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УКРАЇНІКА У РУКОПИСНИХ ФОНДАХ 
БІБЛІОТЕКИ ПОЛЬСЬКОЇ В ПАРИЖІ 

Одним із найбільш важливих завдань сучасної україн ської археографії є пошук 
матеріалів, котрі стосуються України, в архівних та бібліотечних колекціях інших 
країн світу. Як свідчить наявна література, надзвичайно багато у цій сфері дослідни-
ками вже зроблено. У тому числі, на сьогодні опубліковано ґрунтовні розвідки про 
україніку в національних зібраннях Франції1. Втім, як свідчить зміст цих публікацій, 
вони не враховують тих матеріалів, котрі відклалися у рукописних фондах бібліотек, 
закладених емігрант ськими спільнотами. Проте загальновідомо, що саме Франція 
та її столиця Париж, завдяки ліберальному конституційному устрою та славі однієї 
з найбільш впливових політичних і культурних столиць світу, стали одним із важливих 
центрів еміграції, передусім слов’ян ської. Саме тут, починаючи з перших десятиліть 
ХІХ ст., утворюють свої суспільно-політичні організації та культурні установи поляки. 
На зламі ХІХ-ХХ ст. до Парижа приїжджають росій ські емігранти, а в міжвоєнному 
двадцятилітті місто стає одним із центрів україн ської еміграції. Власне у Франції 
в напруженій та емоційній дискусії між представниками еміграційних еліт Центрально-
Східної Європи творилася нова модель міжнаціональних відносин, котра дозволила 
у другій половині ХХ ст. значно нормалізувати діалог між народами цього регіону. Для 
сучасних дослідників найбільший інтерес являє саме цей унікальний досвід осмислення 
історичної долі власного народу та проблем його взаємин із сусідніми спільнотами, 
зацікавлений погляд на події, котрі відбувалися на Батьківщині, крізь призму обставин, 
завдань і викликів еміграційного життя. Нижче ми спробуємо показати зауважену вище 
особливість наповнення рукописних фондів емігрант ських бібліотечних колекцій на 
прикладі аналізу україніки в зібраннях Поль ської бібліотеки в Парижі.

Історія Поль ської бібліотеки в Парижі безпосередньо пов’язана з поль ським повс-
танням 1830-1831 років. Після його поразки росій ський царат вдався до репресивних 
акцій, в тім числі й культурного характеру, закривши не лише вищі та середні навчальні 
заклади, що знаходилися у Королівстві Поль ському, але й заборонивши діяльність То-
вариства приятелів нау к у Варшаві. Поль ські емігранти, більшість котрих після поразки 
повстання осіла у столиці Франції, на повідомлення про ліквідацію Товариства у Вар-
шаві, 29 квітня 1832 року організували Літературне товариство в Парижі. Першим його 
головою було обрано князя Адама Чарторий ського2. А 24 листопада 1838 р., з ініціативи 
групи поль ських патріотів з Юліаном Урсином Нємцевичем та Каролєм Сенкевичем на 
чолі, було засновано Поль ську публічну бібліотеку. Вона постала шляхом об’єднання 
книгозбірень чотирьох еміграційних організацій: Товариства нау кової допомоги 
(засноване в 1832 р.), Літературного товариства, Історичного товариства (засноване 
в 1836 р.) та Статистичного товариства (засноване в 1838 р.). Першим директором 
Бібліотеки став Кароль Сенкевич – видатний бібліотекар та організатор культурного 
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життя. З того моменту до Бібліотеки почала напливати численна та різноманітна за 
змістом література, отримувана переважно як дар від представників поль ської емігра-
ції. Від того часу починають також комплектуватися рукописні колекції Бібліотеки, 
котрі значною мірою складаються з приватних матеріалів діячів поль ської еміграції 
та документації, що відображала діяльність поль ських культурних установ у Парижі, 
передусім самої Поль ської бібліотеки. Бібліотечні зібрання зростали швидким темпом 
і в короткому часі для них стали затісними скромні приміщення, котрі винаймалися 
у різних паризьких будівлях. Тому виникла ідея звернутися по допомогу до поль ського 
суспільства, і в “Зверненні Поль ського історичного товариства до співвітчизників”, 
яке допомагав редагувати Адам Міцкевич, було закликано до складання пожертв на 
новий будинок бібліотеки. Громада жваво відгукнулася на цей заклик, і від 1854 р. 
Поль ська бібліотека в Парижі міститься у чудовій кам’яниці XVIII сто ліття на острові 
Святого Людовіка неподалік від Собору Паризької Богоматері3.

Практично від часу заснування Бібліотеки в ній почали відкладатися й матеріа-
ли, що стосувалися україн ських земель Речі Посполитої. Всі рукописні матеріали 
щодо України до 30-х років ХІХ ст. у своїй масі є копіями і виписками з документів 
розрізненого характеру, які ілюструють різні аспекти життя та діяльності поляків на 
Правобережній Україні. Подібними за характером є й матеріали 30-90-х років ХІХ ст. 
Вони, хоча й дещо численніші, проте у своїй більшості також відбивають різноманітні 
аспекти поль ського суспільно-політичного, господар ського та культурного життя на 
україн ських землях.

В останній групі документів своєю цікавістю вирізняються поодинокі матеріа-
ли, переважно епістолярного характеру, котрі проливають світло на становлення 
та ранній період розвитку україн ського національного руху на Наддніпрянщині 
в ХІХ ст. Наприклад, у поль ськомовному листі невідомого автора з Києва до його 
кореспондента у Франції, написаному в січні 1860 р., міститься цікава розповідь про 
поширення на Наддніпрянщині українофіль ської ідеології, яка набуває все більшої 
популярності в широких колах суспільства. В очах автора це явище є вкрай небез-
печним передусім з огляду на його поширеність серед поль ської молоді Київ ського 
університету, котра охоче бере участь у роботі студент ського україн ського клубу, легко 
відмовляючись від традиційних шляхет ських ідеалів. Все це, як ілюструє на кількох 
прикладах автор листа, призводить до конфлікту поколінь у середовищі поль ської 
шляхти Наддніпрянщини4.

Для дослідника зарубіжної україніки та поль сько-україн ських стосунків особливо 
цікавими є документи кінця ХІХ – середини ХХ ст., що відклалися у кількох руко-
писних фондах. Вони відбивають надзвичайно широкий спектр міжнаціональних 
стосунків у Східній Галичині за доби Австро-Угор ської імперії, проливають світло на 
формування нової моделі поль сько-україн ських взаємин унаслідок політичної акції 
“нової ери”, загострення поль сько-україн ського протистояння напередодні та в роки 
Першої світової війни, збройну боротьбу за Львів, становлення та розвиток організа-
ційно-ідеологічних засад україн ського національно-визвольного руху в міжвоєнній 
Польщі. Не менше цікавості викликають матеріали другої половини 40-60-х років 
минулого сто ліття, що насвітлюють процес налагодження поль сько-україн ського 
діалогу в еміграції, обговорення нових шляхів міжнаціонального порозуміння.

Найбільш солідно у кількісному та змістовному плані україніка репрезентована 
у рукописній спадщині Олександра Кавалков ського. Про О.Кавалков ського відомо 
небагато, а матеріали, котрі відклалися у Відділі рукописів Бібліотеки Поль ської 
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в Парижі, не містять матеріалів, які стосуються приватного життя діяча. Натомість, 
вони досить повно документують його різнобічну суспільно-політичну діяльність 
в 1918-1965 роках. О.Кавалков ський народився в 1899 р. у Варшаві. В 1927-1932 роках 
служив у Вій ськовому Історичному Бюро, де спеціалізувався на дослідженнях з історії 
боротьби відродженої Польщі за східний кордон в 1918-1919 роках. У той час ним 
було нагромаджено багату збірку джерельних нотаток і дослідницьких матеріалів, 
котрі стосувалися поль сько-україн ської боротьби за Львів. Після короткої служби 
в Міністерстві внутрішніх справ О.Кавалков ський розпочав працю в Міністерстві 
віровизнань та громадян ської освіти. Як свідчать наявні у Бібліотеці матеріали, у той 
час він, головним чином, займався виробленням магістральних напрямків освітньої 
політики молодої держави. Також у полі зору професійної діяльності О.Кавалков ського 
були справи національних меншин (головно українців) та здійснення контролю за 
діяльністю їх культурно-освітніх установ. На початку 1936 року О.Кавалков ський 
перейшов на службу до Міністерства закордонних справ і був висланий до Франції, 
де виконував різноманітні дипломатичні доручення в Парижі, а згодом в Ліллі. Після 
вибуху Другої світової війни діяч був призначений Цивільним делегатом у вій ськових 
справах Поль ської амбасади в Парижі, займався організацією набору та мобілізації 
добровольців до поль ської армії у Франції. Після поразки Франції О.Кавалков ський 
долучився до діяльності групи Станіслава Забєлли – першого Делегата уряду Речі 
Посполитої і директора Поль ських бюро, котрі були утворені замість зліквідованих 
поль ських консулатів у Південній Франції. В цій групі він керував громад ськими 
справами. В травні 1941 р. О.Кавалков ський утворив Поль ську організацію боротьби 
за незалежність, котрою керував як Головний шеф до кінця війни. В жовтні 1943 р. 
О.Кавалков ський був номінований таємним Делегатом уряду до справ поль ської 
еміграції у Франції, Бельгії та Голландії. Після звільнення з цієї посади, в липні 
наступного року, він тривалий час співпрацював з поль ським еміграційним урядом 
у Лондоні. Одночасно займався господарчою діяльністю, працюючи кілька років 
поспіль у численних фірмах, де обіймав керівні посади. Улюбленою справою цілого 
життя О.Кавалков ського була журналіст сько-публіцистична діяльність. Починаючи 
від 1922 р. і до кінця життя, він опублікував численні статті на історичні, освітні, 
соціологічні, політичні та національні теми. В 50-х, а особливо в 60-х роках, значний 
розголос мали його аналітичні напрацювання, в котрих містився оригінальний погляд 
на тогочасну міжнародну політику. О.Кавалков ського вважали проникливим інтер-
претатором політики Шарля де Голля, і то не лише в колах поль ських еміграційних 
діячів, але й серед видатних, чолових представників французького політичного життя. 
Centre D’Etudes de Politique Etrangere навіть організував дискусію на тему поглядів 
і прогнозів О.Кавалков ського, сам же він часто був запрошуваний до Єлисей ського 
палацу як неофіційний консультант. Помер О.Кавалков ський в 1965 р. в Парижі5.

Найбільш насичено україніка репрезентована в матеріалах, котрі проливають світло 
на діяльність О.Кавалков ського в державних структурах Другої Речі Посполитої. Так, 
з періоду його праці у Вій ськовому Історичному Бюро до нас дійшли численні та різно-
манітні за формою і змістом документи, що відтворюють перебіг поль сько-україн ського 
конфлікту в 1918-1919 роках. Це виписки з аналітичних записок для Головного штабу 
про ситуацію на фронті, рапорти, депеші, комунікати, накази, численна кореспонденція 
тощо. На підставі цих матеріалів О.Кавалков ський реконструював перебіг поль сько-
україн ського протистояння буквально по годинах і подав ці дані у формі змістовних 
таблиць, що складалися з таких рубрик, як “день”, “година”, “ситуація”, “хто”6. Надзви-
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чайний інтерес для дослідника являють аналітичні матеріали, що містять зацікавлений 
погляд поль ських урядових кіл на стан справ у Наддністрян ській та Наддніпрян ській 
Україні в 1917-1920 рр. Документи відбивають чудову поінформованість поль ської 
сторони про стан справ в україн ському вій ськовому таборі, свідченням чого є розлогі 
статистичні та аналітичні матеріали, які містять різнобічну інформацію про ситуа-
цію в збройних силах українців. Привертають увагу й характеристики україн ських 
вій ськових діячів, написані на підставі аналізу різноманітних джерел. Досить багато 
в тогочасних документах міститься картографічного матеріалу, а також плакатів, листі-
вок та вирізок із часописів доби вій ськового протистояння. Зібрані О.Кавалков ським 
джерела дозволяють відтворити приховані від загалу обставини виникнення у вищих 
поль ських вій ськово-політичних колах планів протистояння україн ським агітаційним 
і збройним акціям, а також відстежити особливості їх реалізації7.

Про тогочасну значущість україн ської проблеми в середовищі поль ських державних 
діячів свідчать численні переклади відозв і документів україн ських суспільно-полі-
тичних організацій поль ською мовою для їх кращого розуміння у вищих ешелонах 
поль ського політикуму. У спадщині О.Кавалков ського містяться, наприклад, переклади 
резолюції україн ського політичного з’їзду з 25 березня 1918 р. у Львові8 та докумен-
тація україн ської дипломатичної місії9.

Свої матеріали про поль сько-україн ську війну О.Кавалков ський нагромаджував, 
очевидно, з метою створення синтетичного напрацювання про цю трагічну сторінку 
в історії двох народів. Про це свідчать збережені у його спадщині праці історіогра-
фічного та бібліографічного характеру, а також численні конспекти й виписки з ме-
муарів і літератури, присвячені подіям вій ськового протистояння в Галичині10. При 
цьому впадає у вічі висока історіографічна культура автора цих опрацювань: джерела 
та літературу він класифікує за різними критеріями, наводить докладний аналіз 
і характеристику кожної із виокремлених категорій. Оглядаючи цілість літератури 
поль сько-україн ської війни, автор зауважив, що вона відзначається “кількісним 
багатством і якісною убогістю”. Україн ські ж опрацювання цієї тематики, на думку 
О.Кавалков ського, є заангажованими, мають виразний публіцистичний характер. 
Цікаво, що певну надію в цьому плані він пов’язує з проанонсованим у середовищі 
україн ської еміграції виданням нарису історії України Михайла Грушев ського, котрий, 
сподівається О.Кавалков ський, “повинен також містити синтез україн ської боротьби 
за незалежність в 1918-1920 роках”11. Розмірковуючи над україн ськими опрацюван-
нями боротьби за Львів, автор удається й до короткої характеристики всього стану 
тогочасної україн ської історичної нау ки, зауважує матеріальні проблеми її розвитку 
на еміграції. Отже, навіть побіжний аналіз наведених вище документів переконує в їх 
цінності для дослідників історії поль сько-україн ської війни, особливо з огляду на те, 
що частина матеріалів, передусім, розлоге листування учасників тих подій, подана 
в оригіналах і є мало знаною широкому загалу дослідників.

Дещо інший характер мають збережені у рукописній спадщині О.Кавалков ського 
документи, котрі ілюструють його діяльність в Міністерстві віровизнань та громадян-
ської освіти. Значна частина цих матеріалів має характер ретельно підготовлених дія-
чем аналітичних записок, у котрих обговорювалася та розроблялася стратегія молодої 
держави в освітній галузі щодо національних меншин, головним чином українців. 
Більшість із цих документів була призначена виключно для службового використання, 
про що свідчить гриф “Таємно” на них. З цих матеріалів постає картина державної 
освітньої політики, спрямована на методичну полонізацію всіх ланок шкільництва 
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та вищої освіти, намагання охопити тотальним контролем широкі сфери культурного 
життя україн ської громади12. Як явище, вкрай небезпечне для утвердження позицій 
поль ської держави в Східній Галичині, в цих документах називалося стрімке зростання 
кількості україн ської інтелігенції, котре було назване “надпродукцією”. У зв’язку з цим 
всебічно обговорювалися можливості його зменшення, передусім шляхом скорочення 
кількості україн ських навчальних закладів. Ми дізнаємося, наскільки докладно диску-
тувалося на різних рівнях питання відкриття нових україн ських навчальних закладів, 
яке особливе політичне значення прив’язувалося до проблеми місця їх розташування 
та добору педагогічного складу13.

Тогочасні погляди самого О.Кавалков ського на україн ську справу ілюструє ці-
кавий документ під назвою “Постулати україн ського шкільництва”, де біля кожного 
з пунктів програми реорганізації україн ського освітян ського руху є його зауваги, котрі 
промовисто характеризують ставлення до україн ського питання з боку офіційних чин-
ників Другої Речі Посполитої. Прикметно, що біля пункту, в котрому пропонувалося 
дозволити українцям організувати державне шкільництво всіх типів рідною мовою 
і створити власний університет, О.Кавалков ський поставив рішуче “ні”. Разом із тим, 
він визнав за доцільне відкриття україн ських кафедр в уже існуючих поль ських вищих 
навчальних закладах14.

Наявні документи свідчать про стурбованість керівництва держави складністю 
й організованістю всіх сфер україн ського суспільно-політичного, господар ського та 
культурного життя, поглибленням патріотичних настроїв у широких верствах насе-
лення. В створених українцями установах та організаціях поль ські чиновники вбачали 
прототипи державних структур, де українці набувають необхідного адміністративного 
досвіду, котрий може бути використаний за сприятливої внутрішньополітичної та зов-
нішньополітичної ситуації для захоплення влади у Східній Галичині. Тому основний 
акцент робився на проблемі встановлення контролю за всіма проявами життя україн-
ського народу, визнавався незадовільний стан справ у цій сфері. Шукаючи опертя своїй 
політиці на україн ських землях Галичини, поль ські діячі звертали увагу на москвофіль-
ську течію, вбачаючи в її представниках найбільш лояльну до себе суспільно-політичну 
силу, яка в союзі з поль ськими організаціями зможе створити противагу “україн ському 
націоналізму” в краї. Поряд із визнанням небезпеки організованості українців для 
зміцнення позицій поль ської адміністрації у Східній Галичині, в наявних документах 
містяться досить скептичні характеристики морально-вольових якостей українців та 
їх провідників. Анонімний автор аналітичної записки, котра відклалася в матеріалах 
О.Кавалков ського, стверджував, що україн ський народ “легко піддається деморалізації, 
чужим впливам і з великою легкістю згинається перед силою. Про це й сьогодні належить 
пам’ятати”, – підкреслював він15. Попри визнання небезпеки факту зростання потуж-
ності україн ського національного руху для зміцнення державної влади, в матеріалах 
О.Кавалков ського, разом із тим, містилося різке засудження брутальних акцій з боку 
репресивних органів держави для приборкання українців, на зразок пацифікації. Подіб-
ні акції, стверджував він, лише консолідують україн ське суспільство перед обличчям 
спільної загрози та зміцнюють опір державній політиці. Тому в цій сфері, переконував 
О.Кавалков ський, слід діяти з максимальною обережністю та витримкою, спрямував-
ши всі можливі зусилля держави, передусім фінансові, на створення та розширення 
лояльного до уряду середовища українців, старорусинів і поляків16.

Про глибину та різнобічність тогочасних українознавчих зацікавлень О.Кавалков-
ського свідчить кілька чернеток його статей, присвячених найбільш помітним подіям 
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та постатям україн ської історії. Як приклад, наведемо зміст статті О.Кавалков ського 
про Івана Мазепу. Постать україн ського гетьмана автор подав у традиційному для то-
гочасної поль ської нау ки дусі17. Решта віднайдених у рукописній спадщині О.Кавалков-
ського статей присвячена становленню та розвитку україн ського національного руху 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.18.

Серед матеріалів цієї частини спадщини О.Кавалков ського містяться також числен-
ні документи, які не належать його перу. Серед них нашу увагу привертає розрізнена 
кореспонденція чолових постатей тогочасного поль ського політикуму, присвячена 
обговоренню україн ського питання в Другій Речі Посполитій. Для прикладу, наведе-
мо зміст листа Станіслава Лося до Тадеуша Голувки, що є промовистим свідченням 
відвертого ставлення частини видатних представників поль ської політичної еліти 
до суті україн ської проблеми у міжвоєнній Польщі та шляхів її розв’язання. Лист 
просякнутий розумінням культурної та громад ської вищості поляків над українцями, 
котрих названо “недорозвинутим суспільством”; україн ську справу інтерпретовано 
інструментально, з шовіністичних позицій, місцями навіть брутально. У листі також 
відкриваються цікаві закулісні нюанси налагодження поль сько-україн ського діалогу 
після пацифікації, участі у цьому процесі вищого керівництва україн ської греко-ка-
толицької церкви на чолі з Андреєм Шептицьким19.

Справжньою знахідкою для дослідника україн ської історичної нау ки є віднайдений 
у рукописах О.Кавалков ського лист Дмитра Дорошенка до його поль ського рецензента 
Мечислава Скібнєв ського. Яким чином цей лист потрапив до спадщини О.Кавалков-
ського, дізнатися не вдалося, оскільки загалом невідомими залишаються час і шляхи 
потрапляння його паперів до колекцій Поль ської бібліотеки20. Зі змісту листа М.
Скібнєв ський постає молодим магістром історії, котрий підготував критичний огляд 
на “Нарис історії України” відомого вже на той час україн ського вченого Д.Дорошенка. 
Зібрати докладнішу інформацію про особу М.Скібнєвского нам не вдалося; очевидно, 
він не пішов нау ковою стезею, оскільки відомості про нього відсутні в енциклопе-
діях та довідниках. Серед паперів О.Кавалков ського міститься також і рукопис цієї 
рецензії з численними автор ськими правками. За характером вона є оглядовою – ре-
цензент схвально відгукується про фаховий рівень праці та її змістове наповнення, 
протиставляючи об’єктивність і професіоналізм Д.Дорошенка заангажованості його 
попередників, як україн ських, так і поль ських. Разом із цим, у рецензії містяться типові 
для тогочасної поль ської історіографії закиди україн ським ученим щодо надмірної 
модернізації в їхніх працях рівня самосвідомості україн ської еліти та широких мас 
ранньомодерної доби21. З листа ж україн ського історика ми дізнаємося про обставини 
написання “Нарису історії України” та плани його перекладу поль ською22. З огляду 
на цікавість змісту листа та саму особу кореспондента, – одного з чолових представ-
ників україн ської історичної нау ки на еміграції, – ми друкуємо його коментований 
текст у додатку до статті.

Не менш цікава за змістом, хоча й скромніша за обсягом, україніка відклалася у ру-
кописній спадщині іншого відомого поль ського діяча першої половини ХХ ст. – Ка-
зимира Возницького. Про нього також небагато відомо широкому колу читачів, тому 
докладніше зупинимося на головних віхах його біографії. Народився він 28 лютого 
1878 р. в селі Вожники неподалік Полоцька в збіднілій шляхет ській родині. Навчався 
в елітній гімназії в Варшаві, де включився в діяльність таємних студент ських патріо-
тичних товариств. Так, у той час він стає співорганізатором молодіжної маніфестації 
з нагоди сотої річниці Конституції Третього травня. По складанню випускних іспитів 
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в 1894 р., К.Возницький відбув практику в родинному селі та на Поділлі у свого дядька, 
де й познайомився ближче з життям україн ського простолюду. В 1897 р. юнак розпочав 
сіль ськогосподар ські студії на Ягеллон ському університеті, котрі продовжив за кордо-
ном, зокрема й у Берліні. Саме там К.Возницький долучився до активної конспірацій-
ної діяльності. Був секретарем, а пізніше так званим “старшим” місцевої групи Союзу 
поль ської молоді “Zet”. Після викриття структури цієї організації, побоюючись арешту, 
взимку 1900 р. К.Возницький деякий час переховувався в Кракові, де познайомився 
зі своїм наставником в суспільно-політичній діяльності Романом Дмов ським. Звідти 
він виїхав до Цюриха на З’їзд Об’єднання товариств поль ської молоді за кордоном, 
а далі потрапив до Франції, як згодом виявилося – до кінця життя. Осівши в Парижі, 
протягом кількох наступних років К.Возницький студіював на Сорбонні та інших 
вищих школах французьку літературу, право, економічні та суспільні нау ки, а також 
дипломатію. Не покидає в цей час К.Возницький й громад ської роботи, беручи активну 
участь в емігрант ському політичному житті, при цьому займаючи численні відповідальні 
посади в поль ських молодіжних організаціях. 1904 р., завдяки рекомендації професора 
Шимона Аскеназі, він отримав посаду другого бібліотекаря в Національному музеї 
в Рапперсвілі. Як свідчить віднайдене у спадщині К.Возницького листування, він не 
зміг налагодити приязних стосунків з керівництвом музею і був змушений залишити 
цю працю. В середині 1906 р. К.Возницький повернувся до Парижа, де очолив таємне 
Інформаційно-пресове бюро. Ця понадпартійна організація, фінансована з приватних 
коштів, через рік була вимушена припинити свою діяльність через фінансові труднощі. 
Втім, невдовзі К.Возницький знову очолив подібне Інформаційне бюро, котре на цей 
раз організувала Галицька народова Рада23. Завданням нової організації було провад-
ження у Франції широкої пропагандист ської акції на користь Польщі. Борючись із 
русофіль ськими настроями, поширеними у французькому суспільстві, працівники Бюро, 
головно сам К.Возницький, займалися популяризацією поль ської історії та культури, 
формуючи на сторінках французької преси позитивний образ своєї Батьківщини. Інше 
важливе завдання, котре стояло перед Бюро, стосувалося швидкого реагування на 
антиполь ські публікації у французькій пресі з боку росій ських та україн ських корес-
пондентів, що подавали власне, нерідко некорисне полякам, бачення тих численних 
проблем, що загострилися в східноєвропей ському регіоні на зламі ХІХ-ХХ ст. У цій 
справі голова Бюро контактував з великою кількістю представників європей ського та 
поль ського культурного й політичного світу, що знайшло своє відбиття у його розлогій 
рукописній спадщині. Коли після вибуху Першої світової війни в Лозанні була утворена 
Центральна поль ська агенція, паризьке Бюро було підпорядковане безпосередньо їй, 
тож К.Возницький став кореспондентом агенції24. Водночас, у 1917-1919 рр. він був 
призначений секретарем Делегата Національного поль ського комітету при французь-
кому уряді професора Еразма Пільтца. Виконуючи ці функції, брав участь у Паризькій 
мирній конференції. В липні 1919 р. К.Возницький розпочав дипломатичну службу як 
пресовий аташе, а незабаром – як секретар Поль ської амбасади в Парижі. Від середини 
1924 р. він працює другим секретарем посольства. В цей час К.Возницький, крім іншого, 
займався також охороною поль ських історичних пам’яток у Франції, вважався цінним 
знавцем особливостей французького політичного світу. Після травневого перевороту 
Міністерство закордонних справ у рамках кадрових змін відкликало його до Варша-
ви. Втім, не бачачи перспектив праці на Батьківщині після багатьох років еміграції, 
К.Возницький зрікається посади та залишається жити в Парижі. Цей крок виявився 
драматичним для нього, адже, не досягнувши пенсійного віку, він був позбавлений будь-
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якої фінансової підтримки. З того часу і до смерті, шукаючи заробітку, К.Возницький 
займався літературною та перекладацькою діяльністю. Іншою пасією цілого життя діяча 
було колекціонування творів мистецтва. У вересні 1939 р. К.Возницький на короткий 
час повернувся до державної служби на становище секретаря віце-прем’єра та міністра 
пропаганди Станіслава Строн ського. Влітку 1940 р., після вступу німців до Парижа, 
він опікувався колекціями Поль ської бібліотеки. Незважаючи на складні матеріаль-
ні умови, діяч залишився в окупованому Парижі протягом усієї війни. Після війни, 
хворий та самотній, заскочений бігом історичних подій, К.Возницький замикається 
від зовнішнього світу. Помер він 1 листопада 1949 р. у Парижі, де й похований. За 
багатолітню плідну діяльність на користь Батьківщини К.Возницький неодноразово 
був відзначений численними поль ськими та французькими нагородами25.

У спадщині К.Возницького, яка відклалася в рукописних фондах Поль ської бібліо-
теки, у переважній більшості міститься надзвичайно розлога кореспонденція, котру цей 
діяч провадив як керівник поль ського Інформаційно-пресового бюро в Парижі. Серед 
його кореспондентів були знані, не лише в той час, діячі як поль ського (наприклад, 
Францішек Равіта-Гаврон ський та Генрик Сенкевич), так і європей ського (наприклад, 
Шарль Сеньобос) громад ського та культурного життя. Хронологічно ця кореспонденція 
поділена упорядниками рукописів К.Возницького на два періоди – до та після 1919 року. 
До 1919 р. домінують листи, котрі діяч отримував як керівник поль ського пресового 
Бюро. Серед головних його завдань було інформувати французьке суспільство про 
стан справ на поль ських землях, пропагувати поль ський погляд на проблеми та події 
східноєвропей ського життя. Саме у цьому контексті пропагандист сько-інформаційної 
діяльності Бюро й обговорювались в адресованих до К.Возницького листах численні 
аспекти україн ської справи. До найчастіше артикульованих у кореспонденції проблем 
належали різні аспекти поль сько-україн ських взаємин у Галичині, проблема Холмщини, 
пропагандист сько-інформаційні акції українців у Франції та заходи з нейтралізації їх 
наслідків26. Створюючи численні інформаційні приводи, К.Возницький та його колеги 
намагалися подати у французькій пресі україн ську справу в Галичині як наслідок ні-
мецької інтриги, а лідерів україн ського руху – як оплачуваних Берліном агентів27. Вони 
завзято заперечували поширювані українцями в європей ській пресі факти зловживання 
поль ської адміністрації в краї, відкидаючи численні зауваги у французькій пресі про 
подібність становища поляків у Познан ському регіоні та українців у Галичині. Вивча-
ючи цю кореспонденцію, можемо відтворити процес інтерпретування К.Возницьким 
важливих подій суспільно-політичного життя Східної Галичини (наприклад, убивство 
намісника Потоцького, студент ські заворушення у Львів ському університеті та піз-
ніший суд над україн ськими студентами у Відні тощо) та специфіку їх подання на 
сторінках французьких часописів.

Серед віднайденої кореспонденції нашу увагу своїм змістом привернули дев’ять 
листів Ф. Равіти-Гаврон ського, в яких обговорювалися різноманітні аспекти напи-
сання та публікації ним пропагандист ських брошур, спрямованих на розвінчування 
україн ського бачення широкого спектру проблем східноєвропей ського минулого та 
становлення україн ського національно-визвольного руху наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст.28. Не менш цікавими є кілька листів Шарля Сеньобоса до К.Возницького. В них 
французький історик, відповідаючи на закиди свого кореспондента у заангажованому 
погляді на проблему міжнаціональних відносин на східних теренах Австро-Угор ської 
імперії, пояснює К.Возницькому причини прихильного ставлення до україн ської справи, 
висловлене у статті на сторінках “Paris Journal”. Ніби виправдовуючись, Ш.Сеньобос 
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пише про свою недостатню обізнаність про поль сько-україн ські стосунки в Галичині, 
дякує К.Возницькому за надіслані інформаційні матеріали у цій справі29.

Цікавими за своїм змістом є також віднайдені в рукописах К.Возницького листи 
Генрика Сенкевича. З видатним письменником керівник паризького Бюро співпра-
цював від 1907 р., проводячи та координуючи так звану “Пру ську анкету”. В той час 
нобелів ський лауреат гаряче заангажувався в оборону поль ського населення пру ської 
держави, виступаючи проти тотальної германізаційної політики. Для надання драмі 
німецьких поляків можливо найбільшого розголосу письменник розіслав спеціальну 
анкету до кількох сотень найбільших світових авторитетів. В сумі, надійшло понад 
250 відповідей, між ними Андре Жіда, Льва Толстого, Бернарда Шоу, Максима Горь-
кого. Більшість із цих анкет було оголошено друком у міжнародній пресі, а в 1909 р. 
вони побачили світ окремим виданням30. У листуванні К.Возницького з його корес-
пондентом згадувалася також україн ська справа, як така, що шкодить створюваному 
на сторінках європей ської преси образу “скривдженої” Польщі.

Значно менше про україн ські справи йдеться у матеріалах, котрі відклалися у спад-
щині К.Возницького після 1919 р. Тут нашу увагу привернув документ під назвою 
“Апель українців, білорусів і литовців, скерований до “цивілізованого світу” (1924)”, 
в якому висловлено протест проти рішення західних держав цілковито прилучити східні 
окраїни Австро-Угор ської імперії до Польщі, а також містяться скарги на дискримі-
наційну політику поль ської держави стосовно національних меншин31. У приватному 
листуванні того часу натрапляємо на цікаві оцінки стану справ у Східній Галичині та 
в підрадян ській Україні, характеристики україн ських лідерів міжвоєнної доби32.

Незначна частина матеріалів, які зачіпають україн ські проблеми, відклалася в по-
одиноких архівних справах, що містять документи Поль ської амбасади в Парижі між-
воєнного періоду. Наприклад, тут маємо текст Ризького мирного договору росій ською, 
україн ською, поль ською та французькою мовами, включаючи всі додатки та мапу, на 
якій позначено новий кордон між Польщею та радян ською Україною. Зацікавлення 
викликають долучені до цих матеріалів численні вирізки з тогочасної преси, що відоб-
ражають сприйняття факту підписання договору в поль ських та західноєвропей ських 
колах33. Також у матеріалах амбасади міститься аналітична інформація про сприй-
няття перебігу україн сько-поль ського конфлікту міжвоєнного часу у французькому 
суспільстві, обговорюються можливості інформаційної нейтралізації повідомлень 
україн ської преси.

З матеріалів, котрі відклалися після закінчення Другої світової війни в рукописних 
колекціях Поль ської бібліотеки, виділимо цікаві документи, що відображають процес 
поступового переосмислення україн сько-поль ських стосунків у середовищі поль ської 
еміграції у Франції. Ми стаємо свідками того, як під впливом нової геополітичної ситу-
ації в Європі конфліктна модель інтерпретації міжнаціональних взаємин поступалася 
місцем усвідомленню необхідності налагодження поль сько-україн ського порозумін-
ня. Про це свідчать, наприклад, протоколи засідань Поль ського союзу федералістів 
(Związek Polskich Federalistów), що відклалися у спадщині Тадеуша Парчев ського34. 
Про велику зацікавленість політичною та культурною діяльністю українців на вигнан-
ні в середовищі поляків у Франції свідчать також численні україн ські інформаційні 
видання, котрі знаходимо в колекціях багатьох поль ських емігрантів у Поль ській 
бібліотеці в Парижі35.

Таким чином, віднайдені у рукописних колекціях Поль ської Бібліотеки в Парижі 
українознавчі матеріали суттєво розширюють відоме на сьогодні коло джерел до 
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пізнання широкого спектру проблем поль сько-україн ських взаємин першої половини 
ХХ ст. На різних рівнях – від приватної рефлексії до реакції офіційних чинників – вони 
дозволяють збагатити наші уявлення про важливі сторінки східноєвропей ського ми-
нулого. Разом із тим, як ми змогли переконатися на кількох прикладах, трапляються 
й цілком несподівані знахідки, що відкривають перед дослідниками нові обрії. Загалом 
же, кількісне багатство та змістове наповнення віднайдених матеріалів спонукають 
до розгортання пошуків україніки в архівних та бібліотечних колекціях культурних 
осередків інших еміграційних спільнот як у Франції, так і в інших країнах світу.

* * *
Нижче друкуємо текст листа Дмитра Дорошенка до Мечислава Скібнєвского, 

що зберігається в рукописній спадщині Олександра Кавалков ського. Як ми вже 
зазначали вище, про Мечислава Скібнєвского не вдалося віднайти докладнішої ін-
формації. Натомість, життя та діяльність його україн ського кореспондента є добре 
знаними. Дмитро Дорошенко (1882-1951) – видатний україн ський історик, державний, 
громад ський та політичний діяч. Народився в м. Вільно, навчався у Варшав ському, 
Петербурзькому та Київ ському університетах. У Києві розпочав активну громад ську 
діяльність, співробітничав із росій ською та україн ською пресою. Був членом Револю-
ційної україн ської партії та Товариства україн ських поступовців. Також був одним 
із фундаторів Центральної Ради та міністром закордонних справ за часів Гетьманату 
Павла Скоропад ського. Від 1920 р. – на еміграції, де займався активною громад ською 
та нау ково-педагогічною діяльністю. Протягом 1921-1951 рр. – професор Україн ського 
вільного університету у Відні, Празі, Мюнхені. Професор Карлового університету 
в Празі (1926-1936), директор Україн ського нау кового інституту в Берліні (1926-1931), 
професор Варшав ського університету (1936-1939). Президент Україн ської вільної 
академії нау к у США (1945-1951). Опублікував понад 1000 нау кових праць з історії 
України, історії культури й церкви. Помер у Мюнхені36.

Текст листа Дмитра Дорошенка до Мечислава Скібнєвского подаємо мовою оригі-
налу, зі збереженням усіх особливостей мови автора, з мінімальним наближенням до 
сучасної пунктуації та правопису.

12.I.1933       Liboc u Prahy 
         Bilá Hora, 417

Szanowny Panie Magistrze!
List Pański z dnia 9. t. m. otrzymałem dzisiaj 12. stycznia. Nasamprzód proszę o łaskawe 

przebaczenie dla mojej polszczyzny, – ja znam język polski tylko teoretycznie, z książek, 
i obecnie niemam żadnej praktyki w rozmowie…

Bardzo to mnie uradowało, że mój “Zarys”37 spodobał się Panowi Magistszowi, i ja będę 
bardzo wdzięczny za recenzję. Naturalnie ja niemam nic przeciwko temu, aby “Zarys” został 
tłumaczony na język polski, wątpie jednak, aby on na to zasługował!

Mój “Zarys” powstał z wykładów, które ja tutaj mam w języku czeskim, w Pradze; 
musiałem tłumaczyć na język ukraiński a przy tym skracać, bo wydawnictwo postawiło 
mnie warunkiem, aby ja nie przekraczał 15. arkuszów druku. Druga część ukaże się aż za 
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rok, na początku przyszłego r. 1934. Będzie ona zawierać czasy od połowy XVII. wieku do 
początku XX. Będzie mieć tak samo 15. arkuszów.

Wydawcą moim jest Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie38. Na czele Instytutu stoi 
jako dyrektor profesor Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Warszawskim, zasłużony 
działacz i uczony ukraiński, pan A. Łotocki39. Sekretarzem Instytutu jest inż. Głowiński40. 
Adresa: Fietrowa ul., 65.

Łączę wyrazy mojego szczerego
poważania

D. Doroszenko.
P.S.

Ja by prosił, aby Pan Magistsz był tak łaskawy nadesłać mnie Nr. “Gazety Polskiej” 
z recenzję Pańską na mój “Zarys”.
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Віталій Тельвак.
Україніка у рукописних фондах Бібліотеки Поль ської в Парижі.
В статті наведено огляд матеріалів, що знаходяться в рукописних колекціях Біб-

ліотеки Поль ської в Парижі, та стосуються культури й історії України. Виявлено 
особливості формування українознавчих фондів Бібліотеки. Проаналізовано зміст 
віднайденої україніки, встановлено її значущість для реконструкції україн сько-поль-
ських взаємин наприкінці ХІХ – в першій половині ХХ ст.

Vitalii Telvak.
Ukrainica in the manuscript funds of the Polish Library in Paris.
Revue of materials which are hold in the manuscript collections of Polish Library in 

Paris and concerns the culture and history of Ukraine is given. Peculiarities of the Library 
Ukrainians funds formation are defined. The substance of discovered materials, its importance 
for Ukrainian-Polish relations of the end of 19th century – beginning of the 20th century 
is analyzed.


