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Постановка проблеми. На сучасному етапі розбудови нашої держави, в умовах нестабільної політичної
та соціально-економічної ситуації, коли в складних реаліях виявляється розмитість ідеалів, відбувається загострення нігілізму та апатії українського суспільства, особливого значення набуває проблема формування громадянської позиції, усвідомлення власної відповідальності
перед суспільством та відстоювання своїх громадянських прав. Чи не найбільшими виразниками громадянської позиції виступають громадські організації, які, будучи невід’ємною складовою демократичного суспільства, виражають його інтереси, впливають на зміцнення
суспільної та правової свідомості, його національної
ідеї, а також підтримують його зв’язок з державою.
Проте ставлення населення до громадських організацій,
зокрема через низький рівень довіри, необізнаність про
їх діяльність, залишається неоднозначним. В таких умо-

вах особливої актуальності набуває потреба дослідження історичного досвіду українського громадського руху
в минулому, де особливе місце належало українським
громадським об’єднанням Буковини, що діяли з кінця
60-х рр. ХІХ – на початку ХХ ст. В даному контексті
окремої уваги заслуговує висвітлення природи їх виникнення.
Мета наукової розвідки полягає у досліджені
передумов та історико-регіональних особливостей виникнення українського громадського руху Буковини в
60-х рр. ХІХ ст.
Історіографія дослідження. З точки зору вивчення проблеми цінними для дослідження особливостей
зародження українського громадського руху на Буковині є праці таких сучасних українських істориків як
О. Добржанський, С. Добржанський, В. Філіпчук. Зокрема, О. Добржанський1 у своїх дослідженнях, приділя-
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Dobrzhanskyi O.V. Natsionalnyi rukh ukraintsiv Bukovyny druhoi polovyny ХIХ – pochatku ХХ st. [National movement of Bukovinian
Ukrainians in the second half of the XIXth – the beginning of the XXth centuries], Chernivtsi, Zoloti lytavry, 1999, 574 p. [in Ukrainian];
“Chernivtsi – vyznachnyi tsentr ukrainskoho natsionalnoho rukhu druhoi polovyny ХIХ – pochatku ХХ st.” [Chernivtsi – a prominent
center of the Ukrainian national movement of the second half of the 19th – early 20th century], Chernivtsi: istoriia i suchasnist (Iuvileine
vydannia do 600-richchia pershoi pysemnoi zghadky pro misto) [Chernivtsi: history and modernity (Jubilee edition to the 600th anniversary of the first written memory about the city)], [Kol. monohrafiia] Botushanskyi V.M., Bilenkova S.V., Dobrzhanskyi O.V. ta in. Za zah.
red. Botushanskoho V.M., Chernivtsi: Zelena Bukovyna, 2009, P. 155‒162 [in Ukrainian]; “Natsionalni tovarystva – konsoliduiucha syla
ukrainskoho rukhu na Bukovyni druhoi polovyny ХIХ – pochatku ХХ st.” [National societies as a consolidating force of the Ukrainian
movement in Bukovyna (late 19th – early 20th c.], Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu: Zbirnyk naukovykh statei. Istoriia. Politychni nauky. Mizhnarodni vidnosyny [Scientific journal of Chernivtsi National University: Collection of scholarly articles.
History. Political science. International relations], Chernivtsi: Chernivetskyi universytet, 2010, N 514‒515, P. 36‒40 [in Ukrainian].
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ючи особливу увагу формуванню та діяльності українських товариств, на основі оригінальних документів
розкрив історію національного руху українців Буковини
другої половини ХІХ – початку ХХ ст., його регіональні
особливості та місце в загальноукраїнському національному русі. У наукових розвідках С. Добржанського2 та
В. Філіпчука3 висвітлено перші кроки національного
відродження українців, а також особливості утворення
українських громадських організацій краю в 60‒70 рр.
ХІХ ст. Значний науковий інтерес становлять розвідки
С. Смаль‒Стоцького, Є. Дмитріва, Г. Піддубного, а також колективна праця Д. Квітковського, Т. Бриндзана та
А. Жуковського4. Деякі важливі для дослідження відомості загального характеру знаходимо в працях
Р. Кайндля, Г. Купчанка, К. Козака та Е. Фішера, а також Е. Тучинського5. Втім, попри наявні наукові розвідки, тематика яких охоплює зазначену проблематику, на
сьогоднішній день ще немає окремого комплексного
дослідження, присвяченого зародженню українського
громадського руху на Буковині.
Джерельна база дослідження представлена неопублікованими документами Державного архіву Чернівецької області та матеріалами, розміщеними в газетах
“Буковина” (Чернівці), “Нова Буковина” (Чернівці),
“Рада” (Київ), “Сzernowitzer Zeitung” (“Чернівецька газета”, Чернівці), зібранні листувань та документів про
життя Ю. Федьковича, підготовлених О. Маковеєм6, а
також посланні митрополита Є. Гакмана до вірян, в якому він розглянув церковні домагання румунів на Буковині впродовж 1848‒1865 рр.7.
Виклад основного матеріалу. На шляху творення
українського національного руху одним з найважливіших кроків було створення організаційних осередків,
що ставши його рушійними силами, сприяли кристаліза-

ції національної ідеї та розширенню його соціального
тла. На Буковині цей процес, як і в цілому початок національного відродження, порівняно з іншими українськими землями, дещо затягнувся в часі.
Причинами цьому стали відсутність міцних сталих
зв’язків з іншими українськими землями, де відродження розпочалось раніше, проведення асиміляційної політики румунськими урядовими та клерикальними колами
та негативне ставлення австрійської влади до проявів
національного життя. На відміну від Галичини, на Буковині не було такого важливого елементу, як релігійної
окремішності, відмінності у віросповіданні пануючої
польської та української націй. Належність до грекокатолицької церкви тривалий час була чи не головною
рисою української відмінності в Галичині. В свою чергу, на Буковині православна віра, спільна для румунів та
більшої частини українців (за винятком вихідців з Галичини, що були греко-католиками), мало не до кінця ХІХ
ст. була знаряддям румунізаційної політики8. Щодо
Наддніпрянщини, у порівнянні з буковинським краєм,
вона мала сильну історичну пам’ять про недавню автономію і козацькі часи, а також залишки колишньої гетьманської еліти, яка попри те, що русифікувалася, все ж
ще надовго зберігала свій місцевий патріотизм9. Також,
як зазначає дослідник О. Добржанський, впродовж тривалого часу українці Буковини мали низьку національну
свідомість і слабо орієнтувалися в тому, ким вони є, а
самі себе вони називали русинами10.
Головною особливістю, що вирізняла українців
Буковини з поміж інших націй, була мовно-фольклорна
єдність, захисниками якої виступали селянство та невелика частина інтелігенції, в основному представлена
духовенством та нечисельним вчительством. В свою
чергу, більшість інтелігенції, дворянство та буржуазія
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асимілювались і ставали частиною панівних у краї румунської та німецької націй11.
Перші прояви національної єдності українці Буковини показали під час “Весни народів” 1848‒1849 рр.
Відтак, під час виборів до австрійського райхстагу було
обрано 5 українських селян, які, репрезентуючи національні прагнення українського населення Буковини,
виступали за полегшення умов скасування панщини, а
також відстоювали необхідність залишити Буковину в
складі Галичини12. Останнє питання для українського
населення Буковини, окрім національного інтересу, а
саме мовної та етнічної єдності та боротьби проти прагнень румунських кіл відокремити Буковину від Галичини і створити окремий румунський коронний край, мало
й соціальний аспект: на Галичині на декілька місяців
раніше було проголошено скасування панщини. На соціальній основі розгорнулось також селянське повстання під проводом Л. Кобилиці у 1848‒1849 рр., яке було
придушене австрійською владою13.
Втім, у 1850-х рр. в умовах реставрації абсолютистського ладу в Австрійській імперії прогресу в процесі
національного самоусвідомлення та переходу національного руху українців Буковини на новий, організований етап, так і не відбулося, а деякі здобутки селянського повстання під проводом Л. Кобилиці мали тільки
тимчасове значення. Одними з причин короткотривалості національного пробудження на Буковині підчас революційних подій 1848‒1849 рр. стали відсутність попереднього підготування, ідеологічного підґрунтя та політичних програм: на даному етапі цей процес по суті був
реакцією на складні соціальні та економічні умови, в
яких перебували українці на Буковині. Як писала газета
“Буковина” за 1885 р. про події тих років: “У насъ на
Буковинѣ не було въ тогдашни часы людей, котри бы
руску просвѣту межи нашимъ народомъ ширили, а особливо не було людей, котри бы були хотѣли нашь народъ до того привести, щобы ôнъ самъ знавъ свое
народне достоинство цѣнити”14.
Все ж, слід констатувати деякі позитивні зрушення
в сфері освіти та культури в той період. Відтак, у 1851 р.
в Чернівецькій гімназії було введено викладання української мови, першим вчителем якої став Я. Воробкевич15.
В цілому, в ті часи було відкрито значну кількість шкіл
з українською мовою викладання, що сприяло поширенню грамотності серед населення, а також поповнювало
ряди інтелігенції талановитою молоддю, що згодом стояла в авангарді прокладання шляхів українського націо-

нального відродження. Також у 1849 р. в Чернівцях під
впливом літературного розвитку Наддніпрянщини галицьким священником І. Озаркевичем було надруковано
латинськими літерами дві комедії-опери: “Diwka na widdaniu” і “Wisilie”. Перша комедія була переробкою
“Наталки Полтавки” І. Котляревського, а друга –
“Купала на Івана” С. Писаревського16. Це засвідчує, що
вже в ті роки на Буковині відчувався культурний відгомін Наддніпрянщини та інших українських земель. В
той період перші проби пера на рідній мові здійснили
В. Ферлеєвич, Г. та В. Продани. Незважаючи на те, що
їх твори були написані в застарілому стилі та ламаною
мовою, переповненою церковними впливами, їхня творчість засвідчувала появу інтересу до рідного слова і поступове пробудження національної свідомості17.
Сприятливі умови для згуртування передової української інтелігенції та зародження українського громадського руху на Буковині склалися в 60-х роках ХІХ ст.
Цьому передусім сприяли відновлення конституційного
парламентського правління в Австрійській (з 1867 р. –
Австро-Угорській імперії) та лібералізація австрійського законодавства, зміни до якого значно спрощували
процес створення та діяльність громадських об’єднань.
Правова основа для функціонування організацій була
надана Конституційним законом “Про загальні права
громадян для королівств і областей, представлених у
Райхсраті” від 12 грудня 1867 р., а також законом “Про
товариське право” від 15 листопада 1867 р., на підставі
яких функціонували всі громадські товариства держави,
зокрема Буковини, аж до Першої світової війни. Відповідно до першого закону було визнано рівноправність
усіх народів імперії, право кожного народу підтримувати та культивувати свої національність та мову, а також
право кожного австрійського громадянина на проведення зібрань та створення асоціацій18.
Згідно з законом “Про товариське право” регламентувалися створення, основні напрями функціонування,
регулювалися взаємовідносини з владою та визначалися
умови припинення діяльності організацій. За ним термін
“товариство” означав “добровільне об’єднання декількох осіб, які керуються встановленим внутрішнім порядком для сприяння визначеній меті”. За законом було
визначено два типи товариств – загальні та політичні.
До загальних належали всі товариства, окрім прибуткових, кас взаємодопомоги, ремісничих товариств, профспілок та релігійних об’єднань19. За реєстрацію об’єднань відповідало крайове правління, до якого подавався
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статут товариства в 5-ти екземплярах. У ньому необхідно було вказати мету товариства та засоби її досягнення, джерела фінансування, структуру та органи управління, місцезнаходження, спосіб вирішення суперечностей та умови розпуску. В разі заборони крайовою владою відкриття товариства, засновники мали право подати апеляцію впродовж 60 днів до Міністерства внутрішніх справ20. За державою зберігалось право здійснювати
контроль за діяльністю об’єднань. Вони мали завчасно
повідомляти владу про проведення зборів, на яких обов’язково були присутні комісари поліції з широкими
повноваженнями. Останні мали право розпустити зібрання, якщо на ньому порушувались питання, які не
належали до визначених статутом повноважень товариства. До того ж, відповідні органи влади могли переглядати усю документацію21. Політичним товариствам було заборонено встановлювати між собою тісні контакти.
Кожного року вони були зобов’язані реєструвати список
своїх членів у крайовому управлінні22. Рішення про ліквідацію організацій приймали: їхнє керівництво, крайові
владні установи та Міністерство внутрішніх справ23.
Отож, наприкінці 60-х років українці, що проживали на теренах Австро-Угорщини, зокрема Буковини,
отримали набагато ширшу свободу слова та можливість
створення різноманітних об’єднань, ніж мали українці у
Російській імперії, де в той час був період обмежень та
репресій проти будь-яких проявів неросійського національного життя.
Зростанню організаційної діяльності українства на
Буковині сприяв і ряд інших чинників. Значний вплив
на цей процес справило пожвавлення національного
життя на галицьких землях, популяризація ідеї української самобутності та літератури з Наддніпрянської України та поява видатних діячів культури на Буковині. Зокрема, відомі літератори Ю. Федькович, брати
С. та Г. Воробкевичі одними з перших відчули необхідність проводити просвітню роботу серед українського
населення Буковини24. Окрім громадської діяльності, їх
заслуга полягала в тому, що вони своїми літературними
творами привертали увагу провідних українських діячів
Наддніпрянщини та Галичини до буковинського краю,
які в свою чергу допомогли буковинцям розпочати національно-суспільну діяльність.
В той період передові українські діячі Буковини
ознайомились з творчістю Т. Шевченка, П. Куліша,
І. Котляревського та ін., а також ідеями громадівського
руху, який виник на рубежі 50-60-х рр. ХІХ ст. і визначив своїм головним завданням пробудження національної свідомості народу шляхом розвитку української ку-

льтури25. Також буковинці спостерігали за розвитком
галичан, зокрема, від початку 60-х рр. в їхні руки дедалі
частіше потрапляли такі українські газети як “Слово” та
ін.26. Варто відзначити, що у львівському “Слові” часто
з’являлися дописи з Буковини, в яких місцеві діячі обороняли українську народність. Свої твори сюди подавали Ю. Федькович та А. Кобилянський: “Съ правдивою
радостію помъщаемъ ту поетичнъи утворы… руского
пѢвца І. Федьковича… Съ тою же цѢлію подае намъ
братню руку и Г.А. Кобыляньскій, даровитый труженникъ на нивѢ руской письменности, владѢющій превосходно словомъ популярнымъ народнымъ. Мы надѢемся,
що при ихъ помочи стане тымъ крѢчайше успѢвати
оная часть литературы, котора безпосередно призначена
для народа и котора высше всего нынѢ для насъ потребна”27.
Яскравим свідченням пожвавлення національного
життя краю стало вшанування третіх роковин смерті Т.
Шевченка, влаштованих 1864 р. в Чернівцях українськими богословами православної духовної семінарії та гімназистами. Вони організували панахиду за поетом в
церкві св. Параскеви. З цього приводу львівський часопис “Слово” писав: “Цей акт… збудив чуття в нашій
українській молоді і показав, що і на Буковині і ми встали з великого сну і зачали думати і про свою словесність”28. В ті роки також поставало питання про заснування в Чернівцях українського часопису, редактором
якого мав би стати Ю. Федькович. Зокрема, Федькович
писав: “Оногда у Чирнівцехъ, бувъ я у редакторя
“Буковини”. – Ни одно ся тамъ говорило, а на решті
прийшло до того, ци би не могла на нашій Буковині
одна руска часопись, отъ на приміръ якъ вечерниці. виходити. Прохвесоръ Найбаверъ казавъ, що вінъ би мігъ
заразъ концесію дістати, сли би я ся редахторомъ тої
часописи обібравъ”29. Втім, даний проект не вдалось
втілити в життя.
Ще одним аспектом, який вплинув на зародження
українського громадського руху на Буковині була реакція українців краю на національне відродження румунів,
важливим чинником еволюції яких була наявність національної політичної, економічної, релігійної еліти, що
займала панівне становище в краї, зокрема – в православній церкві. Це засвідчили їх постійні намагання відокремити Буковину від Галичини і створити румунську
автономію у складі Австрії. Зокрема, підчас їхніх останніх змагань у 1860‑1861 рр. вони займалися поширенням серед населення агітаційної листівки румунського
депутата Буковинського ландтагу Є. Гурмузакі про відокремлення Буковини від Галичини30. Втім, слід відзна-
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чити, що останні змагання за відділення від Галичини у
1860-1861 рр. здобули підтримку української громадськості Буковини. Автономія Буковини в 50-х роках довела, що побоювання про значний економічний занепад не
підтвердились. Також українці зрозуміли, що прагнення
зберегти єдність з Галичиною, в умовах, коли австрійська влада відмовилась поділити її на українську на польські частини, а також значної активізації там польського
елементу, загрожувало посиленням полонізації та могло
погіршити умови для розгортання українського національного руху, адже поляки в Галичині були потужнішими, ніж румунські сили на Буковині31. Як наслідок, 26
березня 1861 р. була “на постійно встановлена самостійність Буковини”32, втім, слід зазначити, що вона повністю відповідала інтересам центральної влади, а не румунським прагненням33. Надії ж румунів щодо автономії Буковини, яка за їх планами згодом мала приєднатись до інших румунських земель (Семигороду і Банату)
і стати частиною Великого Воєводства Румунів, румунської політичної одиниці у складі австрійської монархії,
зазнали поразки34.
Вагомий вплив на консолідацію українського соціуму Буковини та організаційне оформлення українського національного руху справила боротьба між румунами
та українцями за релігійно-церковну ділянку. Румунські кола з особливою наполегливістю відстоювали свої
права на цю “твердиню”, що тривалий час була оплотом
румунізаційної політики та фальсифікації статистичних
даних, так би мовити, хто належить до “волоської” –
православної віри – той і румун. Водночас буковинські
українці рішуче обороняли віру своїх предків, як одне з
найміцніших підтверджень своєї автохтонності на Буковині: факт, що переважна більшість українців Буковини
сповідували православ’я, заперечував твердження румунів про те, що всі українці прийшли в цей край після
його прилучення до Австрії у 1775 р., адже якби це було
правдою, тоді вони мали б бути греко-католиками35.
Після того, як плани румунів щодо створення в
рамках австрійської монархії “великого румунського
князівства” зазнали краху, вони розпочали завзяті змагання за створення автономної румунської Православної
церкви в Австро-Угорщині з митрополією в Германштаті (Брашові), яка мала б духовно єднати все румунське
населення із Семигороду, Банату й Буковини та стати
осередком для подальших змагань за свої права. Проти
прилучення буковинського єпископства до семигородської митрополії рішуче виступив владика Є. Гакман,
зазначаючи, що це “стало би ся на кошт Русинів, яких в
буковинській дієцезиї є 50%”36. Відтак, Гакман вирішив
взяти курс на створення окремої Буковинської митрополії37. На генеральному православному Cиноді Австрії,
що відбувся в Карлівцях у 1864 р., владика відстоював

ідею розділення православної церкви на три митрополії:
сербську, румунську та буковинську. В свою чергу, чернівецькі впливові румуни вимагали розділити її лише на
сербську та румунську. Врешті, цей Синод завершився
створенням румунської митрополії, але її обмежено
тільки до Семигороду і Банату, а вирішення справи щодо Буковини відклали на майбутнє38.
Невдоволені рішенням Синоду румуни почали чинити тиск на Гакмана і домагалися скликати буковинський синод, на якому мали б голос і миряни. Коли ж владика не пішов їм на поступки, вони почали кампанію
проти нього в румунській пресі, проводили демонстрації і т.д.39. Цими змаганнями, які, до речі, переходили
межі суто церковних і набирали форми національної
боротьби між румунами і українцями, зокрема на сторінках преси, почали дедалі більше цікавитись всі свідомі
українці Буковини. Боротьба проти єпископа з боку румунів значно вплинула на українське духовенство Буковини, яке разом з представниками інтелігенції, підтримало його. А сам Гакман, бажаючи заручитись підтримкою українського соціуму Буковини, почав приділяти
йому більше уваги, зокрема він сприяв збільшенню кількості українців в управлінні єпископством та парафіями, а також піднесенню рівня освіти православного духовенства за допомогою кваліфікованих професорів:
І. Томюка, К. Поповича та ін. Діяльність Гакмана та
церковні змагання поставили перед священниками питання: до якої національності вони належать та інтереси
якої нації мають відстоювати; а також, в цілому, сприяли активізації громадського життя українців на Буковині40.
Ще одним поштовхом, який прискорив зародженню українського громадського руху на Буковині став
відносно швидкий розвиток в краї різноманітних товариств, що значно впливали на суспільне життя. За даними О. Добржанського, в 1856 р. на Буковині існували 4
товариства, у 1863 р. – 12, а на початку 1869 р. їх було
аж 2541. З поміж різноманітних об’єднань, які з’являлися в краї в той період виокремлюють три основні групи:
благодійницькі товариства, “загальнокорисні” товариства, до яких належали передусім літературно-наукові і
професійні товариства, а також “Казино-товариства”,
метою діяльності яких було світське спілкування та відпочинок42. Спочатку товариства на Буковині здебільшого були інтернаціональними, втім, із зростанням національних ідей та посиленням національних рухів на теренах Австро-Угорщини, значно збільшилась кількість
національних об’єднань43.
Розширеними можливостями для створення свого
товариства, яке б діяло на національних засадах, не могла не скористатися румунська інтелігенція. У 1862 р.
А. Пумнул разом з братами А. та Г. Гурмузакі заснували
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румунську читальню (“Reuniunea de lectura”), з якої у
1865 р. постало “Румунське товариство літератури та
культури на Буковині” (“Societatea pentru cultura și literatura română în Bucovina”). До цього об’єднання долучилась значна частина української інтелігенції, адже на
початках своєї діяльності воно займало обережну позицію в національному питанні. Втім, з наростанням прагнень румунських кіл асимілювати українське населення
краю, перед українцями постала потреба створення власного товариства44.
Не менш важливо й те, що на тому етапі українська
інтелігенція на Буковині стала більш згуртованою і підготовленою для створення власного осередку. В той
період все більше українців почали отримувати головні
посади у світській та церковній ієрархії. Проповідником
кафедральної церкви став священник В. Продан, на викладацьку роботу у Чернівці приїхали О. Прокопович,
І. Браник. Активною діяльністю в краї займалися також
судові урядовці М. Михаляк, О. Левицький, адвокат
Л. Сахнович та ін.45.
Отже, на 1868 р. в Чернівцях склалися всі необхідні
умови для створення українського об’єднання, що могло б згуртувати передових українців краю. Як стверджував С. Смаль-Стоцький, безпосереднім поштовхом до
цього стало доручення Є. Гакмана Т. Дроневі: “ “man
muss einen Gegenverein schaffen” (треба створити противне товариство)… ”46. Втім, на думку історика О. Добржанського, не слід вважати заснування першої української організації на Буковині лише заслугою Гакмана,
його розпорядження лише прискорило цей процес, але і
без нього справа йшла до створення українського національного об’єднання. Дане питання не раз обговорювалось в колах української інтелігенції. Відтак, у 1866 р.
В. Продан, Т. Дронь, М. Галіп, та ін. обмінювались думками про створення товариства, втім, на той час ніхто не
наважився керувати цим процесом47.
Підготовка до заснування української організації на
Буковині закінчилася наприкінці 1868 р. Зокрема, Продан, Дронь та Сахнович подали до уряду прохання про
надання дозволу на проведення зібрання української
інтелігенції 26 січня 1869 р., на що 11 січня 1869 р.
отримали схвалення48. І вже 26 січня 1869 р. в Чернівцях в приміщенні готелю “Під золотим ягням” відбулися установчі збори, на яких було створено товариство
“Руська бесіда”49. Свою назву “Руська бесіда” запозичила у відповідного чеського товариства50. Головою обрали В. Продана, заступником став Л. Сахнович, а секретарем – Т. Дронь. Перші збори товариства викликали
сильний резонанс не тільки серед буковинських українців, а й серед інших народностей краю та поза його ме-

жами, про що свідчить велика кількість дописів, зокрема в газетах “Слово”, “Gazeta Narodowa”51 та
“Сzernowitzer Zeitung”52. На збори прибули близько 200
чоловік з усієї Буковини, серед яких було понад 60 священників53.
Вже 6 лютого “Руська бесіда” подала до крайового
правління інформацію про склад виділу та свій статут,
згідно з яким метою діяльності об’єднання було визначено піднесення “просвѣщенія и товаришеской жизни”,
а засобами її досягнення мали стати: створення бібліотеки, видання корисних творів та часописів, а також товариське життя54.
“Руська бесіда”, проіснувавши з короткими перервами аж до 1940 р., стала найпотужнішим та найбільшим українським об’єднанням на Буковині. До прикладу, у квітні 1909 р. кількість членів товариства сягала
більше 600 чол.55. Заснування товариства стало одним з
найбільш визначальних кроків на шляху національного
відродження українців Буковини і переходу українського національного руху Буковини на якісно новий, організований, етап розвитку. Як згодом зазначив парламентський посол М. Спинула у своїй промові на зборах
філії “Руської бесіди” у Сторожинці у 1908 р.: “Це товариство в життя українського народу на Буковині влило
живу ідею… дякуючи йому, тепер вся українська людність на Буковині з’організована в одну сильну і свідому громаду, з якою числитися мусять і уряд і всі сусіди,
що перше і знати українців не хотіли”56. Слідом за
“Руською бесідою” було засновано “Руську раду”,
“Согласіє”, “Братній союз”, “Союз”, “Міську читальню”, “Народний дім” та ряд інших товариств, які розгорнули активну діяльність, спрямовану на формування
національної та суспільної свідомості українців, їх залучення до національного життя57.
Отже, на основі поданого матеріалу, можемо зробити такі висновки:
1. Початок українського громадського руху на Буковині було покладено в кінці 60-х рр. ХІХ ст. із заснуванням першого українського товариства “Руська бесіда”.
2. Відставання буковинських українців в плані
створення організаційних осередків національного руху
від своїх галицьких та наддніпрянських побратимів було спричинено:
відсутністю міцних зв’язків з іншими українськими
землями, де відродження розпочалось раніше;
проведенням асиміляційної політики румунськими
урядовими та клерикальними колами;
негативним ставленням австрійської влади до проявів національного життя;
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відсутністю релігійної окремішності більшої частини українського населення від румунського з вищим
рівнем національною свідомості;
низькою національною свідомістю самих українців,
значна частина яких асимілювалась і стала частиною
румунської та німецької націй.
3. Також, узагальнюючи вищесказане, можемо чітко виокремити передумови, які сприяли виникненню в
кінці 60-х рр. ХІХ ст. українського громадського руху
на Буковині, а саме:
надання правової основи для функціонування громадських організацій через відновлення конституційного парламентського правління та лібералізацію законодавства в Австро-Угорській імперії;
активізація національного життя в Галичині;
поширення національної ідеї та літератури з Наддніпрянщини;
поява видатних діячів культури на Буковині;
реакція українців краю на національне пробудження румунів та їх змагання за відокремлення Буковини
від Галичини у 1860-1861 рр.;
боротьба між румунами та українцями за релігійноцерковну ділянку;
швидке піднесення в краї різноманітних товариств
та організацій;
згуртованість та готовність наприкінці 60-х рр. ХІХ
ст. української місцевої інтелігенції до створення власного товариства.
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