Центральній та Східній Україні” [6, с. 159].  

Крім того, протестанти значно більше уваги приділяли питанню 

освіченості населення й презентації своїх течій у ЗМІ, чим, очевидно, також  

викликали симпатію в „Буковини”: „протестантизм не лише сприяв 

поширенню письменності і, таким чином, розвитку великої тиражної преси, а 

й виступив першопрохідцем у використанні преси як засобу релігійної, а в 

широкому смислі – політичної та соціальної боротьби” [7, с. 136]. 

Публікації на тему протестантства в аналізованому виданні дають змогу 

відповісти й на думку дослідниці А. Ігнатуші: „до революції 1917 р. 

протестанти в українських землях не мали своїх всеукраїнських видань. 

Постає питання – у яких газетах та журналах висвітлювалися проблеми 

українських протестантських громад, якими засобами масової інформації 

мали змогу користуватися українські протестанти для звернень до 

громадськості?” [8, с. 64], адже саме позиція „Буковини” в даній ситуації 

свідчить про чітку підтримку редакцією протестантських рухів. 

Щодо використання термінології в даній категорії, то А. Васьків висловив 

думку, що дуже часто некоректно вживаються поняття „секта”, 

„нетрадиційна релігія”, „тоталітарна течія”, „неорелігія” тощо [9]. 
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Релігієзнавець А. Колодний пропонує використовувати максимально 

нейтральний термін „новітні релігійні течії” [10]. Зрозуміло, що „Буковина” 

такої термінології не дотримувалась, хоча в переважній більшості в даній 

тематичній категорії фіксуємо просто слово „церква”, зрідка вживалось і 

„секта”. 

У контексті подій в краї часопис звертався до теми протестантизму лише 

кілька разів. Це, зокрема, матеріали подієвого характеру про те, що 

євангелістська церква на Буковині та в Галичині нарешті отримала очільника, 

котрим став пастор Герман Фріче („Євангелицка церков”. 1896. Ч. 247. С. 2), 

а чернівецька протестантська громада відзначатиме 5 грудня 1897 року 100-

ліття свого існування, з приводу чого планують поставити пам’ятник 

проповідникові Вільгельму Альтові („Черновецка протестантска громада”. 

1897. Ч. 244. С. 3). 

Інакше репрезентувала редакція політику нетерпимості щодо 

протестантів, яку вела Росія, про що читаємо й у дослідженні А. Бойко: 

„Чужими”, а іноді й ізгоями, людина або група людей стають тому, що вони 

належать до іншої нації, культури, релігії, а отже, вірують і моляться інакше, 

ніж це робить більшість. Така практика щодо певних церков і релігійних 

організацій була популярною у Російській імперії…” [11]. „Буковина” такі дії 

категорично не схвалювала, опублікувавши за матеріалами „Діла” замітку 

„Втеча братчиків-хрестителів з Росиї” (1901. Ч. 47. С. 2), в якій 

повідомлялось про громаду українських баптистів, котрі втекли з Києва від 

переслідувань російського уряду та православної церкви й прибули до 

Львова. Доїхало їх 12 чоловік, хоча спершу було 24, але половину полонили 

по дорозі, в тому числі й їх пастора Івана Лисенка. Вони проситимуть 

дозволу в цісаря, щоб осісти у Львові.  

Значно ширше „Буковина” подавала інформацію про світові 

протестантські рухи, що підтверджує географія публікацій. Тут варто 

зауважити, що більшість таких матеріалів швидше за все були передруками з 

інших ЗМІ, часом про це навіть йшлося безпосередньо в тексті, але навіть той 
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факт, що часопис не побоявся їх публікувати, ризикуючи піти на конфлікт з 

церковними інституціями в краї, вже заслуговує уваги дослідників.  

Так своїм читачам видання відкрило Єгипет, подавши замітку „Новий 

пророк” (1895. Ч. 63. С. 3), де розповідалось про Христофора Гебара, котрий 

у Каїрі вирішив заснувати нову релігію, намагаючись „жидівське, 

магометанське і христіянське віросповідання злити в одно”, однак засади 

такої релігії люди не схотіли прийняти. 

Європейські  та американські протестантські рухи „Буковина” подавала 

більше як диковинку, навіть з нотками скандальності, це мало бути щось 

нове і незвичне для населення, що точно приверне увагу. З католицької преси 

в Німеччині редакція дізналась, що італійський король Гумберт перейшов у 

протестантство, але це тримають в таємниці від населення, котре є 

католицьким, про що повідомляється в замітці „Італіянський король 

Гумберт – протестантом?” (1896. Ч. 202. С. 3), при цьому, очевидно, знак 

питання в заголовку стоїть через те, що інформація не підтверджена й 

потребує уточнення.  

Диковинкою для українського читача мала би виглядати замітка 

„Телєфони по церквах” (1897. Ч. 37. С. 3): в Англії по церквах встановлюють 

телефони, щоб люди могли проповідь послухати телефоном, якщо не змогли 

прийти до церкви.  

Ще одна дуже цікава замітка – „Біблійне товариство” (1897. Ч. 79. С. 3) 

розповідає про те, що в Англії з 1808 року надруковано майже 164 млн. 

примірників Біблії. У Оксфорді Біблію друкують на вибір 320 мовами, а 

українці, додає редакція, й зараз не мають Священного Письма українською 

мовою.  

Чудову проповідь лондонського проповідника Гая Пірса „Буковина” 

подала в замітці „Ввічливий пастор” (1897. Ч. 232. С. 3). Знайому нам, на 

перший погляд, історію про Адама та Єву й яблуко спокуси він пояснив по-

новому: „Сатана дав яблуко не мужчині, але жінці, бо знав, що мужчина з’їв 

би єго сам, а добросердна жінка поділить ся…”. 
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Повідомляла „Буковина” в замітці „Льондоньске біблійне товариство” 

(1907. Ч. 104. С. 3) й про організацію в Лондоні, що займається 

розповсюдженням Святого Письма і вже видало його більш ніж 300 мовами. 

По світу воно має близько 900 агентів, котрі за минулий рік продали більше 

2 млн. примірників Біблії. 

Про американську релігійну секту „квакерів” розповідається в замітці 

„Три зовсім зрозумілі річи” (1896. Ч. 232. С. 3). Увагу редакції привернула 

проповідь жінки-пастора, яка по-філософськи зауважила, що є три речі, які 

викликають у неї здивування: чому діти кидають камінням в дерева, щоб 

збити плоди, адже настане час, і вони впадуть самі; чому чоловіки йдуть на 

війну, аби померти, адже час смерті й так неминуче настане; чому чоловіки 

бігають за дівчатами, якщо вони й самі до них прийдуть рано чи пізно. 

Дивовижею для пересічного українського читача мала стати й замітка 

„Жінки сьвящениками” (1904. Ч. 34. С. 3) про те, що в Америці вже 58 жінок 

отримали право проповідувати, серед них є й багато заміжніх.  

Безпосередньо про баптистів у каліфорнійському містечку Санта Клара 

„Буковина” написала швидше не в контексті їх релігійних переконань, а з 

приводу будівництва їхньої церкви, котра зведена з дуба, під яким 1853 року 

відбулось їх перше богослужіння. Дерево було настільки могутнім, що його 

вистачило на цілу будівлю156. 

Проте не лише здивувати читача своїми публікаціями прагнула редакція, 

адже звертались і до серйозних аспектів теми. З досліджуваних матеріалів на 

релігійну проблематику видно, що часопис слідкував за протестантським 

рухом „Los Von Rom”, започаткованим 1900 року. На основі публікацій 

„Evangelische Kirchenzeitung” „Буковина” в статті „Як сильно росте рух Los 

Von Rom” (1901. Ч. 153. С. 2) подає кількість тих, хто перейшов з римської 

до євангелістської церкви – у 1901 р. цифра сягнула більше 6 тис., хоча ще в 

1900 р. таких було 4516, з чого можна зробити висновок, що рух росте, а 

осередки його вже є по всій Європі. Незабаром часопис повідомить і про те, 

                                                 
156 Церков з одного дерева // Буковина. 1902. Ч. 16. С. 3. 
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що вже й у Чернівцях зареєстровані його прихильники, котрих 1901 року 

було 22, а станом на початок 1902 року вже є ще 9157.  

Уже зі статті „Проч з Римом” (1902. Ч. 26. С. 2-3) дізнаємось про те, що й 

американські русини оголосили про намір відступити від унії з Римом і 

заснувати свою самостійну церкву, про що повідомила американська 

„Свобода”. Аби хоч якось згладити ситуацію, митрополит А. Шептицький 

має відкликати розпорядження „Пропаганди для розширення віри”, 

відповідно до якого бразилійські українці-емігранти повинні виховувати 

дітей за латинським обрядом. Тут же в „Буковині” звучить лозунг „Los Von 

Rom”, цим самим часопис підтримує дії щодо церкви українців на чужині, 

даючи зрозуміти, що краще йти на кардинальні вчинки, аніж терпіти роками 

приниження від священнослужителів. Тема продовжиться в ще кількох 

матеріалах з такою ж назвою158 159 160 161, але питання підніматиметься вже 

значно жорсткіше: „Чи маємо ми америк. Русини признавати Папу римского 

за голову рускої церкви чи ні?”162, а також ще й аналізуватимуться причини 

сумного становища української церкви в Америці: „1. римо-католицка 

церков, 2. росийска державна церков (царославна), 3. байдужність самих 

Русинів тутешних і старо-краєвих”163. 

У контексті руху відображене й віче прихильників реформи подружнього 

права у Відні. Через погляди нового парламенту, який заперечує 

нерозлучність католицького подружжя, 17 чоловік заявили про вихід з римо-

католицької церкви і вступ до старокатолицької, за вечір до них долучилась 

ще 81 людина164. 

 

 

 

                                                 
157 „Los Von Rom” на Буковині // Буковина. 1902. Ч. 7. С. 2.  
158 Проч з Римом // Буковина. 1902. Ч. 40. С. 1-2. 
159 Проч з Римом // Буковина. 1902. Ч. 42. С. 3. 
160 Проч З Римом // Буковина. 1902. Ч. 43. С. 3. 
161 Рух „Проч з Римом” // Буковина. 1902. Ч. 44. С. 3. 
162 Проч з Римом // Буковина. – 1902. – Ч. 42. – С. 3. 
163 Проч з Римом // Буковина. – 1902. – Ч. 43. – С. 3. 
164 Виступ з римо-католицкої церкви // Буковина. 1907. Ч. 69. С. 3. 
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4.4. Іудаїзм 

Зважаючи на те, що станом на 1910 рік у Чернівцях найбільше було 

віруючих іудейського віросповідання – 33 % мешканців (православних при 

цьому 24 %), ми очікували, що в „Буковині” буде багато матеріалів на 

релігійні теми про євреїв, адже й А. Бойко зазначала: „Єврейське питання”, 

зокрема, проблеми релігії цього народу, постійно виникало в пресі Австро-

Угорської та Російської імперій, до складу яких входила Україна у минулі 

століття” [12, с. 179].  

Проте виявилось, що часопис був активним у висвітленні єврейського 

питання лише з точки зору суспільно-політичних обставин, натомість про 

толерантність „Буковини” до іудейського віросповідання свідчить те, що 

жодного разу редакція не дозволила собі образити релігійні почуття євреїв, 

хоча в інших ракурсах проти них виступала регулярно – переважно це були 

матеріали, що засуджували шинкарство, позики селянам під відсотки і т. д. 

Крім того, на хвилі піднесення українського національного руху часопис 

виступив на підтримку євреїв щодо звернення до уряду Австро-Угорщини з 

проханням визнати їх окремою нацією, бо дотепер їх записували переважно 

як німців або поляків, що засвідчує історик О. Жерноклеєв: „у мовній 

(національній) статистиці зовсім не бралася до уваги мова євреїв (їдиш) і всі 

вони записувались до інших національностей” [13, с. 60]. Таким чином 

„Буковина” розраховувала отримати союзників у боротьбі за національні 

питання, проте євреям назустріч влада так і не пішла. 

Не можемо тут не згадати й роль митрополита Репти в єврейському 

питанні, зафіксовану істориками. „Існує немало публікацій про те, як 

християнські священики й вірні православної та греко-католицької церков 

переховували під час фашистської окупації єврейські родини (можна навести 

як приклад дії митрополита Андрія Шептицького або подвиг родини 

священиків Глаголєвих)” [14, с. 241]. Аналогічну історію розповів про 

митрополита Репту історик Микола Кушнір – директор музею історії та 

культури євреїв Буковини: „Чоловік на прізвище Шлакман, нині він живе в 
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Ізраїлі, а коли жив у Чернівцях, маленьким хлопчиком був загнаний у гетто, 

яке діяло у місті. А його тато був директором друкарні у митрополичій 

резиденції і жив у священичому домі, навпроти резиденції. І одного дня 

митрополит запитав: “Чому не працює друкарня?”. А йому відповіли, що 

Шлакмана забрали у гетто. Митрополит домовляється з начальником гетто і 

родину Шлакманів відпускають звідти. Митрополит розпорядився сховати їх 

на території резиденції, у підвалі теперішнього 6-го корпусу. Шлакмани 

жили там майже вісім місяців, не виходили на вулицю” [15].  

У контексті світової релігійної ситуації більшість матеріалів „Буковини” 

про євреїв подана як трагічна історія гонінь і переслідувань. Одна за одною 

з’являються замітки, в яких газета співпереживає єврейському народові, що 

ніяк не може знайти спокою в цілому світі, і це при тому, що про євреїв на 

Буковині видання відгукувалось не надто добре, висвітлюючи їх більше як 

підприємливих дільців, що наживаються на простих людях. „Всюди люблять 

жидів…” (1897. Ч. 151. С. 3) – з тонким натяком „Буковина” розповідає, що 

перський шах видав розпорядження, згідно з яким всі іудеї повинні або 

прийняти іслам, або покинути країну. Також видано перелік заборон для 

євреїв, але вершиною приниження став указ кожному з них носити табличку 

з написом „Я жид”. При цьому редакція ні засуджує, ні підтримує такі дії. 

„Не поможе і хрещенє” (1897. Ч. 157. С. 3) – це замітка про євреїв, що 

покинули Росію через нужду і опинились в Англії, де за винагороду в 50–100 

доларів приймали християнство, а тоді виїжджали до Америки, щоб знову 

повернутись до своєї віри, таки чином „Буковина” підкреслювала, що 

вроджений хист єврея до економічної вигоди не перемогти нічим. 

Проте не обійшлось у цій тематичній категорії й без висвітлення 

скандалів, більше того, ми маємо можливість спостерігати аналогічні події й 

нині. „Скандал в церкві св. Гробу в Єрусалимі” (1895. Ч. 44. С. 4) – це замітка 

про те, що при освяченні вогню почалась бійка між греками і вірменами за 

право проводити богослужіння першими й такі скандали повторюються 

щороку, як зазначила „Буковина”. 
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При цьому на Буковині єдиний конфлікт між православними та євреями 

висвітлений часописом у замітці „Жидівська зухвалість” (1896. Ч. 149. С. 3), 

де йде мова про богослужіння у Вижниці, учасники якого повинні були 

переходити з Кутів через міст над Прутом, а жиди зажадали сплатити за це 

мито. Люди відмовились, через що їм обкидали хоругви та образи болотом: 

„треба дивуватися, до чого дійшла жидівська зухвалість, коли навіть 

церковні процесії мусять зносити такі тяжкі зневаги” – так підсумувала 

редакція цей інцидент.  

При аналізі даної тематичної категорії в нагоді нам стала публікація 

А. Бойко „Чи можна уникнути „мови ворожнечі”?” [16], адже, незважаючи на 

те, що матеріалів цієї групи лише 4, саме в ній зафіксовані ознаки „мови 

ворожнечі”, зокрема лексеми „жид”, „жидівський кагал”, хоча „Буковина” 

однозначно не мала на меті образити когось такими словами, вони вважались 

цілком прийнятними для Австро-Угорщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Висновки до розділу 4 

При висвітленні інших релігій „Буковина” більше зверталась до 

католицької церкви, причому концептуально переважали публікації про 

греко-католиків, але висвітлювалось це питання переважно в площині 

Галичини, чим редакція засвідчила, що не забуває й про українців цього 

регіону. На думку часопису, саме греко-католицька церква відігравала там 

провідну роль в об’єднанні народу. Тому звинувачення від опонентів у 

пропаганді „Буковиною” унії в краї насправді були безпідставними, бо ми не 

реєструємо жодних закликів, ні відкритих, ні прихованих щодо переходу з 

православ’я у греко-католицизм.  

Здебільшого в негативному контексті подавалась діяльність римо-

католицької церкви, вишукувались теми, що сприяли формуванню в 

читацької аудиторії стійкого переконання щодо неправомірності вчинків їх 

священнослужителів. Тим не менш авторитет Папи Римського як очільника 

католицької церкви редакція „Буковини” жодного разу не поставила під 

сумнів. 
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Найбільш складними для сприйняття виявились замітки про 

реформаторські рухи в католицькій церкві, котрі послідовно висвітлені в 

низці матеріалів. Об’єднувались вони з номера в номер спільним заголовком, 

очевидно, для розуміння того, що це продовження теми. Проте для 

пересічного читача ці замітки були незрозумілі через нагромадження 

фактажу й невдалий стиль. Нечисленні публікації про вірмено-католиків 

були емоційно нейтральними.   

Об’єктом пильної уваги часопису стали неорелігійні утворення в 

Російській імперії, при цьому їх діяльність прямо ні засуджувалась, ні 

схвалювалась, навпаки, йшлось про те, що під тотальним гнітом влади народ 

шукає самовиявлення в таких угрупуваннях. У негативному світлі йшлось і 

про політику царської Росії щодо православної церкви, котра загалом 

перетворилась на знаряддя маніпуляції в руках влади. Зафіксовано тут й 

ознаки „мови ворожнечі”, оскільки в цих матеріалах вживається лексема 

„секта”. При цьому „Буковина”, очевидно, мала власні принципи щодо того, 

кого називати „сектантами”, бо, наприклад, до протестантських релігійних 

об’єднань таку термінологію часопис не застосовував. 

Виходячи із загального дискурсу релігійної проблематики в „Буковині”, 

можемо стверджувати, що часопис був дуже толерантним до протестантизму, 

протестантські течії описані не просто як щось нове для буковинського 

читача, а як прогресивний напрям, що руйнує застарілі канони, аби бути 

ближчим до народу. Простежено, що „Буковина” виступала прихильником 

руху „Los Von Rom”, адже цей заклик неодноразово звучав зі шпальт 

часопису в контексті матеріалів на релігійну проблематику. 

Щодо іудаїзму, то недоліком цієї тематичної категорії є хіба що 

слововживання „жиди”, що має прямі ознаки „мови ворожнечі”. Проте на 

початку ХХ століття така термінологія була цілком прийнятною, а тому, 

використовуючи таку лексему, редакція однозначно не мала на меті образити 

релігійні почуття чи переконання євреїв.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні вперше зроблена спроба вирішити 

комплексну проблему, що стосується дискурсу релігійної проблематики в 

газеті „Буковина” (1885 – 1910). Проаналізований контент часопису за 25-

літній період існування й з усього інформаційного масиву виділено 

719 публікацій на релігійну тематику. 

Основні результати виконаної роботи: 

1. Визначена теоретико-методологічна база дослідження на основі праць 

українських та закордонних журналістикознавців. Проаналізовано наукові 

роботи, що стосуються історії української релігійної журналістики та сучасних 

аспектів релігійної журналістики, на основі чого виокремлено трактування 

понять „релігійна журналістика” та „церковна преса”. На основі теоретико-

методологічних засад дослідження загальнонаціональної системи ЗМІ в 

середовищі масових комунікацій з’ясовано значення дискурсу релігійної 

проблематики на шпальтах мас-медіа. Проведено аналіз стану вивчення 

часопису „Буковина”, на підставі чого встановлено, що ні діяльність газети, ні її 

тематичне наповнення раніше детально не висвітлювались, а існуючі наукові 

розвідки часто неповні й неточні. Релігійна проблематика в даному виданні 

взагалі ще не була предметом вивчення науковців. 

2. Простежено специфіку висвітлення релігійної проблематики в газеті 

„Буковина” як першому в краї українськомовному „світському” виданні в 

контексті редакційної політики та суспільно-історичних умов 

функціонування. На основі цього визначено головні причини 

взаємопроникнення тем релігії та політики, релігії та питання національного 

відродження, релігії як невід’ємної складової української державності. 

Встановлено, що „Буковина” як представник часописів „світського” 

спрямування кінця ХІХ – початку ХХ ст. приділяла значно більше уваги 

релігійним темам, ніж сучасні періодичні видання, обираючи для матеріалів 

найдискусійніші питання церковно-релігійного життя. 
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3. З’ясовано, що релігійна тематика в аналізованому виданні й змістовно, й 

кількісно подавалась по-різному в різні періоди функціонування газети. Зокрема 

в перші десять років виходу „Буковини” з 1885 по 1895 роки релігійна 

проблематика подавалась переважно в контексті румунізації церкви. Після 

виходу на політичну арену українських діячів С. Смаль-Стоцького, Є. Пігуляка 

та М. Василька по-новому зазвучала й церковно-релігійна тематика: з’являються 

матеріали, що подаються крізь призму політики й проблеми становлення 

української державності. Саме завдяки спільним зусиллям представників 

інтелігенції й „Буковини” вдалось пояснити простому народові відмінність між 

поняттями „віра” й „нація”. Переломним для „Буковини” став початок ХХ ст., 

коли до вже добре розроблених редакцією релігійних питань додались й 

публікації про висвітлення діяльності інших конфесій, котрі перш за все мали на 

меті привернути увагу до часопису представників католицької церкви, 

протестантів та іудеїв, що в значній кількості були представлені в Чернівцях, а 

також розширити знання про них у простих людей, котрі  традиційно мислили 

стереотипами щодо представників окремих релігійних громад. Протягом усього 

періоду існування „Буковини” на її шпальтах точились дискусії з іншими 

газетами щодо окремих аспектів діяльності церкви в краї. Головними 

опонентами часопису переважно були румунськомовні й німецькомовні видання, 

причому не лише ті, що видавалися у Чернівцях, а й навіть віденські, згодом до 

них долучились й москвофільські. При цьому редакція жодного разу не залишила 

без аргументованої відповіді закиди на її адресу щодо певних релігійних 

аспектів. Таким чином, дискурс релігійної проблематики в газеті „Буковина” 

демонструє різносторонність поглядів часопису, прогресивність в ідеях та 

стійкість щодо власних переконань.   

4. На основі проведеного аналізу виділені відповідні тематичні групи в 

контексті релігійної проблематики, а саме: 1) румунізація церкви; 2) релігія та 

держава й політика; 3) „українське питання” в церкві; 4) москвофільський 

чинник в діяльності православної церкви; 5) дискусійні аспекти релігійної 

тематики в різних ЗМІ; 6) діяльність католицької церкви; 7) релігійні процеси в 
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Російській імперії; 8) протестантство; 9) іудаїзм. Крім того, майже кожна 

тематична група вміщує підтеми, що деталізують узагальнені поняття. 

Найширше в „Буковині” розкрита тема румунізації церкви, що була провідною 

протягом усього періоду діяльності часопису. Також ми спростували думку 

опонентів часопису з приводу його особливої прихильності до унії й заклику 

переходити з православ’я в греко-католицизм, нами не зафіксовано жодного 

випадку такої пропаганди. У більшості досліджуваних матеріалів так чи інакше 

присутній політичний аспект, котрий навіть не намагались приховувати, проте з 

огляду на відсутність журналістських стандартів на Буковині кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. стає зрозумілим і суб’єктивізм, й ознаки „мови ворожнечі”, й 

надмір емоційно-оцінної лексики.  

5. Жанрові характеристики публікацій на релігійну тематику дуже розмиті, 

як і решта матеріалів, опублікованих у „Буковині”. Більш-менш чітко можна 

визначити лише замітки та розширені замітки, котрі традиційно розміщувались у 

рубриці „Новинки” та „Новини зі світу” на 3 або 4 сторінці газети. Решта 

публікацій являють собою суміш інформаційних жанрів з аналітичними, 

аналітичних з публіцистичними і т. д. Характерним для часопису був такий 

специфічний жанр як „допис” – опублікований лист, чиясь думка щодо окремих 

релігійних питань, довкола яких редакція розвивала вже свою тематичну лінію. 

„Буковина” часто вдавалась до передруковування матеріалів на релігійні теми з 

інших ЗМІ, найбільше передруків зафіксовано з американської газети „Свобода”. 

Авторський колектив часопису через переслідування ховався за псевдонімами та 

криптонімами „Православний”, „Українець”, „Учитель”, „Селянин”, 

„Парохіянин”, „Н. Недайбіда”, „Озірник”, , „Олег Сатир”, „П. Б. Ж.”, „А. В. К.”, 

„Г. З.”, „І. Г”, проте найчастіше матеріали просто не підписувались. Автором аж 

26 матеріалів церковно-релігійного спрямування значиться Православний, проте 

важко сказати, чи за цим іменем ховалась одна і та ж людина. Щодо 

заголовкових комплексів, то не завжди вони відображали суть матеріалу, 

подекуди публікації в різних номерах супроводжувались заголовками, що вже 
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використовувались раніше. Часто застосовувались заголовки у формі 

риторичного запитання чи заголовки-звертання. 

6. Встановлено, що мова публікацій на релігійну тематику в газеті 

„Буковина” мала певні стильові особливості часопису. Передусім це стосується 

специфічної української мови з вкрапленнями буковинських діалектів й 

подекуди передачі лексем за принципом „як чуємо – так пишемо”. Часто 

зустрічаються й окремі слова або й речення румунською чи німецькою мовою, 

що засвідчує високий рівень освіченості редакційного колективу. Саме тому ми 

свідомо не виправляли цитати з „Буковини” у відповідності до норм сучасного 

правопису, щоб продемонструвати мовну картину краю кінця ХІХ – початку ХХ 

століття. Зафіксовані також і ознаки „мови ворожнечі”, зокрема слововживання 

„жид” (у сенсі – ті, хто сповідував іудаїзм), „жидівський кагал” (у сенсі – іудеї, котрі 

підтримували політику консисторії), „консисторський прихвостень” (у сенсі –

 працівники консисторії румунської національності), „ренегат” (у сенсі – 

зрумунозований українець), „перекинчик” (у сенсі – румунізовані 

священнослужителі-українці), „голений піп” (у сенсі – священнослужитель римо-

католицької церкви), „секта”, „кацапи” (у сенсі – москвофіли). Цікаво, що лексема 

„піп” „Буковиною” вживалась лише в негативному контексті, мовляв, хороший для 

своїх прихожан священнослужитель називався священиком, отцем. Таке 

слововживання формувало негативне ставлення в аудиторії до зображуваних осіб й 

сприяло стигматизації, а також посилювало конфлікт на міжнаціональному грунті. 

 Перспективу майбутніх досліджень вбачаємо у подальшому розкритті 

наступної комплексної проблеми – аналізові дискурсу релігійної проблематики 

в інших часописах Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст., що дасть змогу 

сформувати цілісне уявлення про релігійну тематику в народовських та 

москвофільських часописах, зокрема й у виданнях, що виходили під егідою 

православної церкви – „Candela”, „Foaia Ordinaciunilor”, „Православная 

Буковина” та „Православная Русь”. Таке дослідження доповнить існуючі праці з 

досліджуваної проблеми й заповнить прогалину, що утворилась через 

невивченість буковинських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
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