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Розглянуто та проаналізовано аспекти співпраці редакції газети «Свобода» зі 
Степаном СмальСтоцьким як автором, читачем і видатним громадським дія чем. 
Простежено та охарактеризовано наявність у масиві публікацій газети «Свобода» 
за 1911–2002 роки розвідок С. СмальСтоцького. Досліджено особ ливості мовоз-
навчих, політичних, економічних публіцистичних матеріалів про С. СмальСтоць-
кого. Визначено роль С. СмальСтоцькогожурналіста, суспільнополітичного дія-
ча в історії еміграційної та української журналістики і видавничої справи.
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Постановка проблеми. У період національно-визвольної боротьби, бездер-
жавності та поділу України між імперіями Степан Смаль-Стоцький зумів реалізу-
вати чимало вагомих проектів у громадській, науковій, політичній, видавничій, 
просвітницькій, економічній та інших вимірах народної праці, галузях знань [13]. 
За словами В. Сімовича, «Стоцький своєю довголітньою, такою багатогранною 
діяльністю на Буковині — творив історію українського народу у цій невеличкій 
країні…» [14].

Однак не лише на Буковині, а й у цілій Україні, згодом за кордоном 
С. Смаль-Стоцький зумів здійснити низку масштабних проектів. Наукову, суспіль-
но-політичну, культурно-освітню діяльність С. Смаль-Стоцький розпочав ще в 
Другій львівській німецькій гімназії (вересень 1876 — червень 1878 рр.), де він 
доклав чимало зусиль до випуску збірки І. Онишкевича «Руська Бібілотека», зго-
дом продовжував працю вже на Буковині, вступивши на філософський факультет 
Чернівецького університету (1878): керував студентським товариством «Союз» 
(1879), був членом  «Міщанської читальні» (1880), «Руської Бесіди» (1885–1914), 
«Руської Школи» (1887–1914), «Руського Драматично-літературного Товари-
ства» (1884), «Народного Дому» (1884), «Буковинського Бояну» (1895), «Руської 
каси» (1896), «Історичного товариства» (1902), «Союзу хліборобських спілок «Се-
лянська Каса» (1903–1913), відтак був депутатом у Буковинському сеймі (1892, 
1898, 1904, 1911) та Австрійському парламенті (1911–1918).

Результативною була й діяльність С. Смаль-Стоцького на еміграції, адже вче-
ний вів просвітницьку діяльність у Фрайштадському таборі військовополонених 
(1916), очолював Центральну Управу Українських Січових Стрільців (1917) і ви-
конував повноваження посла ЗУНР у Чехословаччині (1918–1921), професорував 
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в Українському вільному університеті (1921), був членом Українського історич-
но-філологічного Товариства в Празі (1923), Українського Національного Ака-
демічного Комітету (1924), головував у Союзі українських журналістів та пись-
менників на чужині (1923–1932), «Музеї Визвольної боротьби України» у Празі 
(1935), Українській Могилянсько-Мазепинській академії Наук (1938).

Сьогодні одним із головних завдань дослідників є аналіз періодичних видань, 
зокрема ідентифікація текстів авторів, які спричинилися до формування різно-
манітних сфер існування держави. З цього приводу відомий науковець І. Крупсь-
кий зазначав: «Простежити розвиток історії українського народу та його націо-
нально-визвольних змагань, а також відновити належне місце України в статусі 
європейської справжньої держави, то перш за все потрібно дослідити і узагальни-
ти навіть окремі ланки української журналістики на тлі історичного та політичного 
життя» [8].

Отже, актуальність теми нашої публікації полягає у дослідженні відносин 
С. Смаль-Стоцького із газетою «Свобода», що, своєю чергою, доводить значу-
щість особи вченого в середовищі української діаспори в США. Матеріалом для 
дослідження слугувала газета «Свобода». Виокремлено хронологічні межі вивчен-
ня видання: 1911–2002 рр. Виявлено 68 публікацій, з яких три належать авторству 
С. Смаль-Стоцького, решта — містять відомості про його життя та діяльність.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Означена проблематика була 
част ково розглянута в працях О. Горбатюка [2], В. Даниленка та О. Добржансько-
го [4], П. Часто [15], однак не слугувала об’єктом дослідження зазначеної теми. 
Зауважимо, що в період радянської доби діяльність і творчість С. Смаль-Стоцько-
го відкривали громадськості за кордоном А. Господин [3], М. Возняк [1], а також 
О. Цісик, Л. Луців, К. Кисілевський, І. Новосівський, які опублікували статті в 
«Записках Наукового Товариства ім. Шевченка» про святкування сторіччя від дня 
народження Степана Смаль-Стоцького [7].

Окремі відомості про С. Смаль-Стоцького можна почерпнути з матеріалів 
конференцій, зокрема таких: «Педагогічні ідеї С. Смаль-Стоцького в контексті 
розвитку національної освіти й виховання» [11], «Постать Степана Смаль-Сто-
цького в національно-культурному житті Буковини кін. XIX – поч. XX ст. і су-
часна рецепція його доби» [12], «Miejsce Stefana Smal-Stockiego w slawistyce 
europejskie» [16].

Мета статті — на основі конкретного матеріалу дослідити аспекти співпраці 
редакції «Свободи» зі С. Смаль-Стоцьким як автором, читачем і видатним діячем.

Виклад основного матеріалу дослідження. С. Смаль-Стоцький як журналіст 
і редактор співпрацював із декількома десятками редакцій періодичних видань 
України, Польщі, Австрії, Чехословаччини, Канади, США, отже, залишив по собі 
сотні публікацій в пресі. Зазначимо, що на сторінках низки часописів вміщено чи-
мало відомостей про С. Смаль-Стоцького, зокрема й у досліджуваному нами часо-
писі «Свобода».

Газета з майже 125-літньою історією видання, за словами І. Михайлина, «…на 
еміграції засвідчила велику духовну силу українців, їх потяг до духовного життя, 
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до об’єднання за допомогою преси навколо спільних завдань збереження своєї на-
ціональної ідентичності» [9]. Загалом «Свобода» вміщувала різноаспектні статті, 
огляди, критичні замітки, рецензії, художні твори та переклади. Працівники газети 
прагнули поінформувати, пояснити, витлумачити певну проблему, а також скеру-
вати своїх читачів у формуванні поглядів на те чи інше важливе питання. «Сво-
бода» у США, подібно до «Діла» в Галичині, не лише віддзеркалювала життя в 
інформаційних повідомленнях, а й була ідейною, національною платформою для 
українства [6].

Охарактеризувавши зміст і структуру газети, можна стисло сказати, що це до-
сить точне, бо надпартійне та надконфесійне, загальногромадське дзеркало, у яко-
му відбилися та відбиваються ще й нині всі грані буття чотирьох хвиль української 
еміграції за океаном, всі процеси формування організованого українського життя 
на Північноамериканському континенті [15, с. 18].

У ювілейному випуску «Свободи» було вміщено статтю «Вклоняємося пам’я-
ті наших авторів» (2003. — Ч. 37. — С. 16), де зазначалося, що «серед авторів, 
тимчасових і постійних дописувачів» був С. Смаль-Стоцький. Звичайно, це під-
тверджує той факт, що його ідеї були популярними серед української діаспори в 
далекій заокеанській країні.

Перша публікація С. Смаль-Стоцького на сторінках «Свободи» була присвя-
чена І. Франкові: «Характеристика літературної діяльности І. Франка» (1916. — 
Ч. 82. –– С. 4; 1916. — Ч. 83. –– С. 4-5; 1916. — Ч. 84. –– С. 4). Автор високо оцінив 
письменницький талант Каменяра у збагаченні української мови, зазначивши, що 
«наша теперішня літературна мова — мова Франка». Водночас С. Смаль-Стоцький 
наголошував на трагізмі долі письменника, конфліктності його таланту [3]. «Його 
гаряча душа рвалась до суцільної гармонійності, широкої діяльності, — дійсність 
ставила його перед самі урізки, щерби, прогалини; він кидався на всі боки, за-
повнював прогалини, латав, піднімав повалене, валив те, що поставили не до ладу, 
будував нове, шукав способів підняти до роботи більше рук» (1916. — Ч. 83. –– 
С. 4–5).

Принагідно зазначимо про стосунки між видатними діячами. І. Франко, від-
давши належне буковинському діячеві за його боротьбу з москвофільством у краї 
та обстоювання фонетичного правопису (який він і сам підтримував), критично 
засудив вироблену під керівництвом С. Смаль-Стоцького програму буковинських 
народовців, яка була опублікована серією статей «Полїтика реальна» (усього їх 21) 
у газеті «Буковина» за 1896 р. Проте зауважимо, що дискусія С. Смаль-Стоцького 
та І. Франка на сторінках часописів («Житє і Слово», «Буковина») залишила вартіс-
ний матеріал, який висвітлює розвиток української публіцистичної та політичної 
думки кінця ХІХ –– початку ХХ ст. і складні етапи її формування.

У рубриці газети «Письма від тих, котрі потребують нашої помочі» опубліко-
вано звернення «До Комітету Несеня Помочі Джерзи Сіти» С. Смаль-Стоцького 
(1921. — Ч. 159. — С. 3), в якому висловлено щиру подяку за надання грошо-
вої допомоги «на підмогу кухні студентської в Празі» та окреслено важкий мате-
ріальний стан емігрантів у Чехословаччині, зокрема студентів, яких у країні, за 
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його інформацією, перебувало майже 700 осіб. С. Смаль-Стоцький зазначав, що 
«якби не поміч американських земляків», то їхнє, особливо фінансове, становище 
було б украй важке. Повернутися до України вони не мали змоги через політич-
ну ситуацію, адже велика кількість студентів були втікачами з польських таборів 
для інтернованих. С. Смаль-Стоцький прагнув використати всі можливі зв’язки, 
щоб всіляко їм допомогти: «Вся наша еміґрація виносить тут близько 15000 душ 
і богато маю клопоту щоби хоть сяк так нашим нещасним збігцям допомогти…» 
(1921. — Ч. 159. — С. 3).

У публікації одного з працівників редакції газети «З далеких берегів (Розмови 
з видатними діячами в Европі спеціально для «Свободи»)» (1922. — Ч. 49. — С. 2) 
вміщено відповідь, а радше «думки шановного професора для американських зем-
ляків», на запитання: «Який його погляд на нашу зовнішню й внутрішню ситуа-
цію?». С. Смаль-Стоцький наголошував на потребі реальної оцінки стану україн-
ської справи: без прикрашування, без марних надій. «Найбільшою хибою в нашім 
визвольнім руху вважаю те, що всі ми занадто багато покладали свої надії на чужу 
поміч, на силу всяких новітніх кличів…», –– підкреслював С. Смаль-Стоцький 
та раціонально підбирав суттєві факти для провадження «правильної» української 
політики.

Чому ж так важко було українському народові висвітлювати одностайну ідею 
на міжнародному ґрунті? Чому світ не реагував на повідомлення про військові утис-
ки українців з боку сусідніх держав? А все тому, що, за словами С. Смаль-Стоцько-
го, «ми самі тому винні», бо: «До визволення українського народу з чужого ярма, 
до збудження його державної самостійности треба, щоб усі члени того народу були 
захоплені тою одною думкою й готові були за її переведення і життя своє віддати. 
Одної думки, одного фронту у нас нема й досі, по таких сумних досвідах». Тут 
принагідно зазначимо, хіба ж не аналогічна справа із сучасною ситуацією України 
у міжнародному питанні?

Певною мірою, «думки» досить відверті, С. Смаль-Стоцький аналізував полі-
тичний устрій США, Великої Британії, Польщі, Франції, Росії, Японії та коменту-
вав їх з погляду українського діяча, зацікавленого в їхній підтримці українського 
визвольного руху. Він не приховував фактів ігнорування цими країнами україн-
ського питання. І тут виявляється головна ознака «Свободи» –– «пошук вічної 
правди» [15, с. 808].

На шпальтах «Свободи» функціонувала рубрика «Вісти зі старого краю», де, 
зокрема, публікувалися повідомлення у підрубриці «З буковинської України». В 
усіх дописах домінувало ім’я С. Смаль-Стоцького. Зокрема, в газеті надрукова-
но повідомлення про створення фінансової інституції «Карпатія» (заснована «для 
забезпечення життя і ренти») на чолі зі С. Смаль-Стоцьким (1911. — Ч. 23. — 
С. 6), обрання його та ще шістнадцятьох українських послів до Буковинсько-
го сейму (1911. — Ч. 23. — С. 9), надання цісарем віце-маршалкові парламенту 
С. Смаль-Стоцькому шляхетного титулу та його перемогу у виборах, незважаю-
чи на активну агітацію москвофіла Бєлігорського в окрузі м. Вашковець (тепер 
м. Вашківці) (1911. — Ч. 26. — С. 6) тощо.
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Своєрідним свідченням політичної орієнтації С. Смаль-Стоцького, його ва-
говитого наукового, зокрема мовознавчого та літературознавчого, доробку можна 
вважати й те, що майже у сорока публікаціях у «Свободі» його праці слугували як 
джерела для написання матеріалів, особисто для автора під криптонімом В. п. н. 
«Іще раз про слово «піп» (1911. — Ч. 10. — С. 4), Б. Лепкого «Українська літера-
тура перед Котляревським» (1923. — Ч. 1. — С. 3), О. Лотоцького «Державниць-
кий світогляд Т. Шевченка» (1965. — Ч. 63. — С. 2), Л. Луціва «Шевченко не був 
песимістом» та «Ольга Кобилянська (У сторіччя з дня народження письменниці)» 
(1960. — Ч. 197. — С. 2,3; 1964. — Ч. 24. — С. 2), Л. Мишуги «Шевченко — Вираз-
ник Минулої й Прийдешньої України» (1941. — Ч. 79. — С. 4), Є. Онацького «Вага 
традицій у політичному і національному житті» (1935. — Ч. 33. –– С. 2; 1935. — 
Ч. 34. –– С. 2; 1935. — Ч. 35. –– С. 2–3; 1935. — Ч. 36. –– С. 2), П. Часто «Як же роз-
мовляли наші предки» (2002. — Ч. 43. — С. 17), В. Ящуна «Шевченкові постуляти 
в будові й розбудові нації (до Шевченкових роковин)» (1980. — Ч. 59. — С. 2–3).

У газеті вміщено низку публікацій, присвячених спогадам про С. Смаль-Стоць-
кого: Р. Смаль-Стоцький «Вісімдесятиліття Чернівецького університету» (1956. — 
Ч. 64. — С. 2,3), А. Яковлєв «На дипломатичній службі України (Уривки з моїх 
«Споминів» за 1918–1919 рр.)» (1953. — Ч. 82. — С. 2) та ін. Зокрема, варто 
виокремити публікацію О. Поповича «Роковини української фонетики (Із моїх 
споминів)» (1925. — Ч. 14. — С. 3). Близький друг, однодумець, а згодом –– запек-
лий опонент щодо діяльності С. Смаль-Стоцького та соратник М. Василька, він 
описував процес впровадження фонетичного правопису спочатку в освітніх закла-
дах, видавничих осередках, громадських установах, а згодом і в повсякденному 
житті на Буковині. О. Попович характеризував С. Смаль-Стоцького як провідника 
у цій справі, що активно пропагував фонетичний правопис і зумів здійснити заду-
мане попри твердження окремих галицьких фахівців-мовознавців: «Фонетика ще 
не на часі».

Віддаючи належне С. Смаль-Стоцькому як видатному діячеві, «Свобода» до 
ювілейних дат ученого містила низку публікацій, серед яких відзначимо: «Юви-
лей нашого вченого» (1925. — Ч. 261. — С. 1), Я. Рудницький «Пам’яті акад. 
Степана Смаль-Стоцького» (1948. — Ч. 247. — С. 8), В. Безушко «Проф. Степан 
Смаль-Стоцький» (1961. — Ч. 197. — С. 2, 7), Д. Чопик «На пошану академіка 
проф. С. Смаль-Стоцького» (1984. — Ч. 247. — С. 2, 4).

У 1925 р. було опубліковано статті, присвячені 40-літньому ювілею діяльності 
С. Смаль-Стоцького. Зокрема, автор під криптонімом М. С. опублікував інформа-
ційний нарис «Проф. Степан Смаль-Стоцький» (1925. –– Ч. 298. –– С. 4.), у якому 
лаконічно висвітлив його життя та діяльність. Нашу увагу привернуло те, що автор 
помилково зазначив першу друковану працю ювілянта у газеті «Діло» під псев-
донімом С. Нагнибіда. Насправді, стаття С. Смаль-Стоцького «Листи з Буковини» 
(Діло. –– 1880. –– Ч. 39, 40) не була підписана.

Друга стаття «Проф. др. Степан Смаль-Стоцький (В 40-літні роковини грома-
дянської діяльности» належить священику М. Копачуку (1925. –– Ч. 302. –– С. 2.). 
«…Довголітний наочний свідок і скромний співробітник» С. Смаль-Стоцького, як 
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себе називає автор, зумів окреслити постать видатного діяча як одну з провідних 
в українській історії. М. Копачук для загального розуміння важливості діяльності 
ювілянта на користь українського народу, виділив основні сфери, в яких працював 
С. Смаль-Стоцький, а саме: просвіта, господарка (економічно-фінансове питання), 
політика, церква.

Повідомлення такого типу привертали увагу громадськості до імені С. Смаль- 
Стоцького, однак подавали лише поверхову інформацію або ж повторювали в тій 
чи іншій послідовності ті самі факти з його життя та діяльності.

Висновки. Ефективність такого масштабного чинника в українській журна-
лістиці, як газета «Свобода», дає можливість «тримати контакт» з головними твор-
цями національних ідей, формуючи свідомість українців у США. Безумовно, од-
ним із таких наставників є С. Смаль-Стоцький, що поставав на сторінках газети і 
як багатогранний автор, і як персонаж публікацій, загалом же –– як переконаний 
український патріот.

Наприкінці доречно згадати слова члена Центрального об’єднання буковин-
ських українців у США І. Новосівського, який змістовно окреслив високий ав-
торитет С. Смаль-Стоцького як визначного українського діяча для американської 
діаспори: «…з’являється величня постать, якої вже не досягнути ані притемнити 
жодній людській злобі чи пристрастям сучасників… його слово й чин могли від-
дати нам правдивий образ його чистої особистости, вільної від балясту, злобою й 
упередженням накидуваного ззовні» [10].
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The article has considered and analysed the aspects of the interaction of the 
newspaper «Svoboda» and Stepan SmalStockіy as an author, a reader and an outstanding 
leader. The availability of S.SmalStotskiy’s research in the newspaper «Svoboda» in 
1911–2002 has been deduced and characterized. Also the features of philological, 
political and economic materials about S. SmalStotskiy have been studied. The role of 
S. SmalStotskiy as a journalist, a social and political leader in the history of emigration 
and Ukrainian journalism and publishing has been determined.
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