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ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
УДК [323.21] (477.8) “1867/1914”
ББК

Іван Монолатій

ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ
ТА ВЗАЄМОДІЇ ЕТНІЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ В АВСТРО-УГОРЩИНІ
У статті досліджується джерельна основа вивчення інституційних процесів у сфері етнополітики Австро-Угорщини, що стосувалися забезпечення прав і потреб етнічних політичних акторів,
процесів зовнішньої та внутрішньої інституціоналізації українських, польських, єврейських, румунських і
німецьких політичних акторів Галичини й Буковини. Охарактеризовано стан сукупної джерельної бази
вивчення політики Відня щодо етнічних політичних акторів, проведено класифікацію вірогідних джерел,
подано загальну характеристику особливостей і значимості їхніх окремих типів, видів тощо; здійснено
нове прочитання вже відомих і введено в науковий обіг нові джерела з визначених проблем.
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Етнічна ідентичність здавна визнана найпотужнішою серед інших форм самоусвідомлення індивіда, а отже – надалі відіграватиме важливу роль у політичному процесі.
Це спонукає вивчати останній в етнічному ракурсі, зокрема досліджувати постання етнічних політичних акторів і захист ними групових прав.
Період кінця ХХ – початку ХХІ ст. характеризується зміною парадигми в етнонаціональній політиці країн Центрально-Східної та Західної Європи. Суттєву роль для розуміння складних механізмів взаємодії в багатоетнічному середовищі відіграють знання
про інституціоналізацію та взаємодію етнічних політичних акторів, які мали місце в
минулому. Адже, починаючи з XIX ст., етнонаціональні спільноти стали (поряд із класами) основними учасниками політичного процесу, а з другої половини 60-х років
XX ст. – одними з головних суб’єктів політичних взаємин. Такий статус-кво визначає
імператив осмислення каталізаторів політичної участі різних за статусом спільнот, вивчення процесу їхньої інституціоналізації та досвіду захисту ними групових інтересів.
Це завдання видається особливо актуальним з урахуванням того, що величезні за територіями та етнічно неоднорідні імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. презентували різні
стратегії в царині етнонаціональної політики. Крім того, політичний процес у межах таких держав був рівнодіючою багатьох різноспрямованих змін – глобальних, субнаціональних (регіональних) і локальних. Тому політична система Австро-Угорщини повинна осмислюватися з урахуванням діяльності різностатусних етнічних політичних
акторів. Оскільки політичні процеси проявлялися й на рівні провінцій дуалістичної імперії, що утворювали “макроелементи” держави на регіональному рівні, зокрема в Галичині й Буковині, то він суттєво впливав на загальноімперські політичні процеси та
інститути й навпаки. Відтак дослідження етнічного аспекту інституційних процесів в
Австро-Угорській імперії набуває значущості внаслідок альтернативності загальноєвропейських інтеграційних процесів.
Зокрема актуальним є вивчення досвіду взаємин етнонацій з державою, як особливим політичним актором, специфіки політичної мобілізації етнічності, а також захисту групових прав етнічними політичними акторами. Адже українська, польська, єврейська, німецька й румунська спільноти в Цислейтанії, як складові багатонаціонального суспільства Габсбурзької монархії, були одними з найбільших і стали активними
учасниками етнонаціональних взаємин другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Об’єктивний аналіз етнонаціональної політики Відня цього періоду засвідчує, що в більшості
випадків виникнення політичних інститутів стало джерелом етнодержавотворення,
оновлення крайових суспільств на демократичних засадах та їхнього культурного піднесення. Оскільки взаємовідносини суб’єктів етнополітичної сфери, залежно від їх ста© Монолатій І., 2011
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тусу й характеру, поєднували й конструктивний потенціал, і небезпеки дестабілізації,
породжуючи необхідність їхньої оптимізації, важливим є дослідження, з одного боку,
ролі й місця держави в інституціоналізації та діяльності етнічних політичних акторів, а
з другого – формалізації державою політичної участі громадян в умовах поліетнічного
суспільства.
Джерельною основою дослідження вищеозначеної проблеми є архівні й частково
опубліковані документи. Серед перших – документи органів влади й матеріали, що висвітлюють діяльність політичних акторів. Документи такого характеру зберігаються у
вітчизняних архівосховищах – Державних архівах Івано-Франківської, Львівської та
Чернівецької областей, Центральному державному історичному архіві України у Львові, Центральному державному архіві громадських об’єднань України, Центральному
державному архіві вищих органів влади і управління України, відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України, а також
зарубіжних установах – Державному архіві Російської Федерації, Архіві зовнішньої політики Російської імперії історико-документального департаменту МЗС Росії, Архівах
Актів Давніх і Нових у Варшаві, Державного архіву в Перемишлі, відділі рукописів
Ягеллонської бібліотеки в Кракові, Федеральному архіві Німеччини (відділення в Потсдамі), Центральному євангелістському архіві та Архіві дияконату Євангелістської церкви Німеччини в Берліні, Австрійському державному архіві у Відні.
Осібний комплекс джерел становить етнічна преса досліджуваного хронотопу, часописи етнічної більшості – “Правда”, “Діло”, “Галичанин”, “Русская рада”, “Новий
громадський голос”, “Руслан”, “Гайдамаки”, “Православная Русь”, “Літературно-науковий вісник”, “Буковина”, “Стрийський голос”, “Борба”, “Україна”, а також газети
етнічних груп – “Naprzód”, “Gazeta Narodowa”, “Nasz Przęglad”, “Kurjer Stanisławowski”,
“Tydzien”, “Ojczyzna”, “Moriach”, “Czas”, “Chwila”, “Bukowiner Nachrichten”, “Bukowiner Volkszeitung”, “Die Zeit”, “Czernowitzer Tagblatt”, “Czernowitzer Allgemeine Zeitung”.
Пропонуючи свої міркування з озвученої теми, зауважмо: підбір архівних документів і матеріалів ми здійснювали, переслідуючи головну мету – представлення окремих одиниць репрезентативного кола джерел, а не їхньої кількості. У випадку дослідження із царини ретроспективної політології додатковий (археографічний) матеріал
для більш глибокого розуміння проблеми інституціоналізації та взаємодії етнополітичних акторів дають документи, які зберігаються в установах Національного архівного фонду України та зарубіжних архівах, а також відділах рукописів наукових бібліотек. На нашу думку, дослідження проблеми, винесеної в заголовок статті, дозволяє
провести класифікацію джерел за їх типово-видовими характеристиками; виокремити й
проаналізувати найбільш інформативно значимі джерела з історії етнополітичних та
етнонаціональних взаємин в Австро-Угорщині, конкретних проявів діяльності її владних
інституцій; здійснити нове прочитання й увести в науковий обіг окремі, раніше невідомі,
джерела, які мають принципове значення для об’єктивного висвітлення етнополітики
Габсбурзької монархії, створення цілісної наукової концепції її вивчення.
Аналізуючи особливості інституціоналізації та діяльності етнічних політичних акторів в Австро-Угорщині (на прикладі Галичини й Буковини), ми намагались охопити
репрезентативне коло джерел, з яких можна виокремити такі групи:
- документи центральних і місцевих органів влади;
- документи зовнішньополітичних відомств;
- документи репрезентативних органів етнонаціональних спільнот;
- матеріали судових процесів;
- джерела особового походження;
- спогади представників етнічних політичних еліт;
- матеріали етнічної преси.
157

Вісник Прикарпатського університету. Історія. Випуск 20.

Найбільшою за обсягом і різноманітною за видовою ознакою джерел є група документів центральних і місцевих органів влади. Це, насамперед, циркуляри, обіжники,
розпорядження міністерств юстиції, внутрішніх справ, визнань та освіти Австро-Угорщини, міністерства релігійних визнань і публічної освіти Другої Речі Посполитої з приводу політичних зібрань, виступів депутатів, демонстрацій, антисемітських виступів,
виборів до рейхстрату тощо [37–40], етнополітичного статусу національностей [48]. Інформації щодо останнього доповнюють окремі статті про національну політику на західноукраїнських землях, що ввійшли до фондів ЦК КПЗУ [2].
До другої підгрупи відносимо документи, створені службовцями Галицького намісництва, Крайового комітету у Львові, Львівського воєводського управління, Львівського міського староства, Дирекцією поліції у Львові, Виконавчого комітету Буковинського сейму, Буковинської крайової управи, Станіславського воєводського управління,
Станіславським повітовим управлінням державної поліції, Станіславської державної
прокуратури, Станіславського повітового суду, повітових староств у Станіславі, Коломиї, Печеніжині, Снятині, Крайовою шкільною радою у Львові та ін. Зокрема, це петиції до крайових сеймів [3], документи національних товариств, листування із приводу
реєстрації осередків політичних партій, їхні статути [27], матеріали стосовно виборів до
Австрійської державної ради (рейхсрату) і крайових сеймів [43], звiти й донесення полiцiї про з’їзди й конференції [26; 25], демонстрацiї, вiча, збори та їхні ухвали [19; 24],
аналітичні й історичні довідки та доповідні записки [17] і т. п.
До групи джерел центральних і місцевих органів влади зараховуємо й документи
т. зв. державного походження. Це, насамперед, законодавчі акти [74; 75; 97; 117; 143;
151–154; 160; 161; 164], стенограми засiдань рейхсрату [166], інші офiцiйнi документи
владних структур [174].
Використання цієї групи джерел дало можливість з’ясувати особливості етнополітики Австро-Угорщини, формалізацію політичної участі громадян, функціонування
органів місцевого самоврядування, органів правопорядку, крайових і представницьких
органів етнонаціональних спільнот.
Опосередковані інформації про інституційні процеси в етнонаціональній сфері
Австро-Угорщини, взаємодію етнічних політичних акторів містять документи зовнішньополітичних відомств. Передусім це звіти російських дипломатів про національні та
політичні відносини в Галичині в контексті парламентських виборів [36]. Вивчення їхнього змісту дозволяє зробити висновок про штучне закріплення російського чинника в
західноукраїнській етнополітичній сфері: послаблення етнополітичного руху українців
за допомогою угодовської політики москвофілів з польськими етнічними партіями.
Зміст цього типу джерел, з особливим поглядом на рівностатусні спільноти українців і
євреїв, підтверджують документи, які збереглися в діловодстві окремих партійно-політичних інституцій [33–34]. На іншому ідеологічному полюсі – звіти австрійського зовнішньополітичного відомства щодо активізації “російської акції” й становище етнічної
більшості реґіону напередодні Першої світової війни [47].
До групи джерел репрезентативних органів етнонаціональних спільнот зараховуємо передусім документацію Крайової сіоністської організації у Львові [4–6], Координаційного комітету польських партій “Rada Narodowa” [11–12]. Зокрема використання документів такого типу дало можливість з’ясувати завдання й стратегії захисту етногрупових інтересів єврейської та польської спільнот, поведінку їхніх етнічних лідерів.
Окремі документи етноконфесійних самоврядних спільнот – правління євангелістської церковної громади Львова [10], єврейської релігійної громади Львова [14],
Спілки німців-християн Галичини [15], чернівецької міської єврейської релігійної громади [29], а також митрополії Буковини [28] – дозволяють виокремити конфесійний
чинник міжгрупового інтеракціонізму. Його вияви – документи наративного характеру
щодо конфронтації за “свої” конфесії/церкви, а також спроби врегулювання етносоціальних і ціннісних суперечностей, захист національних ідентичностей.
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У контексті нашої теми важливим є корпус документів, які зберігаються у фондах
спеціалізованих архівів євангелістських церков. Це передусім документи, які стосуються українсько-німецької міжконфесійної взаємодії, ролі й місця пастора Т.Цеклера в
артикулюванні культури міжетнічної взаємодії [45; 46]. Інформації останніх значно доповнюють матеріали офіційного характеру, які зберігаються в державних архівах Німеччини та Польщі [44; 41; 42].
Цінними для дослідження міжетнічної взаємодії є матеріали судових процесів. Їхня цінність полягає в документальній фіксації вчинків/ролей фіґурантів етноконфліктної взаємодії. Це, зокрема, випадки психологічного тиску [76], соціальної обструкції
[23], радикальних методів боротьби [20; 22] і т. д. Надзвичайно цінними є матеріали
досудового слідства щодо професійної діяльності видавця Я.Оренштайна [16; 18] – у
контексті вивчення культури міжетнічної взаємодії вони з’ясовують мотивації одного з
представників української інтеліґенції єврейського походження.
Вартують уваги й джерела особового походження, представлені спогадами, щоденниками, листуванням, автобіографіями етнічних лідерів етнонаціональних спільнот
і громадсько-політичних діячів: М.Бучинського [30–31], С.Дністрянського [1], Ю.Романчука [7–9], П.Мілюкова [35], М.Павлика [13], Л.Пінінського [31]. У цій групі джерел зберігається інформація про ресурсний потенціал окремих етнонаціональних спільнот, ориґінали звернень і декларацій депутатських фракцій рейхсрату та крайових сеймів, чернетки законопроектів, ініціативи лідерів етнічних груп щодо реформування виборчого законодавства, захист політичних прав етнофорів.
Важливими для розуміння етнополітичних ініціатив поліетнічної держави, її політичного істеблішменту є опубліковані спогади представників етнічних політичних
еліт. Зосібна це мемуари очільників політичних фіґур етнічних груп: українців К.Трильовського [124], Є.Олесницького [98] та І.Франка [126]; поляків С.Ґломбінського [144]
та З.Качковського [145]; євреїв С.Ґольдельмана [66], В.Жаботинського [71] й Б.Штраухера [138]; росіянина В.Вітте [57]. У них знаходимо міркування суб’єктивного характеру щодо оцінок етнополітичного ренесансу підпорядкованих етнічних груп, їхні мету
й завдання, еволюцію стратегій міжгрупових інтеракцій.
У формі аґрегованих етнічними партіями завдань, реалізація яких сприяла б зміні
становища “своїх”, вони відображені в їхніх програмах і зверненнях [128; 142; 157].
З-поміж останніх особливо важливими є публікації тих, хто претендував на статус формалізованих або неформалізованих етнічних лідерів чи бодай складав ядро найактивніших членів партійних або громадських інституцій [135; 146; 159; 170].
Вартісні інформації особистого характеру містять мемуари очевидців досліджуваних подій етнополітичного характеру: українців В.Витвицького [56], С.Ґеника-Березовського [65], С.Каратницької-Фодчук [81], І.Кейвана [82]; поляка Г.Штайнґауса
[165]; австрійців Ґ.Дроздовського [70] і М.Шпербера [131]. Перераховані спогади дають
виразну характеристику тональності політичної поведінки етнічних груп, формування
подвійної етнонаціональної свідомості. Значний інтерес щодо соціокультурного розвитку окремої етногрупи становить збірка спогадів про єврейські штетли Східної Галичини, упорядкована О.Кофлером [147].
Осібно в цій групі джерел містяться пастирські послання А.Шептицького [100–
103] і спогади Л.Цеклер [129]. Інформації останніх дають змогу простежити формування засад міжетнічної толерантності в досліджуваному хронотопі, артикуляцію церковними діячами окремих етнополітичних та етносоціальних цінностей, реакцію на етнополітику центру. Зауважмо: саме лідери церков були творцями настроїв щодо “чужих” і
“вихователями” толерантності. Адже цим неформалізованим етнічним політичним акторам доводилося протиставлятись усталеним конкурентно-конфліктним “традиціям”
міжетнічної взаємодії. Відтак масштабність запропонованої неформалізованими етнічними політичними акторами архітектоніки політичної культури полягала в символізмі.
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Унікальним джерелом для вивчення взаємодії етнополітичних акторів, міжетнічних відносин та міжетнічних процесів у досліджуваному хронотопі є матеріали періодичних видань етнічних груп. Названа група джерел містить важливі інформації
публічно-правового характеру: відозви керівників політичних партій етнічних груп та
окремих церков [54; 55; 58; 60; 68; 69; 110; 119; 120; 141; 149; 150], заяви очільників
депутатських фракцій, стенограми промов послів рейхсрату та крайових сеймів,
депутатські запити [59; 62; 76; 77; 80; 112; 114; 123; 125; 133; 140; 162; 163]; програми
політичних партій і національних товариств [94; 95; 111]; моніторинг проблем
міжетнічної взаємодії [49; 53; 67; 83; 114; 130].
Окремий блок газетних публікацій становить проблема гармонізації міжетнічних
взаємин, зокрема українсько-польських відносин у Галичині, перебігу їхніх “замирень”
через діяльність парламентських та сеймових фракцій, впливу зовнішньополітичних
факторів [61; 78; 84; 91; 92; 93; 96; 99; 105; 107; 108; 109; 113; 116; 118; 132; 167; 168;
169]. Авторами і/або коментаторами таких дописів нерідко були й діячі протиборчих
етнічних політичних таборів або неформалізовані етнічні актори [87; 89; 104; 171; 172].
Осібна тема газетних повідомлень – дискусії щодо компромісів рівно- та рівностатусних спільнот, зокрема “Буковинської згоди” й позиціонування в ній євреїв [55;
136; 139–140; 148; 155]. У цьому контексті принципово важливими для дослідження
амбівалентності статусу груп є поодинокі публікації, присвячені партійному структуруванню західноукраїнського єврейства, його політичним фіґурам [64; 73; 88; 90; 121].
Поряд із цим окремий блок статей присвячено проявам антисемітизму [50; 51; 63; 64;
72; 79; 127; 134], випадкам етнічного насильства під час виборів [62; 85; 86; 137], погромам та бойкотам євреїв [52; 106; 115; 156; 158; 173].
Загалом етнічна преса, яка спеціалізувалася на висвітленні проблем міжгрупових
інтеракцій, є важливим джерелом для вивчення інституціоналізації та взаємодії етнічних політичних акторів в Австро-Угорщині. Газетні публікації ми трактуємо своєрідним дзеркалом оцінки реалій, у яких перебували держава та етнічні групи.
Отже, висновуємо, що інституціоналізація та взаємодії етнічних політичних акторів – одна з тенденцій, що визначає реалії сьогодення як в Україні, так і в країнах Європи й США загалом. Такий статус-кво зумовлює імператив осмислення каталізаторів політичної участі різних за статусом спільнот, вивчення процесу інституціоналізації етнічних політичних акторів і досвіду захисту ними групових інтересів. У цьому випадку
показовою є ретроспективна компонента аналізу інституційних процесів у сфері етнополітики імперій.
На наш погляд, вищеозначена проблема в її джерельному забезпеченні, дозволяє:
- розуміти політичні процеси в Габсбурзькій монархії, пов’язані з консолідацією
держави та етноконфесійних спільнот, як формування останніми політичних акторів, діяльність яких ґрунтувалася на обстоюванні прав та інтересів етнічних
груп, визначала специфіку й тенденції здійснення публічної політики;
- орієнтуватися в генезі таких категорій, як: етнополітична взаємодія, етнонаціоналізм, ідентичність, мультикультуралізм та регіоналізація;
- конструювати уявлення про рівні й фактори історії розвитку етнополітичних процесів в Європі та Україні зокрема;
- орієнтуватися в проблематиці імміґраційного фактора етнополітичних процесів,
сучасних трендах активності етнічних меншин європейського континенту в цілому та України зокрема;
- оцінювати перспективи розвитку ЄС із урахуванням еволюції етнополітичної динаміки в центрально- та східноєвропейському регіоні й зокрема в Україні.
Таким чином, вивчення наявного корпусу джерел з нашої теми науково підтверджує тезу, що в поліетнічних суспільствах етнонаціональні групи рано чи пізно усвідомлюють необхідність обирання стратегії взаємодії з титульною нацією, яка може
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орієнтувати громадян, що ідентифікують себе з тією чи іншою національною спільнотою, на вихід політизованої етнічної групи зі складу певної держави чи отримання
політичних прав автономії; на протест у надії підвищити колективний статус у рамках
держави проживання чи на готовність сприйняти і змиритися зі своїм становищем,
використовувати будь-які можливості, що можуть відкритися для них у конкретній
політичній системі.
Фактично, окреслена проблема виводить етнічні історію й соціологію, а також
ретроспективну політологію на новий щабель аналізу етнонаціональних моделей політичної та громадянської участі, що реалізуються чи можуть потенційно бути реалізованими в політичному процесі сучасних ЄС та України.
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Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України),
ф. 4465 Документи і матеріали українських емігрантських установ, організацій та різних осіб
(колекція). 1901–1948 рр., оп. 1, спр. 474. Статті та реферати С. Дністрянського про проекти
конституції Західно-Української Народної Республіки. Рукописи. 1918–1919 рр., 88 арк.
Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України), ф. 6 Центральний
Комітет Комуністичної партії Західної України. 1917–1936 рр., оп. 1, спр. 177. Статьи о национальной политике на Западной Украине. 1925 г., 283 арк.
Центральний державний історичний архів України м. Львів (ЦДІАЛ України), ф. 146 Галицьке
намісництво, м. Львів (K. k. Galizische Statthalterei / C. k. Namiestnictwo Galicyjskie). 1448–1934 pp.,
оп. 1, спр. 655. Петиции в Краевой сейм украинских и польских социал-демократических партий,
организаций, отдельных гмин с требованием введения прямых, тайных, равных выборов. 1904 р.,
172 арк.
Там само, ф. 338 Крайова сіоністська організація, м. Львів (Krajowa organizacja sjonistyczna we
Lwowie). 1902–1940 рр., оп. 1, спр. 94. Меморандум союзу сіоністів-ревізіоністів в Парижі про
створення і сфери діяльності всесвітнього представництва євреїв в Палестині. 1928 р., 7 арк.
Там само, спр. 148. Стаття Адольфа Ротфельда “Про суть сіонізму”, н/д, 10 арк.
Там само, спр. 493. Програма Всесвітнього союзу загальних сіоністів. 1933 р., 13 арк.
Там само, ф. 382 Романчук Юліан (1842–1932), політичний і громадський діяч, педагог, письменник,
журналіст. 1881–1927 рр., оп. 1, спр. 1. Звернення, декларації, листи та інші документи про
діяльність Ю. Романчука як голови об’єднаного українського депутатського клубу в австрійському
парламенті. 1890–1923 рр., 63 арк.
Там само, спр. 37. Листи О. Озавирського, А. Онищука, [Я.] Оренштайна і В. Охримовича 1907–
1916 рр., 4 арк.
Там само, спр. 59. Стаття Ю. Романчука “Антипольська кампанія та її зброя”, 5 арк.
Там само, ф. 427 Правління євангелицької церковної громади, м. Львів (Evangelisches Pfarramt in
Lemberg). 1678–1939 рр., оп. 1, спр. 1253. Переписка с магистратом г. Львова об изменении евангелического вероисповедания лиц на римско-католическое. 1904–1905 гг., 25 арк.
Там само, ф. 524 Координаційний комітет польських партій “Rada Narodowa”, м. Львів (Komitet
Koordynacyjny polskich partii “Rada Narodowa” we Lwowie), 1906–1911 pp., оп. 1, спр. 2. Статут
товариства “Ліга польська” у Львові. 1907 р., 7 арк.
Там само, спр. 3. Положення про вибори до державної ради (чернетка). 1907 р., 31 арк.
Там само, ф. 663 Павлик Михайло (1853–1915), публіцист, письменник, громадсько-політичний
діяч, дійсний член НТШ. 1853–1940 рр., оп. 1, спр. 254. Листування М. Драгоманова з
Т. Окуневським. 1883–1905 рр., 686 арк.
Там само, ф. 701 Єврейська релігійна громада, м. Львів (Israelitische Cultus-Gemeinde in Lemberg).
1785–1942 рр., оп. 4, спр. 87. Звіт про діяльність релігійної громади. 1898–1904 рр., 12 арк.
Там само, ф. 863 Спілка німців-християн Галичини, м. Львів (Bund der Christlichen Deutschen,
Lemberg). 1918–1932 рр., оп. 1, спр. 1. Переписка з “Союзом німців за кордоном” у Берліні, книжковим видавництвом в Троппау (Сілезія) і німцями спілки про пересилку для бібліотеки книг та
календарів, перекази грошей та інше. 1918–1921 рр., 183 арк.
Державний архів Івано-Франківської області (Держархів Івано-Франківської обл.), ф. 2 Станіславське воєводське управління, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства
(Urząd Wojewόdski w Stanisławowie). 1921–1939 рр., оп. 1, спр. 245. Переписка с Министерством
внутренних дел о расследовании причин возвращения в Коломыю Оренштейна Якуба, владельца
украинского книжного магазина в Берлине. 21.08.1924 – 30.11.1925 гг., 38 арк.
Там само, оп. 3, спр. 1091. Переписка с поветовыми староствами об утверждении уставов, о регистрации еврейских сионистских организаций в поветах Станиславского воеводства. 01.12.1920 –
18.03.1930 гг., 488 арк.
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18. Там само, ф. 8 Коломийське повітове староство, м. Коломия Коломийського повіту Станіславського
воєводства (Starostwo Рowiatowe w Kołomyi). 1918–1939 рр., оп. 1, спр. 8. Переписка с органами
полиции о расследовании деятельности представителя Министерства образования ЗУНР –
Оренштейна Якуба Сауловича. 12.06.1920 – 20.05.1925 гг., 24 арк.
19. Там само, ф. 16 Снятинське повітове староство, м. Снятин Снятинського повіту (C. к. Starostwo w
Sniatynie). 1893–1917 рр., оп. 1, спр. 4. Директивні розпорядження Міністерства внутрішніх справ
про нагляд за діяльністю єврейських сіоністичних організацій в Австро-Угорській монархії.
23.09.1916–25.04.1917 р., 7 арк.
20. Там само, ф. 225 Станіславська державна прокуратура, м. Станіслав Станіславського повіту
(C. к. Prokuratorya Państwa w Stanisławowie). 1863–1918 рр., оп. 1, спр. 24. Дело по обвинению
Голубовского Василия и др. за похищение несовершеннолетней Фриш Песи. 23.07.1888 –
21.12.1890 г., 17 арк.
21. Там само, спр. 90. Дело по обвинению Кухтаря Василия за призыв жителей села Саджава к не
выходу на работу евреям. 12.11.1906 – 20.10.1911 гг., 16 арк.
22. Там само, спр. 111. Дело по обвинению Мерживяка Иосифа за нанесение телесного повреждения
Нейфельду Рубину. 25.10.1909 – 16.04.1910 гг., 10 арк.
23. Там само, спр. 113. Дело по обвинению Ляховича Дмитрия и др. за распространение листовок
“Браця християне”, призывавших к бойкоту еврейского населения. 27.08.1910 – 14.09.1911 гг.,
30 арк.
24. Державний архів Львівської області, ф. 271 Дирекція поліції у Львові. 1918–1928 рр., оп. 1, спр. 492.
Заявления правлений еврейских партий, обществ и других организаций во Львове о предоставлении
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В статье исследуются источники к изучению институциональных процессов в сфере этнополитики Австро-Венгрии, касающиеся обеспечения прав и потребностей этнических политических
акторов, процессов внешней и внутренней институционализации украинских, польских, еврейских,
румынских и немецких политических акторов Галичины и Буковины. Охарактеризовано состояние
совокупной источниковой базы изучения политики Вены в отношении этнических политических
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акторов, проведена классификация возможных источников, представлена общая характеристика
особенностей и значимости их отдельных типов, видов и т. п.; осуществлено новое прочтение уже
известных и введено в научный оборот новые источники по определенным проблемам.
Ключевые слова: источники, институционализация, взаимодействия, этнические политические
акторы, Австро-Венгрия, Галичина, Буковина.
The article investigates the sources for the study of institutional processes in the ethnic politics of
Austria-Hungary concerning the rights and needs of ethnic political actors, processes, internal and external
institutionalization of Ukrainian, Polish, Jewish, Romanian and German political actors in Galychyna and
Bukovina. Characterize the state of the aggregate of the original sources to examine the policies of Vienna
against ethnic political actors, a classification of possible sources, a common characteristic features and
significance of their individual styles, types, etc., carried out a new interpretation of already known and put to
scientific use new sources for specific issues.
Key words: sources, institutionalization, interactions, ethnic political actors, Austria-Hungary,
Galychyna, Bukovina.
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Лілія Шологон

ПРОГРАМИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ ГАЛИЧИНИ
(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
У статті зроблено аналіз програмних документів українських політичних партій Галичини кінця
ХІХ – початку ХХ ст., які дозволяють з’ясувати погляди провідних політичних сил на шляхи розв’язання
найважливіших проблем національно-культурного розвитку українців краю.
Ключові слова: політична партія, програма, освіта, культура, Галичина, національно-культурний
рух.

Українці Галичини впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. доклали чимало зусиль для боротьби за свої національні й громадянські права. Неабияку роль у
цьому процесі відігравали політичні партії, які у своїх програмних документах висували чимало вимог національно-культурного характеру. Вони є цінним джерельним матеріалом і дозволяють з’ясувати, зокрема, погляди найвпливовіших суб’єктів українського суспільно-політичного руху Галичини на вирішення нагальних проблем культурного й освітнього життя в краї. Тому, безперечно, заслуговують на увагу дослідника.
Обрана тема не залишилася поза увагою науковців. Вона зацікавила дослідників
першої третини ХХ ст., зокрема І.Франка [26], М.Павлика [19], К.Левицького [11],
Ю.Охримовича [16], які опублікували публіцистичні й науково-популярні розвідки про
українські політичні партії та їхні політичні програми. Неабиякий внесок у дослідження зазначеної проблеми зробили як радянські вчені [4, 14], так і сучасні українські
дослідники – О.Жерноклеєв [5], М.Кармазіна [8], М.Кугутяк [9], І.Михальський [13],
А.Павко [17] та інші. Однак комплексного розв’язання вона ще не отримала в українській історіографії.
Метою статті є аналіз програм українських політичних партій Галичини кінця
ХІХ – початку ХХ ст. для з’ясування поглядів різних політичних сил краю впродовж
зазначеного часового проміжку на шляхи розв’язання найгостріших проблем національно-культурного розвитку.
На думку дослідника А.Павка, за ідеологією та світоглядними засадами українські політичні партії Східної Галичини можна розділити на такі основні групи: 1) соціалістичні (Русько-українська радикальна партія, Українська Соціал-демократична партія; 2) ліберальні (Народна Рада, Українська національно-демократична партія; 3) кон© Шологон Л., 2011
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