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Андрій ГОРУК
НАЦІОНАЛЬНОКУЛЬТУРНИЙ РУХ ПОЛЯКІВ
НА БУКОВИНІ
(друга половина XIX ст. – 1914 р.): історіографія та
джерельна база проблеми
Системне опрацювання проблеми національнокультурного руху
поляків на Буковині другої половини XIX ст. – 1914 р., як і будь
яке інше дослідження з всесвітньої історії, може бути справді
науковим тільки за умови динамічного і вільного оперування
автором інформацією щодо стану розробки теми провідними
вітчизняними і зарубіжними науковцями, а також кількісного та
якісного стану джерельних (з точки зору історичної науки)
матеріалів, без аналізу й узагальнення яких фаховому історику
неможливо досягнути очікуваних результатів своєї праці. Дане
твердження походить від аксіоми, усталеної в сучасній світовій
історичній науці, відносно того, що будьяка інформативна
складова, теоретичні чи практичні здобутки дослідників, викорис
тані у науковій історичній праці, повинні бути на всіх етапах
викладу підтверджені посиланнями на різного роду історичні
джерела або ж надбання історіографії.
До проведення дослідження нами було залучено широке коло
різнотипних джерел, опрацьовано здобутки науковців, які
репрезентували в різний час значну кількість країн (від Австро
Угорщини до незалежної України початку XXI ст.) та історіо
графічних шкіл (від австрійських консервативних і ліберальних
істориків до сучасних дослідників некласичного напряму).
Проте, оскільки в історичній науці посткомуністичної доби
методологічні та джерелознавчі підходи до підготовки, провад
ження та узагальнення результатів історичних досліджень не досить
унормовані, задовільного результату щодо виявлення стану
розробки і джерельної бази тематики автор спробував досягнути
не тільки за допомогою використання методики джерелознавчого
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пошуку, яка передбачає критеріальну класифікацію і критику
джерельних та історіографічних матеріалів, а також із залученням
методологічних і методикоджерелознавчих схем історичних
досліджень, які стосуються соціокультурного розвитку людства
загалом і окремих регіонів нашої планети зокрема. Деякі з них,
запропоновані у 90х рр. XX – на початку XXI ст. відомими
фаховими філософами С.М. Вовком 1, Ю.В. Павленком 2, істори
ками Г.В. Касьяновим3, В.А. Потульницьким4, лінгвістом О.Д. Огу
єм 5 , – можуть стати сполучними ланками “герменевтичного
трикутника” (автор – джерело – істина), розв’язання котрого, – а
отже й осмислення шляхів досягнення мети і вирішення завдань,
поставлених у монографії, – можливе за допомогою поєднання
дихотомічних (причина – наслідок) та трихотомічних (висловлена
теза – подана антитеза – проведений синтез) логічних аналітико
синтетичних площин дослідження.
Отже, визначивши основні підходи, за якими нижче буде роз
крито обрану проблему, автор може також висловити припущення,
що подібне наукове поєднання сприятиме всебічній характеристиці
стану розробки і джерельного забезпечення теми національно
культурного руху поляків на Буковині другої половини XIX ст. –
1914 р. в динаміці, формуючи таким чином новий елемент
буковинознавчих і регіонознавчих студій.
Спроби дослідження історії польської спільноти на Буковині,
її національнокультурного руху на теренах краю робилися як
наприкінці XIX, так і в XX ст. представниками різних напрямів
польської, австрійської, німецької, румунської, української
національних історіографій. Лише українська радянська і
румунська соціалістична історіографії не звертали достатньої
уваги на присутність польського національного елементу в регіоні
від останньої чверті XVIII ст.. Зважаючи на таку ситуацію,
подальший історіографічний огляд автором подано в синте
тичному вигляді, що передбачає структурний поділ персоналій
дослідників та їхніх робіт на блоки, котрі, з дотриманням
принципів національності історіографічних шкіл і проблемно
хронологічної послідовності викладу, відображатимуть, якою
мірою на даному етапі історичного розвитку розроблено основні
аспекти досліджуваної проблеми.
Польській історіографії бракує відповідних монографічних
досліджень. Вона пропонує для опрацювання низку синкретичних
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робіт, наукових публікацій, які більшою або меншою мірою
стосуються обраної проблеми.
Значну кількість колективних праць і монографій, виданих
польськими істориками, етнографами, соціологами протягом кінця
XIX – XX ст., присвячено проблемам як політичної, так і
економічної еміграції з польських етнографічних теренів, участі
представників польської нації за кордонами шляхетської Речі
Посполитої в суспільнополітичних, національних, культурних
рухах. Серед них, зокрема, варто виокремити декілька колективних
робіт загальнотеоретичного [“Еміграція з польських земель у новий
і новітній час XVIII – XX ст.” за ред. А. Пільха (1984 р.); “Справи
Полонії у XIX і XX століттях” за ред. М. Дроздовського (1974 р.);
“Механізми заробітчанських польських міграцій” за ред. Ц.
Бобінської (1976 р.); “Трудова еміграція поляків протягом XIX і
XX століть” (1975 р.)] 6 і практичного [монографії Владислава
Міцкевича “Польська еміграція 1860–1890 рр.” (1908 р.), Ґжеґожа
Бабінського “Етнічний зв’язок і процеси асиміляції: зміни етнічних
структур” (1986 р.), Піотра Еберхардта “Польська людність
кордонів: родовід, кількість, розміщення” (1998 р.)] 7 характеру,
виданих польською та англійською мовами.
Досить важливими для створення системного уявлення відносно
польського національного руху другої половини XIX – початку
XX ст. загалом є наукові праці Єжи Борейші “Польська еміграція
після Січневого повстання” (1966 р.), Галіни Флорковської
Франчич “Еміграційна діяльність Аґатона Ґіллера після Січневого
повстання” (1985 р.), публікації з цієї царини Кшиштофа Даха, Єжи
Козловського, Маріана Тировича тощо. 8
Певний відгук у польськомовній науковій літературі знайшли
також проблеми формування основних полонійних середовищ
на теренах різних держав світу, в тому числі й АвстроУгорщини
кінця XIX – початку XX ст.. У цьому сенсі на особливу відзнаку
заслуговують капітальні колективні дослідження (“Кількість і
розміщення поляків в світі” у 2 томах під ред. В. Вжесінського
(19811985 рр.), “Поляки в світі: Полонія як суспільнополітичне
явище” в 3 частинах за наук. ред. А. Копруковняка, В. Ку
харського (1986 р.), “Поляки в Австрії” (1976 р.), “Полонія в
Австрії” за заг. ред. В. Кухарського (1987 р.), “Полонія в Європі:
з б і р н а п р а ц я ” ( 1 9 9 2 р . ) 9 і м о н о г р а ф і ї ( В . Ку х а р с ь к о г о у
співавторстві із З. Томковським “Полонія в Австрії” (1976 р.) і
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того ж В. Кухарського “Поляки і Полонія в Австрії. Частина I.
Заслужені” (2001 р.) 10.
Монографічні і колективні праці польських науковців кінця
XIX – XX ст., що стосувались етнополітичного розвитку Авст
рійської імперії (АвстроУгорщини) протягом другої половини
XIX – початку XX ст., вирізняються досить високим фаховим
рівнем. Першою ґрунтовною працею серед цих досліджень стала
робота Францішека Ксаверія д’Абанкура “Конституційна ера
АвстроУгорської монархії від 1848 до 1881 рр.” (1881 р.) 11, в якій
автором детально проаналізовано аспекти політичної боротьби у
вищих владних ешелонах протягом 1848–1881 рр. між при
бічниками централізації та федералізації монархії Габсбургів,
показано вплив цього протистояння на становище регіонів
австрійської (Цислейтанії) та угорської (Транслейтанії) частин
держави.
Близькими до ідей цього дослідження були праці ЯнаЛюдвіка
Поплавського “Політика автономізму в Австрії” (1898 р.), Леона
Васілевського “Сучасна Австрія” (1907 р.), Генріка Верешицького
“Історія Австрії” (1972 р.), Кароля Фідора “Австрія: нарис
політичних подій” (2000 р.), котрі досить логічно доповнили
наслідковою частиною спроби д’Абанкура з’ясувати причини і
передумови, проаналізувати початковий етап перебігу конститу
ційних реформ в Австрії (АвстроУгорщині) 12.
Непоганим є доробок польських науковців у висвітленні
проблем впливу конституційних реформ в АвстроУгорщині, особи
цісаря ФранцаЙосифа I (1848–1916) на розвиток суспільного
життя народів імперії, в тому числі галицьких і буковинських
поляків. Серед подібних розробок послідовністю, ґрунтовністю
відзначилися робота “Кодекс політичного права, або Австрійські
Конституційні Закони 1848–1903 рр.” під редакцією дра Ста
ніслава Стажинського (1903 р.), а також фундаментальні до
слідження Кшиштофа Ґжибовського “Історія держави і права
Польщі: від занепаду до відродження держави” (том 4, 1982 р.) і
Станіслава Ґродзіського “ФранцЙосиф I” (1990 р.) 13.
Не оминули увагою історики провідних польських академічних
установ – Ягеллонського університету (м. Краків), Вроцлавського
університету, Національного закладу ім. Оссолінських (м.
Вроцлав) – і проблеми провадження Габсбургами національної
політики, загострення міжнаціональних протиріч у різних регіонах
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дуалістичної монархії протягом другої половини XIX – початку
XX ст. Важливим внеском у процес з’ясування справжнього місця
національнокультурного руху поляків на Буковині у пореформе
ний період АвстроУгорщини стали праці Генрика Верешицького
(“Під скіпетром Габсбургів: національна проблематика”, 1986 р.),
Збіґнева Фраса (“Галіція”, 2000 р.), наукові статті Піотра Вандича
і згадуваного Генрика Верешицького14.
Значним є масив досліджень і наукових публікацій польських
істориків, що близько зачіпали різноманітні аспекти національно
культурного руху поляків на теренах герцогства Буковина. Такими
можемо вважати праці Антоні Карбовяка “Польська академічна
молодь за кордоном у 1795–1910 рр.” (1910 р.), Анджея Пач
ковського “Полонійна преса у 1870–1939 рр.: нарис проблеми”
(1977 р.), Владислава КетличВойнацького “Польські наукові
досягнення на чужині: від середньовіччя до Другої світової війни”
(1980 р.), Анджея Клоссовського “Історія польської книги за
кордоном: проблеми досліджень” (1980 р.), Марека Щербінського
“Нарис діяльності польського сокольства на чужині протягом 1887–
1918 рр.” (1982 р.), статті Е. Козловського, К. Михалевської,
Ч. Михальського тощо 15.
Матеріал з географії польських поселень на Буковині, визначних
місць та історичних пам’яток краю подає книга Болеслава
Хотомського “Опис Буковини” (1880 р.) 16. Особливо багато уваги
у роботі цього польського історика приділено висвітленню
генеалогічних зв’язків між найвпливовішими польськими та
полоновірменськими родинами краю, що значно полегшує для
дослідника розуміння характеру джерел поповнення лав польсько
мовної еліти Буковини протягом кінця XVIII – початку XX ст..
Досить цікавою є також праця Юзефа Бялині Холодецького
(псевдонім – Валенти Цвік) “Буковина: погляд на її історію і
досягнення” (1884 р.) 17, яка спершу побачила світ як цикл статей у
“Газеті польській” (м. Чернівці), а вже згодом була надрукована
окремою книгою.
Праці Маріана Ґоткевича, вміщені у різних збірниках під
різними назвами, торкаються аспектів походження, життє
діяльності та провадження національних благодійних, культурно
просвітніх ініціатив значної частини членів буковинської Полонії –
т.зв. “чадецьких ґуралів”18. Відомий польський етнограф та історик
доводив їхнє польське етнічне коріння, заперечуване його
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науковими опонентами з інших країн, дослідив і проаналізував з
історичної, етнографічної і мовознавчої точок зору їхні мандрівки
польськими, словацькими та українськими теренами в пошуках
кращого життя, переїзд багатьох ґуральських родин на Буковину
на початку XIX ст. та їхнє майже півторасторічне перебування у
регіоні, а згодом – повернення шляхом репатріації на прабатьківську
землю Сілезького Бескиду та Тешинської Сілезії після Другої
світової війни.
Оригінальним підходом до висвітлення минулого Полонії на
Буковині від її початків до 1906 р. характеризуються статті
дослідника з Галичини Броніслава Кричинського, видані у 1906 р.
в неперіодичному виданні “Наш край” (м. Львів) 19.
Про зв’язки спольщених вірменів Буковини з місцевою
Полонією можемо дізнатися з робіт Йоганна Полєка і Леона
Теодоровича та розділів праці “Студії з історії польськовір
менських контактів” М. ЗакшевськоїДубасової (1983 р.) 20.
Оттон Мечислав Жуковський у ґрунтовній науковопопулярній
роботі “Буковина у топографічному, статистичному та історичному
контексті з особливим розглядом польської людності” (1914 р.) 21
подав статистику національностей і конфесій герцогства Буковина
загалом та кожного його повіту окремо. У своєму дослідженні,
базуючись на державному переписі населення АвстроУгорщини
від 1910 р. для регіону Буковини, він вказує на деякі негативні
щодо поляків тенденції в етнодемографічній і соціальній царинах
порівняно з переписом 1890 р. Автором, – при характеристиці
полонійного культурного та освітянського життя окремих
населених пунктів краю, – подано перелік усіх наявних у краї
польських організацій, інституцій і шкіл, а також місцевостей, де у
німецькомовних середніх школах вивчалася польська мова і
література.
Праця О.М. Жуковського стала останнім перед Першою світовою
війною значним напрацюванням польської історіографії щодо
національнокультурного руху буковинської Полонії. Натомість, у
час між Першою і Другою світовими війнами та протягом перших
десятиліть після епохального для світової історії 1945 року,
польських істориків немовби перестала цікавити історія Буковини
в цілому та польської громади на її теренах зокрема.
Зміни щодо вивчення проблеми національнокультурного руху
поляків у герцогстві Буковина спостерігаємо від кінця 70х –
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початку 80х років XX ст., коли вийшли друком роботи знаних
польських істориків Еміля Бєджицького та Малґожати Війом. Вони
повністю чи у матеріалах певних розділів були присвячені висвіт
ленню аспектів історії буковинської Полонії другої половини XIX –
початку XX ст. 22.
Оцінюючи ці монографічні дослідження, варто наголосити на
великому значенні самого факту їхного виходу у світ під егідою
таких польських академічних закладів, як, відповідно, Ягеллонсь
кого (м. Краків) та Люблінського імені Марії КюріСклодовської
університетів, які відрізняються від інших подібних установ
прихильним ставленням до розвитку наукового напряму поло
ністичних студій. Автори вищезгаданих праць досягли певної мети:
вони вперше у польській історіографії провели комплексні
дослідження історії польських етнокультурних спільнот у Буковині
та Румунії. При цьому М. Війом сприймала південну частину
історичної Буковини в її сучасному етнополітичному вимірі,
аналізуючи у своїй праці також прояви польського національного
руху на цих теренах і торкаючись проблем руху національно
культурних товариств буковинської Полонії другої половини XIX –
початку XX ст..
Проте тут слід відзначити й інший бік наведених праць. На нашу
думку, спектр джерельних матеріалів, використаних для їхнього
написання, міг би бути значно ширшим, оскільки ні Е. Бєджицький,
ні М. Війом практично не використали джерел з архівних закладів
України й Румунії, незначною мірою залучили наявні друковані
джерела (збірники законів і підзаконних актів АвстроУгорщини і
Буковини, звітновиборчу документацію полонійних товариств
регіону тощо).
Незважаючи на вихід у світ вищезгаданих робіт, у другій половині
80х рр. XX ст. процес дослідження польськими істориками
буковинської Полонії часів австрійського панування у краї зазнав
певної стагнації, пов’язаної, передусім, з епохальними змінами в
політичному житті Польщі. Проте з початком 90х років, особливо
після того, як Україна здобула незалежність, між нею та Польською
Республікою зав’язалася співпраця як у політичній, економічній,
так і в культурнонауковій сферах. Це забепечило проведення
міжнародних конференцій і видання збірників наукових праць, що
прямо стосувалися проблематики історії Буковини, аспектів
діяльності та досягнень Полонії у краї протягом XIX – XX ст..
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Першим проявом такої співпраці став вихід друком за редакцією
професора Казимежа Фелєшка (Мюнхен) і Єжи Моляса (Варшава)
збірника наукових статей під назвою “Буковина. Спільнота мов і
культур” (1992 р.) 23 . Найцікавішими ньому, на нашу думку, є
публікації Еуґеніуша Клосека (“Польські села на Південній
Буковині”), Ганни Бучко (“Антропонімія буковинських поляків”)
та Казимежа Фелєшка (“Інтеграція мови буковинських поляків”).
Наступним кроком у вивченні істориками багатьох євро
пейських держав, а особливо Польщі, історії польської громади на
Буковині стала публікація збірника статей під назвою “Буковина.
Відблиски і тіні “Європи в мініатюрі” (1995 р.) 24, приуроченого до
непересічної події – проведення у м. Ястров’ї (Польща) фестивалю
“Буковинські зустрічі” та міжнародної конференції на тему
“Буковина – Європа в мініатюрі”.
Однак усі попередні акти міжнародної наукової співпраці,
присвяченої вивченню аспектів життя та діяльності польської
спільноти на Буковині, не йдуть у жодне порівняння з виданням
польськими науковими колами протягом 1999–2000 рр. збірників
наукових статей під назвами “Буковина обирає діалог” (1999 р.) та
“Про Буковину. Разом чи окремо?” (2000 р.) 25. Метою виходу у
світ цих праць було не тільки продовження наукових буковино
знавчих студій, а й подальше пропагування міжнаціональної
толерантності, виваженого співробітництва у вирішенні міжетніч
них проблем сучасності, подібно до тих спроб, які робились
австрійським урядом і місцевою громадськістю на Буковині
наприкінці XIX – на початку XX ст. Важливим був також заклик
до розширення буковинознавчих досліджень. На увагу в межах
збірника “Буковина обирає діалог” заслуговують праці таких
польських істориків і громадських діячів, як Антоні Амірович, Ян
Буяк, Юзеф Бушко, Казимеж Фелєшко, Еугеніуш Клосек. Серед
наукових статей збірника “Про Буковину. Разом чи окремо?”
хотілося б особливо відзначити публікацію Е. Клосека.
Отже, можемо стверджувати, що хоча здобутки польської
історіографії національнокультурного руху польської громади на
Буковині другої половини XIX – початку XX ст. є досить значними,
однак їй, навіть після виходу у світ роботи Еміля Бєджицького,
бракує підготовлених на широкій джерельній базі фундамен
тальних праць із даної проблематики. Потрібно зауважити, що
їхній підготовці сприятиме введення у науковий обіг різноманітних
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не відомих раніше з різних причин джерел, які стають усе
доступнішими дослідницькому загалові лише останнім часом.
Австрійську, німецьку і румунську історіографії, зважаючи на
їхню взаємну доповнюваність, розглянемо у симбіозі, віддавши при
цьому перевагу застосуванню проблемнохронологічного підходу
перед національно зорієнтованим.
Найґрунтовніше проблеми політичної, соціальної, економічної
та культурної історії монархії Габсбургів XIX – початку XX ст.,
котрі стосувалися і польської спільноти Буковини, розроблено в
німецькомовній історіографії в XX ст. Вагомими її здобутками є
капітальні праці Альфреда Гюбера “Історія австрійської держави”
(1895 р.), Роберта Адольфа Канна “Габсбурзька імперія. Дослід
ження її інтеграції та дезінтеграції” (1957 р.) та “Історія держави
Габсбургів 1526–1918 рр.” (1977 р.), роботи “Монархія Габсбургів
1848–1918 р.” за ред. А. Вандрушки, П. Урбаніча (т. 3, ч. 1, 1980 р.),
“Австрійська історія 1804–1914 рр.” за ред. Г. Вольфрама
(1997 р.) 26. Близькою за духом до класичних праць Р.А. Канна з
історії Австрії є монографія знаного англійського історика Алана
Тейлора “Габсбурзька монархія 1815–1918 рр.” (1942 р.) (укра
їнською мовою її видано 2002 р. у перекладі з 2го англомовного
видання) 27. Окремим, об’єктивним за методикою дослідження,
науковим явищем є збірник статей під назвою “Проблеми часу
ФранцаЙосифа 1848–1916 рр.” (1967 р.) за загальною редакцією
австрійського історика Фрідріха ЕнгеляЯноші та німецького
дослідника Гельмута Румплера 28.
Значний інтерес становило з’ясування елементів проблеми
міжнаціональних відносин у “клаптиковій” монархії пореформеної
доби, особливо в герцогстві Буковина, взаємин польської спільноти
краю з іншими національними групами. Найбільшою об’єктивністю
в її висвітленні, оцінці відповідних наукових напрацювань
відзначився американський історик австрійського походження,
один із найкращих дослідників історії багатонаціональної імперії
Габсбургів, Роберт Адольф Канн. У працях “Багатонаціональна
імперія. Націоналізм і національна реформа у монархії Габсбургів
1848–1918 рр.” (у 2 томах; американське видання – 1950 р.;
австрійське видання – 1964 р.) та “Населення східних земель
держави Габсбургів, 1526–1918 рр.” (у співавторстві зі Зденеком
Давідом) (1984 р.) він не тільки розглянув проблему в динаміці,
на базі значного фактичного матеріалу, а й зумів досягнути
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неабиякої системності в її аналізі та узагальненні отриманих
результатів 29 . Вагомим словом на підтримку наукових поглядів
Р.А. Канна стала виважена у висновках книга “Національна
проблема в АвстроУгорщині” (1974 р.) американського дослідника
румунського походження Александра Вайди30.
Увагу австрійських, німецьких, румунських істориків приверта
ли питання розвитку польських національних спільнот у краях і
землях АвстроУгорської імперії, встановлення їхньої ролі у різних
царинах життя монархії. Так, з’ясуванню причин, передумов та
наслідків польської еміграції з польських етнографічних теренів
протягом XIX ст. присвятив свою працю відомий німецький
дослідник Ґюнтер Вебер31. Достатньо багато для висвітлення історії
проживання частини польської нації в межах АвстроУгорщини
зробив також німецький історик Ґеорг МантойффельШоеґе 32.
Звертаючись до здобутків австрійської та німецької історіо
графій, можемо ствердити, що коло висвітлених ними питань є
значним. Вони системно охоплюють історію краю (праця “Буко
вина” як частина багатотомної “Історії австроугорської монархії
у слові і картині” 33, роботи Г. Бідерманна 34, А. Фікера 35, А. Арм
брустера36, Е. Турчинського37, Р. Ваґнера38, публікації Р. БашРіттер,
Ґ. Штоурца, Е. Ваґнера 39 ), окремі аспекти його релігійного 40 ,
культурного 41 життя, національної диференціації населення
герцогства 42. Справді потужні опрацювання здійснені представни
ками цих історіографічних шкіл у вивченні середньої освіти
австрійської Буковини 43 , історії трансформації крайової вищої
освіти в структурі університету “ФранціскоЙозефіна” у Чернів
цях 44 . Проте всі наведені праці та публікації є другорядними
стосовно проблематики цієї статті, тому перейдемо до аналізу робіт
австрійських, німецьких, румунських істориків, що стосуються
польської спільноти Буковини та її національнокультурного руху
на теренах краю другої половини XIX ст. – 1914 р..
Різнопланові праці німецьких і румунських істориків Буковини,
видані до Першої світової війни і після її завершення, трактують
характер буковинської Полонії, її суспільні і національнокультурні
ініціативи в регіоні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. досить
однобічно, всіляко применшуючи їхнє значення і намагаючись
наголосити на тому, що, оскільки чисельність поляків і спольщених
вірменів, котрі проживали в герцогстві Буковина, була не надто
велика, так само незначним був і вплив представників польської
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спільноти на політичне, господарське, соціальне, культурне, освітнє,
побутове життя Буковини 45.
Серед австрійських науковців знаний дослідник Р.Ф. Кайндль
відзначився великою кількістю праць, присвячених різноманітним
аспектам історії Буковини. Враховуючи тематику даної статті, нас
цікавитимуть лише кілька з них. У праці “Розміщення поселень
національних громад на Буковині від часу приєднання краю до
Австрії з особливою увагою щодо німців” (1902 р.) 46 автор,
зокрема, трактує поселення польських ґуралів на Буковині як
словацькі, незважаючи на те, що урядова статистика краю вважала
чадецьких ґуралів поляками. У масштабній роботі “Історія
Буковини від найдавніших часів до наших днів” (1904 р.)47 Кайндль
оцінював акт долучення Буковини до Галичини у 1786 р. як
“нещастя”, вважаючи його великою помилкою, через яку, на його
погляд, на край “посипалися” всі можливі негаразди. В іншому місці
він критикував звичай австрійських урядових структур щодо
вимови і написання назв буковинських місцевостей на польський
манер, вважаючи його “недоречним надужитком”, хоча сам, як і
інші німці, припускався цього “надужитку”, підтверджуючи тим
самим подібну вживаність деяких власних назв (топонімів,
гідронімів тощо) слов’янського чи румунського походження.
У вище перелічених роботах Р.Ф. Кайндль не надто приязно і
послідовно виявляв своє ставлення до поляків краю. Натомість, у
статті “Поляки”, що ввійшла до синтетичної праці “АвстроУгорська
імперія у слові і картині. Буковина” (1899 р.) 48, презентуючи
буковинських поляків як етнічну групу, він виявив високий рівень
знання традицій польської громади та мови. У даній публікації Р.Ф.
Кайндль зовсім поіншому виявив своє ставлення до буковинських
поляків, відвівши їм значне місце серед національних громад краю,
що формували наприкінці XIX – початку XX ст. населення
поліетнічної Буковини.
Інший німецькомовний дослідник, Еріх Прокопович, у праці
“Кінець австрійського панування на Буковині” (1959 р.) висвітлив
становище краю в різних сферах життєдіяльності у переддень та в
роки Першої світової війни 49. Особливу увагу він приділив її
закінченню на Буковині та аналізу підсумків, з якими до того
моменту підійшла кожна з національних громад герцогства. У його
ж роботі під назвою “Національний рух румунів на Буковині і дако
романізм” (1965 р.) 50 чітко розкрито передумови та хід наростання
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національного руху румунської інтелігенції на Буковині у другій
половині XIX – початку XX ст., еволюцію його характеру від
націоналізму аж до іредентизму, та вказано, як це вплинуло на
відносини румунів з іншими національними громадами краю,
зокрема поляками.
Серед румунських авторів кінця XIX – першої половини XX ст.
на увагу заслуговують праці Теодора Белана, Дімітрія Дана, Йона
Ністора51. Монографія Йона Ністора “Міжнаціональна боротьба на
Буковині з особливим розглядом румунськоукраїнських відносин”
(1918 р.) варта того, щоб розглядати її окремо від інших робіт.
Автор поставив у центрі наукової праці проблему дослідження
румунськоукраїнських протиріч, що були віссю буковинської
внутрішньої політики перед Першою світовою війною, приділивши
значно менше уваги виявленню ролі представників інших
національних громад у даному протистоянні. Однак варто вказати,
що політичні погляди Й. Ністора вплинули на якість його наукових
пошуків. Бувши відвертим прихильником ідеї “Великої Румунії”,
він розглядав український національний рух на теренах краю як
деструктивну силу, виходячи з аксіоми про належність австрійської
Буковини за принципом “історичного права” до Румунського
королівства. Він також, – без підстав для цього, – висловлював
переконання, що польська спільнота Буковини підтримувала і
підтримуватиме подібну “наукову” точку зору на проблему
державної приналежності регіону.
Доробок румунської історіографії відносно національно
культурного руху поляків на Буковині другої половини XIX ст. –
1914 р. від 1918 р. до кінця XX ст. був практично нульовим. Лише
на початку XXI ст., в контексті євроінтеграційних прагнень Румунії
і для створення позитивного наукового іміджу країни, румунські
дослідники перейшли до вивчення рухів інших, окрім румунської,
національних спільнот на теренах різних регіонів Центрально
Східної Європи, в тому числі і Буковини. Спробою дослідження
історії формування польської громади в регіоні, аспектів її
національного життя від останньої чверті XVIII до початку XXI ст.
постала монографія румунських науковців з м. Сучава Флоріна
Пінтеску і Даніеля Гренчука “З історії поляків на Буковині (1774–
2002)” (2002 р.) 52. Автори цієї роботи зосередилися на польсько
румунських відносинах на Буковині у вказаний період. Оцінюючи
такі стосунки в різні моменти історичного поступу цих національ
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них спільнот, вони не забули наголосити на їхній “безхмарності”,
протиставляючи останні нібито “конфліктним” вислідам подібних
польськоукраїнських контактів.
Досить багато публікацій, проблематика котрих стосувалася
буковинської Полонії, з боку німецьких 53 (Еріка Бека, Норберта
Ґашлера, Ортфріда Котцяна, Емануеля Турчинського) і ру
мунських 54 (Аурела Бузінку, Ніколає Чяхіра, Міхая Якобеску,
Ґеорґе ОстафіОста, Владіміра Требіча) авторів знаходимо у
збірниках наукових праць “Про Буковину. Разом чи окремо?”
(2000 р.), “Буковина обирає діалог” (1999 р.), “Буковина.
Відблиски і тіні “Європи в мініатюрі” (1995 р.), виданих у Польщі,
а також у наукових виданнях, що виходять на теренах Румунії, –
“Анналах Буковини” (“Центр вивчення Буковини” при Румунській
академії наук, м. Радівці) та “Буковинському віснику”.
У вітчизняній історіографії прояви національнокультурного
руху польської громади на Буковині другої половини XIX ст. –
1914 р. вивчені недостатньо, оскільки в поле зору українських
дослідників така проблематика потрапила лише від початку 90х
років XX ст. Відповідно, можемо згадати тільки деякі публікації,
видані друком у збірниках наукових статей і матеріалах між
народних наукових конференцій фахівцями з Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича 55.
На особливу відзнаку, будучи прикладами у провадженні
буковинознавчих студій, заслуговують, на нашу думку, праця з
історії національного руху українців Буковини другої половини
XIX – початку XX ст. О.В. Добржанського, перший том “Етнографії
Буковини” Г.К. Кожолянка, монографія з проблем демографічної
історії Буковини другої половини XIX – початку XX ст. Г.М. Ско
рейко, робота з історії національного товариського руху буко
винських німців С.Д. Осачука 56.
Підбиваючи певні підсумки щодо характеристики історіографії
теми, автор хотів би зробити кілька зауваг. Поперше, незважаючи
на видиму значну кількість колективних наукових праць,
монографій, наукових статей, виданих українськими, польськими,
австрійськими, німецькими та румунськими фахівцями у контексті
буковинознавчих студій і схарактеризованих у даному огляді, лише
незначний відсоток безпосередньо стосується історії польської
спільноти на теренах краю та її національнокультурного руху
другої половини XIX ст. – 1914 р. Подруге, навіть праці, які чітко
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стосуються вище згаданих наукових проблем, не можуть бути
визнані такими, що написані з залученням значного фактичного
матеріалу і достатньої кількості джерел, отже, їхній науковий
рівень міг би бути вищим. І, потретє, над багатьма дослідниками
минулих років (зокрема тими, які працювали в СРСР, соціа
лістичних Румунії, Польщі, а також АвстроУгорщині, Австрійсь
кій Республіці, ФРН) тяжіли їхні політичні та ідеологічні
переконання, тобто деякі узагальнення не вповні відповідали
реальності і науковій істині. Зважаючи на це, потрібним видається
розглянути джерельну базу національнокультурного руху поляків
на Буковині другої половини XIX ст. – 1914 р.
Джерельна база проблематики розгалужена, різноманітна як в
інформаційному, так і у лінгвістичнономенклатурному плані.
Беручи до уваги таку обставину, для її чіткої, планомірної
характеристики пропонується класифікувати наявний масив
рукописних, друкованих і фототехнічних документальних джерел
за допомогою критеріїв походження та виконання, поділивши їх
на відповідні групи:
1) джерела архівних фондів, відділів рукописів бібліотечних
закладів у вигляді рукописів і мікрофільмів;
2) друковані джерельні матеріали;
3) статистичні, мемуарні, публіцистичні, довідкові та бібліо
графічні видання;
4) матеріали періодичної преси.
1. Широке коло джерельних матеріалів, що стосуються обраної
тематики, пропонують досліднику фонди Центрального державного
історичного архіву у м. Львові (ЦДІАЛ). Так, зокрема, об’ємними
за рівнем інформаційної насиченості, необхідними для вико
ристання постали справи опису №1 фонду №82 (“Бялиня
Холодецький Юзеф, польський громадський діяч, історик
(1852–1934)”) 57 вказаного архівного закладу, з яких автор
почерпнув матеріали щодо участі Ю. БялиніХолодецького у
національнокультурному русі поляків на Буковині другої
половини XIX ст. – 1914 р., його професійної, наукової, гро
мадської діяльності.
Питання польської політичної еміграції на Буковину першої і
другої половини XIX ст. висвітлено на сторінках справ опису №1
фонду №102 (“Колекція документів про польське повстання 1863–
1864 рр.”), опису №1 фонду №195 (“Товариство взаємної допомоги
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учасників польського повстання 1863–1864 рр.”) та опису
№1 фонду №474 (“Колекція документів про польські повстання
1830–1831 і 1848 рр.”) 58 ЦДІАЛ.
У фондах ЦДІАЛ містяться джерельні матеріали, що стосуються
наукових проблем зародження і перших кроків польського
національнокультурного руху на австрійській Буковині, зв’язків і
відносин польських благодійних, професійних, культурно
просвітніх товариств Галичини з подібними інституціями
національнокультурного життя Полонії на Буковині. Вони
перебувають, головним чином, в архівних справах описів №25
фонду №146 (“Галицьке намісництво”), №1 фонду №424 (“Сту
дентське товариство “Академічна читальня”, м. Львів”), №1 фонду
№466 (“Товариство польських журналістів, м. Львів”) та опису
№1 фонду №841 (“Об’єднання польських жіночих християнських
товариств, м. Львів”) 59.
Матеріали, що стосуються аспектів співпраці між галицькими
поляками і представниками польської етнокультурної спільноти
Буковини в окреслений час у справі розвитку польського
національного життя на теренах згаданих регіонів, перебувають
також у Державному архіві Львівської області (ДАЛО). З них нами
використано ті, що містяться у справах опису №1 фонду №765
(“Студентська бібліотека у Львові. “Академічна читальня” у
Львові”) та опису №1 фонду №902 (“Львівський міський архів”) 60
ДАЛО.
Значний масив неопублікованих документів, без яких прак
тично неможливо науково досліджувати проблему, зберігається в
Державному архіві Чернівецької області (ДАЧО). Основу цього
комплексу складають джерельні матеріали архівних фондів №3
(“Крайове управління Буковини”, описи №12) 61, №10 (“Дирекція
поліції м. Чернівці”, опис №1) 62 , №39 (“Маґістрат м. Чернівці”,
описи №13) 63, №147 (“Чернівецький змішаний суд м. Чернівці,
опис №27)64, №211 (“Крайова шкільна рада Буковини”, опис №1)65.
У них міститься велика кількість матеріалів діловодства крайових
державних установ і громадських організацій: протоколи, розпо
рядження, вказівки, циркуляри, доповідні записки, інструкції,
пояснення, звернення, клопотання, прохання, скарги і відповіді на
них, що стосуються польської спільноти на Буковині, її національно
культурного руху в регіоні, процесу інституалізації та розвитку
останнього. Наприклад, у фондах Крайового управління Буковини
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і дирекції поліції м. Чернівці цінними є документи про нагляд за
польськими благодійними, культурними, просвітніми, нав
чальними, політичними закладами, окремими суспільними
діячами. Крайова та повітова влада збирала інформацію про
громадськополітичну активність на теренах краю, аналізувала її,
видавала розпорядження. Крім багатого фактичного матеріалу
щодо національних прагнень поляків, згадані документи дають
можливість визначити ставлення органів влади до буковинських
полонійних інституцій, польського національнокультурного руху
загалом. Позиція владних структур неодноразово змінювалася
залежно від напрямку, в якому розвивалося політичне життя
держави загалом, справляючи значний вплив на темпи і напрямки
розгортання полонійних ініціатив у герцогстві.
Для дослідження помітне значення мають матеріали щодо
проведення політичних та адміністративних реформ, справи про
вибори до австрійського парламенту і сейму Буковини, органів
громадського самоврядування, статистичні дані про склад на
селення, політикоадміністративний поділ, про друковані видання
та нагляд за ними, про проведення переписів населення тощо.
Загальнообов’язковою була реєстрація статутів товариств і
громадських організацій у місцевих органах влади. Тому в архівних
фондах крайових владних органів сформувалася чимала колекція
статутів та інших документів, пов’язаних із заснуванням, визна
ченням правового статусу і діяльністю громадських об’єднань.
Зокрема, у фонді ”Крайове управління Буковини” збережено
статути першого полонійного товариства регіону – Польського
товариства братньої допомоги і Читальні польської у Чернівцях, –
які декілька разів змінювалися. Їх вивчення дає змогу простежити
трансформацію цього об’єднання – від гуртка взаємодопомоги до
центральної благодійної і культурнопросвітньої організації
поляків Буковини кінця XIX – початку XX ст. Подібне можна
сказати і про статути Товариства польських студентів “Оґніско”,
політичного товариства “Буковинське коло польське”, просвітніх
товариств при бурсах імені І.М. Іссаковича, імені Адама
Міцкевича, імені Яна Кілінського тощо.
Усі товариства обов’язково повідомляли органи крайової влади
про проведення звітновиборних зборів і зміни у керівництві.
Таких документів чимало у названих фондах. Цікавими були теж
звернення, клопотання полонійних організацій, які подавалися до

НАЦІОНАЛЬНОGКУЛЬТУРНИЙ РУХ ПОЛЯКІВ...

63

крайової і міської влади з окремих питань національнокультурного
життя, документи стосовно надання певної фінансової допомоги
польським освітнім закладам.
Становище римокатолицької і вірменокатолицької церков,
вірними яких була більшість етнічних поляків і спольщених
вірменів краю, частково висвітлюють важливі документи, котрі
містяться в описі №2 фонду №3 “Крайове управління Буковини”,
натомість аспекти вирішення освітніх проблем – джерельні акти
фонду “Крайова шкільна рада”.
Цікаві матеріали біографічного характеру зберігаються у
фондах відділу рукописів Наукової бібліотеки імені В. Стефаника
НАН України (м. Львів). Серед них найбільш значущі для цього
дослідження ті джерела, що стосуються певних аспектів життєвого
і творчого шляху, наукової, політичної та громадської діяльності
видатних діячів польського національного і національнокультур
ного рухів у Галичині та Буковині відповідно, – Францішка Смольки
та Александра Моргенбессера (Боберського), – і відносин між
ними 66 .
Важливими джерельними матеріалами є рукописні і друковані
мікрофільмові документи, що стосуються справ буковинської
Полонії у досліджуваний проміжок часу, фрагменти листування
провідних діячів польського національнокультурного руху у краї
другої половини XIX – початку XX ст. з полонійними діячами
різних частин АвстроУгорщини, інших європейських країн,
віднайдені й опрацьовані автором у різноманітних наукових
установах Польської Республіки. Зокрема, йдеться про певні фонди
і відділи Архіву нових актів (м. Варшава), читалень старих друків
та графічних і картографічних зібрань Ягеллонського університету
(м. Краків), відділів рукописів і мікрофільмових зібрань
Національного закладу імені Оссолінських (м. Вроцлав).
Проблематика джерельних матеріалів Архіву нових актів (м.
Варшава) є надзвичайно широкою. З їхнього величезного масиву
використано певні відомості щодо законодавства та актів
судочинства Австрійської (АвстроУгорської) імперії відносно
розвитку в межах монархії Габсбургів національних рухів. Так,
досить потрібними для диверсифікації інформаційних джерел
відносно конституційних реформ в імперії Габсбургів 60х рр.
XIX – початку XX ст., аналізу законодавчих актів, які визначали
правові рамки існування громадських національнокультурних
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інституцій в АвстроУгорщині, стали конституційні акти та
документи органів державного управління монархії Габсбургів:
міністерства внутрішніх справ 67 , Державного трибуналу (суду) 68,
Вищого судового і касаційного трибуналу (суду) 69 держави. Вони
недвозначно, як прецеденти конституційного права, трактували
державні нормативні акти вищої юридичної сили.
Наукова бібліотека Ягеллонського університету пропонує
досліднику у читальнях старих друків, графічних і картографічних
зібрань цікаві документи стосовно розташування на теренах
Буковини у другій половині XIX – на початку XX ст. головних
полонійних осередків. Зокрема, автору стали в нагоді короткі,
друковані на підставі докладніших збірників статистичних
матеріалів, відомості “Спеціального довідника населених пунктів
герцогства Буковина. 1893 р.” 70 , де подано характеристику
буковинських місцевостей, в яких проживали представники
польської нації. Близьким до згаданого джерела, однак якісно
відмінним від нього, став документ картографічного характеру, –
карта коронного краю Буковина станом на 1868 рік, у межах якої
спеціально позначені поселення, де компактно мешкали групи
польського населення71.
Рукописні та мікрофільмові епістолярні джерельні матеріали
представлені у сховищах відділів рукописів і мікрофільмових
зібрань Національного закладу ім. Оссолінських (м. Вроцлав) 72.
Ці типи документальних джерел поєднує між собою те, що певна
частина справ, які містять кореспонденції деяких діячів на
ціональнокультурного руху польської спільноти на Буковині
другої половини XIX – початку XX ст., доступна в рукописному
вигляді, інші з них, найбільше пошкоджені часом та неякісними
умовами їхнього зберігання, пропонуються дослідникам у вигляді
мікрофільмів. Так, наприклад, автором були проаналізовані
листування відомої буковинської польської літераторки Марії
Бартусувни з редакціями полонійних чернівецьких часописів
“Світанок” (“Przedświt”), “Газета польська” (“Gazeta polska”) другої
половини 70х – початку 80х рр. XIX ст., приватні папери відомих
діячів польського національного руху в Галичині Тадеуша
Романовича і Францішка Смольки. За ними можемо детально
простежити зв’язки цих постатей з дослідником буковинської
Полонії Леславом Боронським та її чільним ідеологом Александром
Моргенбессером.
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Отже, архівні й інші неопубліковані джерела, що стосуються
вказаної проблематики, є тим масивом документів, який включає
матеріали діловодства органів державної влади, громадських
організацій, особисті документи визначних діячів польського
національного руху Буковини і Галичини. Більшість документів
державних установ – рукописи, писані німецькою мовою, інколи з
перекладом польською. Головною мірою, інформація, котра в них
міститься, відзначається доволі високим ступенем достовірності.
Уважного ставлення щодо виявлення та обробки відповідних
інформативних даних потребували епістолярні джерела та
документи іншого походження і типів.
2. Другу групу документальної бази складають друковані
джерела. Для розуміння суспільних процесів у регіоні, політико
правового становища поляків, спольщених вірменів, умов діяль
ності державних і громадських установ не можна обійтися без
законодавчих документів. Вони публікувались в офіційних
збірниках, таких як “ReichsGesetzBlatt f ü r das Kaiserthum
Ö sterreich” (“Вісник державних законів для Австрійської ім
перії”) 73 , “LandesRegierungsblatt f ü r das Herzogthum Bukowina”
(“Вісник крайових законів і розпоряджень для герцогства
Буковина”) 74 , “Handbuch der Gemeinde verwaltung f ü r das Her
zogthum Bukowina“ (“Збірник актів (норм) громадського управ
ління для герцогства Буковина”) 75.
Серед друкованих джерел не можна оминути увагою звіти
діяльності Буковинського сейму. Вони відображали найважливіші
проблеми, котрі стояли перед громадськістю краю, непрості
суперечки, що точилися між національними представниками,
посольськими (депутатськими) групами. У контексті цього автором
віднайдено деякі додатки до стенографічних протоколів ландтагу
(сейму) герцогства Буковина, де містяться документальний і
статистичний матеріали, які стосувалися польської спільноти краю76.
Провідними документальними джерелами є також статути
різноманітних польських організацій і товариств, що діяли на
Буковині наприкінці 60х рр. ХІХ – початку ХХ ст.. Серед згаданих
документів на особливу увагу заслуговують програми діяльності
та розпорядчі документи Польського товариства братньої допомоги
і Читальні польської у Чернівцях і Сучаві77, Товариства польських
студентів “Оґніско” 78, політичного товариства “Буковинське коло
польське” 79 , гімнастичноспортивного товариства “Сокіл”
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м. Чернівці 80 і його філій, Товариства вірменокатолицької бурси
ім. І.М. Іссаковича, Товариства польської бурси ім. А. Міцкевича,
Товариства ремісничої бурси ім. Я. Кілінського81 , буковинських
повітових відділень (у містах Сучава, Серет, селищі Іцкани
Двірець) Товариства народної школи (м. Краків) 82, Товариства
народної освіти (м. Львів) 83, інших полонійних організацій краю84
і споріднених із ними структур 85 .
Дещо осібну від статутів буковинських інституцій польського
національнокультурного життя групу складають близькі до них
документи – звіти про діяльність даних утворень, серед яких
найбільший науковий інтерес становлять блоки річних звітів про
діяльність Польського товариства братньої допомоги і Читальні
польської м. Чернівці 86 , Товариства польських студентів “Оґ
ніско” 87 , політичного товариства “Буковинське коло польське” 88,
спортивногімнастичного товариства “Сокіл” (м. Чернівці) 89 ,
Товариства вірменокатолицької бурси імені І.М. Іссаковича,
благодійнопросвітніх товариств при польських бурсах (школах
інтернатах) імені Адама Міцкевича, імені Яна Кілінського 90 ,
Польського ощадного товариства 91 (м. Чернівці), Товариства
польських ремісників “Gwiazda” (з польської – “Зірка”) 92.
3. Наступну групу джерел становлять статистичні, мемуарні,
публіцистичні, довідкові, енциклопедичні і бібліографічні видання.
Серед статистичних праць, присвячених висвітленню та
первинному аналізу демографічного, етнічного становища Буковини
загалом і поляків у краї зокрема в другій половині XIX – на початку
XX ст., на наш погляд, досить ґрунтовними є видання, підготовлені у
70х – 90х рр. XIX ст. російським ученим К. Шмедесом, галицьким
науковцем Е. Воробкевичем, а також на початку XX ст. буко
винським статистиком Г. Міттельманом93. Водночас, найбільше у
пригоді для вивчення генези польської спільноти Буковини,
характеристики її соціальнодемографічного становища у краї
наприкінці XIX ст. стала брошура “Поляки на Буковині. Статистич
ний нарис” (1897 р.)94, автор якої, Леслав Боронський, був відомим
діячем польського культурнопросвітнього руху Галичини.. В її тексті
він подав докладну статистику демографічного, соціального та
економічного становища польської етнічної групи у регіоні станом
на середину 90х рр. XIX ст., яка базувалася, головним чином, на
даних загальнодержавного урядового перепису населення, про
веденого в монархії Габсбургів у 1890 р.
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В АвстроУгорщині діяла налагоджена і добре організована
статистична служба. Регулярно друкувалися статистичні дані, які
охоплювали різні сторони життя імперії та окремих її земель.
Звідси, для нас найбільший інтерес становлять матеріали, що дають
можливість вивчати етнічний склад населення, динаміку зміни
чисельності жителів Буковини, зокрема в окремих населених
пунктах краю 95.
Помітний інтерес для дослідника національнокультурного руху
польської спільноти на Буковині другої половини XIX ст. – 1914 р.
становлять мемуари про життєвий, творчий шлях, громадську
діяльність провідних діячів та активістів буковинської Полонії,
осіб, причетних до її національних ініціатив у згаданий проміжок
часу. Такою книгою спогадів про перипетії своєї молодості і зрілих
років під назвою “Спогади з львівської в’язниці”, наприклад,
відзначився, так би мовити, “патріарх” польської спільноти
Буковини А. Моргенбессер 96.
Іншою подібною мемуарною роботою є брошура Ґжеґожа
Ціцімірського, активного діяча польського національнокультурного
руху Галичини та Буковини, під назвою “Поляки на Буковині і
освітні завдання Товариства народної школи (TSL)” (1907 р.) 97. У
ній Ґ. Ціцімірський, ґрунтуючись на значній джерельній базі,
висвітлив стан вивчення польськими дітьми краю рідної мови і
літератури у школі та поза нею, перспективи розвитку Змішаного
кола Товариства народної школи – TSL, створеного 1902 р. у
м. Чернівці, та подібних філій TSL у містах Сучава, Серет, селищі
ІцканиДвірець тощо.
Праця Валенти Цвіка “Минуле Польського товариства братньої
допомоги і Читальні польської” (1885 р.) 98 містить інформацію,
щодо заснування, початкових кроків діяльності та подальших
ініціатив першої з польських організацій краю протягом 1869–
1885 рр., почерпнуту безпосередньо із втрачених на сьогодні джерел.
Органічно доповнює цю групу джерельних матеріалів блок
публіцистичних робіт, які дають змогу зорієнтуватись у суспільно
політичному житті Буковини, динаміці й основних аспектах
становлення, інституалізації та розвитку польського національно
культурного руху у краї.
В анонімній роботі Альфреда Гальбана (авторство останнього
встановлено польським істориком Е. Бєджицьким на підставі
порівняльного аналізу стилю даних робіт з приватними паперами
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цієї особи, а також за допомогою свідчень його сучасників і
друзів 99) – професора Чернівецького університету “Франціско
Йозефіна”, досить знаного у краї політика і професійного
публіциста – знаходимо викладені з дотриманням наукової
термінології підбірки фактичного матеріалу з коментарями і
детальним аналізом щодо міжетнічних відносин і міжнаціональної,
переважно політичної боротьби у краї протягом другої половини
XIX – початку XX ст.. Вони стосувалися і національнокультурного
руху польської спільноти на Буковині в означений час 100.
Розумінню характеру національнокультурних ініціатив поляків
на Буковині, природи певних конфліктів між націями та
конфесіями краю сприяє брошура буковинського польського
журналіста і громадського діяча кінця XIX – початку XX ст.
Клеменса Колаковського “В обороні правди” (1886 р.) 101. Окрім
того, вона містить фактичні і статистичні дані з минулого польської
громади буковинських теренів.
Корисними видами джерел є довідкові та енциклопедичні
видання. Серед них слід назвати “Малу енциклопедію етнодержаво
знавства”102, “Новий орфографічний словник української мови”103,
архівнобібліографічні фондові покажчики “Галицьке намісництво
(1772–1921)” 104 по ЦДІАЛ, “Особисті архівні фонди відділу
рукописів Наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України”105,
довідники матеріалів, що зберігаються в центральних державних
архівах Польщі і стосуються польської політичної, трудової еміграції
1865–1939 рр., польського національновизвольного руху другої
половини XIX – початку XX ст., підготовлені відомим дослідником
полоністом Едвардом Колоджеєм106.
Важливими також є бібліографічні праці, які стосуються історії
національнокультурного руху польської громади на Буковині
другої половини XIX ст. – 1914 р. Серед них варто виділити
бібліографічні збірники “Закордонна Полонія ”, видані в Польщі у
1979–1989 рр. 107 , і скрупульозні бібліографічні праці знаного
німецького дослідника Еріка Бека “Бібліографія буковинського
краєзнавства. Література до 1965 р.” (видана у Мюнхені в 1966 р.)108
і “Бібліографія буковинського краєзнавства. Література з 1965–
1975 рр.” (видана в Дортмунді у 1985 р.) 109.
4. Четверту групу джерел формують матеріали періодичної преси,
що у численних публікаціях крайових газет, котрі видавалися
німецькою (“Bukowina“; “Genossenschaftsund VereinsZeitung”),
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українською (“Буковина”), польською (“Gazeta polska”) мовами,
та часописів зпоза меж Буковини, Східної і Західної Галичини
(“Dziennik Ustaw Państwowych”; “Gazeta Narodowa”) стосувалися
національнокультурного руху поляків на Буковині та виходили у
другій половині XIX ст. – 1914 р. 110.
Виваженими й об’єктивними у розкритті політикоадміністра
тивного статусу краю в складі монархії Габсбургів, міжнаціональ
них відносин на теренах Буковини є статті, які друкувались у
60х рр. XIX – на початку XX ст. на шпальтах часописів “Буковина”
(“Bukowina“) та “Газети громад і товариств” (“Genossenschafts
und VereinsZeitung”), що виходили німецькою мовою. Будучи
офіційними виданнями, вони частіше прагнули подати загалові
актуальну інформацію, утримуючись від її подальшого ко
ментування.
Серед важливих польських періодичних видань, безумовно, слід
відзначити друкований орган буковинських поляків загалом і
чернівецьких зокрема “Газета польська” (“Gazeta polska”), яка
виходила спочатку двічі, а згодом – тричі на тиждень протягом
1883–1913 рр. У її публікаціях містяться матеріали, котрі досить
об’єктивно висвітлюють різноманітні аспекти участі польської
спільноти регіону в економічному, суспільнополітичному,
культурному, мистецькому житті Буковини, починаючи з 80х років
ХІХ ст. і до початку Першої світової війни.
З українських видань ґрунтовним джерелом пізнання характеру
польськоукраїнських стосунків у краї можемо назвати чернівецьку
газету “Буковина”, що була створена як двотижневик і стала
результатом співпраці Івана Тимінського, Юрія Федьковича та
Клеменса Колаковського, редактора “Газети польської” від часу
заснування останньої у 1883 р.. Її публікації аж до початку Першої
світової війни витримано у толерантному відносно поляків дусі.
Більшість українців добре пам’ятали, що активісти польської
спільноти краю у відповідний період допомогли українським силам
Буковини заснувати однойменний часопис і перетворити його з
часом на щоденне видання.
Певну інформативну місію виконують і часописи, які щоденно
виходили у Львові та Кракові польською мовою протягом другої
половини XIX – початку XX ст.: “Щоденник державних законів”
(“Dziennik Ustaw Państwowych”) і “Національна газета” (“Gazeta
Narodowa”).
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Підсумовуючи огляд джерел, можемо відзначити, що збереглася
велика кількість різноманітних архівних та друкованих матеріалів
з історії національнокультурного руху поляків на Буковині в
окреслений період. Для залучення їх досить широкого кола
довелося провести значну пошукову роботу. Складність її полягала
в тому, що документальні джерела розкидані по багатьох архівах і
відділах рукописів наукових закладів, розпорошені по різних
фондах. Більшість із них носить фрагментарний характер, вимагає
доповнення інформацією з інших джерел. Проте використання
введених у науковий обіг рукописних і друкованих джерел сприяє
комплексному вивченню національнокультурного руху поляків на
Буковині другої половини XIX ст. – 1914 р..
Отже, незважаючи на критичні зауваги, наявний стан наукової
розробки та джерельна база достатні для всебічного розкриття
обраної тематики. Водночас, зроблений історіографічний та
джерелознавчий аналіз досліджуваної проблеми свідчить про те,
що вона потребує висвітлення в українській та європейській
історіографіях у межах окремої наукової монографії 111.
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