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Одним із наслідків статусу Львова як столиці австрійської провінції Галичини
стало зосередження в місті яскравих політиків і державних діячів. Використовуючи
можливості роботи в інституціях державної влади, вони водночас діяли як лідери
національних рухів. Наголос на національних інтересах став у цей час неодмінною
умовою успішної політичної кар’єри. Наростання українсько-польських
суперечностей суттєво стримувало формування політичної еліти провінції як
цілісності. У статті на основі біографій Олександра Барвінського, Міхала
Бобжинського, Станіслава Ґломбінського, Влодзімєжа Козловського, Костя
Левицького, Євгена Олесницького, Євгена Петрушевича, Анджея Потоцького
здійснено спробу порівняти тогочасних польських та українських політичних лідерів,
беручи до уваги не лише їхні політичні погляди і діяльність, а й приватний простір,
родинні й товариські середовища та пов’язані з ними життєві стратегії. Таке
порівняння, яке показує закритість національних просторів, дає змогу краще
зрозуміти, чому компроміси між українськими й польськими політиками в той період
виглядали настільки недосяжними. Національні лідери були зосереджені на пошуках
втраченої вітчизни, яку прагнули здобути. Після здійснення цієї мети львівські політичні
еліти мусили поступитися столичною першістю незалежно від того, де би Львів
опинився – серед польських чи українських міст. Австрійський проект Львова як
космополітичної столиці програв національним версіям не в останню чергу тому,
що серед провінційної політичної еліти не було зацікавлених у його здійсненні.

Ключові слова: Львів початку ХХ ст., українські політики Галичини, польські
політики Галичини, повсякденне життя, ідентичність.

Набуття Львовом статусу центру австрійської провінції Галичини відіграло
переломну роль у розвитку міста, відкривши перед ним широкі перспективи
перетворення в новочасний мегаполіс. Тогочасна Галичина була великим
адміністративним утворенням: за матеріалами перепису населення 1910 року в
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ній проживало 8 025 675 мешканців1. Звісно, управління таким краєм
супроводжувалося чималими викликами, а водночас відкривало столичному
місту значні перспективи для розвитку. Ці можливості були використані не
відразу. Ще наприкінці 1860-х років один з найвідоміших польських письменників
і публіцистів ХІХ століття Юзеф Іґнацій Крашевський стверджував, що Львів,
незважаючи на статус, ще „не має обличчя столиці”, і порівнював місто з
чотирнадцятирічною панянкою, з якої ще важко сказати, що виросте2. Однією з
важливих причин такого стану цей автор, з-поміж іншого, вважав амбіції Кракова,
через які дві частини Галичини лише „намагаються поєднатись, але не можуть”.
Такий дуалізм, стверджував він, зумовлював дроблення краю, коли кожне більше
місто починало активно формувати навколо себе власний світ, а в підсумку –
сторонні особи й навіть вихідці з інших реґіонів колишньої Речі Посполитої не
почували себе в ньому як „удома”. Ключем до розуміння цієї ситуації
Ю. І. Крашевський називав історичну пам’ять. Саме через спогади про минуле,
на думку письменника, занепад Кракова мав у собі „щось трагічно велике”, що
змушувало рахуватися з його інтересами навіть попри зведення австрійською
владою міста до ролі укріпленої фортеці, яка гальмувала його модернізацію.
Натомість Львів, хоча й був старовинним містом, однак не мав у минулому
такої ситуації, яка б перевищувала його становище в підавстрійській Галичині3,
і в цьому полягав його історичний шанс.

За відсутності переконливої історичної традиції наповнення формального
столичного статусу Львова реальним змістом аж ніяк не було чимось таким,
що давалося само собою і не мало альтернатив. Сприятливі передумови для
наближення Львова до рівня європейських столиць склалися щойно на зламі
ХІХ–ХХ ст. – у період, який з легкої руки французьких літераторів увійшов в

1 Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych wydawane przez Krajowe Biuro
Statystyczne / Pod red. Prof. Dra T. Pilata. T. XXIV, zesz. 3: Materiały statystyczne do reformy
sejmowej ordynacyi wyborczej. Zestawił Dr M. Nadobnik. Lwów, 1912. Tabl. 4.

2 Цит. в ориґіналі: „Miasto Lwów, przybywającemu doń choćby z Krakowa, przedstawia
się odrazu w barwach najzupełnie odmiennych i sobie tylko właściwych. Stare, nie ma prawie
znamion swej starożytności, stołeczne, niema fizyognomji stolicy, ruchawe odżywia swą elegancyą
żywiołami wiejskiemi, a w ogóle na szacie nosi znamiona źle ukrywanego ubóstwa. Wygląda on
jak te panienki, które z czasem na bardzo ładne wyrosnąć mogą, ale w czternastu leciech, z tego
Backfischu poznać trudno, co wykwitnie. W takiej właśnie epoce wzrostu i rozwoju znajduje się
Rusi Stolica. Ma też wszystkie wady i przymioty młodzieńcze, porywczość, zapał, niecierpliwość,
umiłowanie rzeczy błyskotliwych i wrzawy – dużo ognia i szlachetnego popędu… brak taktu i
powagi. Na każdy wyraz wielki i ideę brać się daje, każdej potwarzy uwierzyć gotowe. A kto chce
je prowadzić, byle umiał namiętności pogłaskać” ([Kraszewski J. I.]. Galicja // Z roku 1868.
Rachunki. Przez B. Bolesławitę. Poznań, 1869. S. 460–461).

3 Ibid. S. 263–266. Про намагання еліт Кракова продовжувати традицію „столичного
королівського міста” також див.: Grodziski S. Z dziejów starań o prymat Krakowa w Galicji //
Studia Galicyjskie. Rozprawy i przyczynki do historii ustroju Galicji / Redakcja i słowo o autorze
G. Nieć. Kraków, 2007. S. 373–377.
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історію Європи як fin de siècle4. „Кінець століття” став особливим також для
Габсбурзької монархії, яка намагалася протиставити власну високу культуру
традиційно привабливим центрам, передусім Парижу, знайти свій шлях у
поєднанні непоєднуваних провінційних спільнот, впорядкувати навколишній хаос
у гармонію з потенціалом розвитку5. Взірцем для формування провінційних
метрополій у Габсбурзькій монархії був більш як двохмільйонний Відень, що
напередодні Великої війни став шостим за чисельністю містом світу. Атмосфера
Відня утверджувала тріумф лібералізму, космополітизму й креативних
перетворень6. Саме таким ідеям була підпорядкована внутрішня політика
держави: втікаючи від політичних протистоянь, керманичі Габсбурзької монархії
намагалися відтіснити гострі суперечності, зокрема національні, в кордони
провінцій, тим самим ніби підкреслюючи їхню другорядність. Натомість
об’єднувати монархію мали спільні великі проекти неполітичного характеру. За
прем’єра Ернеста Кьорбера (1900–1904) австрійський уряд намагався дати
імпульс економічному розвитку та зрівнянню реґіонів шляхом великих
інвестиційних проектів з державного бюджету.

Проекцією цих процесів у Галичині стала ідея „великого Львова”, яка
мала піднести місто до рівня європейських столиць. Наприкінці ХІХ ст. міська
влада отримала значну позику з державного бюджету. Завдяки залученню
інвестицій на зламі ХІХ–ХХ ст. зовнішній вигляд міста змінювався: було
розширено водопровідну мережу, завершено перекриття Полтви, збудовано
міське газове підприємство, електростанцію на Персенківці, що дало змогу
розвинути маршрути електричного трамваю, поставлено заключні акценти у
формуванні нового центру міста (споруджено будівлі Міського театру, Художньо-
промислового музею, торгівельно-розважальний Пасаж Міколяша).
Підтвердженням швидкого розвитку Львова стала динаміка чисельності його
населення: упродовж 1900–1910 рр. воно зросло зі 159 877 до 206 113 осіб, у
тому числі т. зв. цивільне населення (без військових) – зі 149 544 до 195 796 осіб7.

4 Утвердження цього терміна пов’язують з кількома однойменними творами
французьких авторів, що з’явилися на зламі 1880–1890-х років (Jouvenot F., Micard H. Fin
de siècle. Pièce en quatre acts. Paris, 1888; Callier H. Fin de siècle. Paris, 1889; Ricard J.
Histoires fin de siècle. Paris, 1890; Virmaitre Ch. Dictionnaire d’Argot. Fin de siècle. Paris,
1894; та ін.).

5 „Кінцю століття” у Відні присвячена монографія американського історика Карла
Шорске: Schorske C. Fin de siècle. Vienna–New York, 1981.

6 Purchla J. Kraków i Lwów w okresie nowoczesności // Kraków i Galicja wobec przemian
cywilizacyjnych (1866–1914). Studia i szkice: Prof. F. Ziejce na siedemdziesiąte urodziny / Red.
K. Fiołek, M. Stala. Kraków, 2011. S. 226–227.

7 Wnęk K., Zyblikiewicz L. A., Callahan E. Ludność nowoczesnego Lwowa w latach
1857–1938. Kraków, 2006. S. 217; Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych wydane
przez Krajowe Biuro Statystyczne pod red. Prof. d-ra T. Pilata. T. XXIV, zesz. I: Najważniejsze
wyniki spisu ludności i spisu zwierząt domowych według stanu z d. 21 grudnia 1910 r. Podali
dr S. Kasznica i dr M. Nadobnik. Lwów, 1911. S. 24.
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Символічним визнанням успіхів модернізації Львова став візит до міста на
початку вересня 1904 р. австрійського прем’єра Е. Кьорбера, який всіляко
демонстрував захват змінами: „Львів швидкими кроками рухається вперед;
чимало публічних закладів блищать ще свіжим лаком і досконало
оснащені. […] давнє господарство, яке вже неможливо підтримувати, сходить
зі сцени, натомість гору бере ретельний порядок, а наступне покоління буде
змушене рахуватися зі Львовом як із вогнищем великого руху між Заходом і
Сходом”8. Сучасники доволі одностайно підкреслювали, що Львів зламу ХІХ–
ХХ ст. врешті усвідомив свій столичний статус. Характеризуючи стрімкі зовнішні
перетворення в місті, зокрема покращення умов для життя його мешканців,
кореспондент варшавського часопису „Słowo” відзначав, що навіть більшою
мірою змінилося „духовне обличчя” міста, „повіяло свіже повітря”, зріс загальний
інтелектуальний рівень – Львів став містом, в якому є рух і життя9.

Іншим важливим аспектом утвердження столичного статусу Львова було
визнання його лідерства з-поміж інших галицьких міст, ширших можливостей,
які відкривалися перед його мешканцями, насамперед у втіленні політичних і
матеріальних амбіцій. Саме зі зламу ХІХ–ХХ ст. у галицькій пресі й приватній
кореспонденції можна простежити визнання того факту, що ритм життя і спосіб
вирішення проблем дедалі більше відрізняють Львів від інших галицьких міст.
„Це місто дуже вигравало порівняно з Краковом, – згадував про тогочасний
Львів польський дипломат Альфред Висоцький, який розпочинав кар’єру
чиновника в Галицькому намісництві. – Люди були веселішими, жвавішими,
працьовитішими, любили розважитися з фантазією і завжди – на противагу
цнотливому Кракову – в товаристві жінок, у яких відчувалася домішка східної

8 Ширший варіант промови Е. Кьорбера у версії польської преси: „Lwów szybkimi
krokami posuwa się naprzód; wiele pulbicznych zakładów błyszczy jeszcze pokostem świeżości;
posiadają też one wyborne urządzenia. Pod tym względem nie ma na szczęście różnicy pomiędzy
ludami kulturnymi; każdy naród przyswaja sobie chętnie zdobycze drugiego, nie pytając o
pochodzenie. Mimo to wam, na dalszym Wschodzie, nie tak to łatwo jak innym miastom, którym
formalnie wszystko znoszą do domu. Nie wolno przytem zapominać, że ludność nie jest bogata,
że tylko ciężką pracą zdobywa sobie środki, jakich domaga się pojęcie nowoczesnego miasta.
Tem większe uznanie należy się stolicy Galicyi za jej rozwój w ostatnich lat dziesiątkach, tem
szczerzej godzien pochwały ów duch publiczny, który nieustannie dąży do wyrównania różnic.
Mieszkają tu obok siebie dwa szczepy i z niejednej gorącej głowy strzeli od czasu do czasu iskra,
ale olbrzymia większość czuwa nad tem, aby nie powstał stąd pożar. Kwitnący handel dawno już
rozsiadł się w tem mieście, obecnie przychodzi zwolna kolej na przemysł, stosunki kredytowe
przystosowują się do wzorów potężnie rozwiniętych krajów, dawna niemożliwa do utrzymania
gospodarka schodzi z widowni, natomiast zaś bierze górę ścisły porządek, a pokolenie, które
przyjdzie, będzie musiało liczyć się ze Lwowem jako z ogniskiem wielkiego ruchu pomiędzy
Zachodem i Wschodem. Rządowi bardzo leży na sercu dobro stolicy Królestwa Galicyi; może
ona liczyć zawsze na jego poparcie, ilekroć zechce uczynić nowy krok naprzód” (Dr. Koerber we
Lwowie // Słowo Polskie (Lwów). 1904. Nr 411. 1 września).

9 Lwów dzisiejszy // Dziennik Polski (Lwów). 1903. Nr 39. 24 stycznia.
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крові. […] Загальна заможність також була вищою, ніж у Кракові. Міщани
заробляли маєтки на торгівлі з багатими землевласниками. Близько був
Борислав, де не раз несподіваний вибух нової нафтової свердловини перетворював
випадкового учасника на багатія. Намісництво і Крайовий виділ як останні
інстанції крайової державної адміністрації й автономії давали численним
адвокатам і нотаріусам можливості доброго заробітку, словом, життя було значно
легшим. […] Львівська суспільність була проґресивнішою, ніж краківська,
активнішою і переважно щиро демократичною та загалом хотіла мирно й
лояльно співіснувати з урядом держави-загарбника в щирому переконанні, що
ця політична позиція в тогочасних умовах була цілком слушною та корисною”10.

На тогочасні суспільні настрої впливало й те, що Габсбурзька монархія
протягом останніх десятиліть не переживала значних політичних катаклізмів –
війн, революцій чи повстань. Це давало змогу багатьом планувати життя,
орієнтуючись на державні кар’єри. Стабілізація життя й зрозумілі для середнього
класу правила гри нібито наочно підтверджували тріумф польської політики
„органічної праці” в Галичині. І хоча Відень у галицькому дискурсі зазнавав
чимало нищівної критики, що цілком відповідало сформованій ще в останній чверті
ХІХ ст. австрійським урядом політиці „помірного невдоволення” у провінціях,
усе ж чимало яскравих діячів обирали для себе кар’єру австрійського політика.
Шукаючи можливості реалізувати себе, молоді амбітні особистості з усієї
провінції стікалися до Львова, де ставали чиновниками, політиками, науковцями,
журналістами, підприємцями. Під гаслом політичної доцільності з найближчого
конкурента Кракова до столиці рекрутували політичні й адміністративні таланти.
Відображенням тогочасних настроїв можна вважати реакцію польського
аристократичного середовища Кракова на призначення Анджея Потоцького в
1901 р. маршалком Галицького сейму. Від’їзд Потоцьких сприйняли як „поразку”
для Кракова, однак при цьому зауважували, що є міркування вищого порядку,
перед якими локальні інтереси мусять поступитися11.

10 Цит. в ориґіналі: „Miasto to bardzo zyskiwało na porównaniu z Krakowem. Ludzie
byli weselsi, żwawsi, procowitsi. Lubili zabawić się z fantazją i zawsze – w przeciwieństwie do
cnotliwego Krakowa – w towarzystwie kobiet, w których odczuwało się przymieszkę krwi
wschodniej. […] Ogólna zamożność była też większa aniżeli w Krakowie. Mieszczaństwo
dorabiało się fortun na handlu z bogatym ziemiaństwem. Borysław był blizko, gdzie nieraz
niespodziany wybuch nowego źródła naftowego przemieniał przypadkowego udziałowca w
bogacza. Namiestnictwo i Wydział Krajowy jako ostatnie instancje administracji państwowej
i autonomii dawały licznym adwokatom i rejentom możność sutych zarobków, słowem życie
było o wiele łatwiejsze. […] Społeczeństwo Lwowa było bardziej postępowe aniżeli krakowskie,
bardziej aktywne i w przeważnej swej większości szczerze demokratyczne, lecz chciało na ogół
współżyć zgodnie i lojalnie z rządem państwa zaborczego w szczerym przekonaniu, że jest to
stanowisko polityczne w ówczesnych warunkach słuszne i korzystne” (Wysocki A. Sprzed pół
wieku. Kraków, 1956. S. 118–119).

11 Archiwum Narodowe w Krakowie (далі – ANKr), Oddział I – akt staropolskich
grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów, Archiwum Krzeszowickie
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Чиновницький апарат у столиці Галичини на зламі ХІХ–ХХ ст. швидко
зростав. Австрійська політична еліта, навіть провінційного рівня, безумовно мала
б ставати чинником інтеґрації, адже такою була її природа, призначення й вимоги
до неї з боку державної влади, яка намагалася стримувати політичну активність
чиновників у сферах, які прямо не служили інтересам Габсбурзької монархії.
Орієнтація на Відень як джерело культурних взірців і „машина бюрократичної
держави” перетворювали міста монархії в малі копії Відня, одночасно змінюючи
концепцію міста-фортеці, покликаного захистити мешканців, на відкрите місто, в
якому можна було як загубитися, так і вирізнитися, змінити життя, отримати значно
ширші можливості12. Звісно, віднайти себе в місті, яке стрімко розвивалося, було
психологічно складно – і це рівною мірою стосувалось як селянина, що йшов у
місто на заробітки, так і польського аристократа, який теж стикався у Львові з
явищами, до яких не був готовим. Нові мешканці Львова часто зберігали тісні
зв’язки з родинною місцевістю, незважаючи на те, чи очікував їх там
аристократичний маєток, парафіяльний дім священика або й селянська хата. Для
політиків, навіть найвищого рівня, призначення чи обрання на певну посаду ще не
означало переїзду у Львів, а перебування в столиці вони розглядали в категоріях
непостійності. Тимчасовість зв’язку зі Львовом позначалася насамперед на
приватному просторі, зменшуючи лінії дотику до мінімуму.

Інтеґраційним і в цьому сенсі космополітичним функціям державної
бюрократії протистояли інтереси національних рухів, які, спираючись на
австрійську конституцію, розхитували стабільність держави13. Розглянувши
формування публічного міського простору Львова, Маркіян Прокопович дійшов
висновку, що від часу конституційних перетворень у Габсбурзькій монархії
1860-х років Львів став полем битви між його головними етнічними групами за
політичне представництво, а громадський простір міста одночасно уміщував
два великі проекти – імперію та націю14. Польсько-українські суперечності

Potockich, rkps 546, k. 358, 353 (Лист Ружі Тарновської до Катажини Потоцької, Краків,
26 жовтня 1901 р.).

12 Purchla J. Kraków i Lwów w okresie nowoczesności… S. 233.
13 Особливо категорично протистояння імперського й польського національних

проектів у Львові почали оцінювати вже в ІІ Речі Посполитій. Польський історик Юзеф
Бялиня-Холодецький, підсумовуючи історію Львова ХІХ ст., стверджував: „Gdy władze
austrjackie usiłowały uczynić Lwów stolicą ucisku, stał się gród ten własną mocą stolicą
odporu i obrony, wzorem pod tym względem dla wszech obszarów Wschodniej Małopolski”
(Białynia Chołodecki J. Lwów w XIX stuleciu. Lwów, 1928. S. 32). З українського боку такі
антиавстрійські висловлювання були характерні для москвофілів – О. Мончаловського,
С. Ваврика та ін., які розглядали історію реґіону в контексті протистояння слов’янського
(руського) і германського світів.

14 Prokopovych M. Habsburg Lemberg. Architecture, Public Space, and Politics in the
Galician Capital, 1772–1914. West Lafayette, Indiana, 2009.
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ускладнювали інтеґраційні функції Львова, які місто мало виконувати як столиця
краю. Львів, хоча й набув на початку ХХ ст. характеру „космополітичної
метрополії”, однак, на відміну від Праги, не виконував інтеґраційної функції і не
став у цей час національною столицею, бо „не існувало галицького народу”15.
Польсько-український конфлікт насичував суспільний клімат Львова відчуттям
тимчасовості16. Хоча на початку ХХ ст. галицька автономія, на перший погляд,
ще зберігала чимало ознак польського краю, польські політики усвідомлювали
хиткість свого становища в місті, яке, за висловом Станіслава Ґломбінського,
було „ніби островом, найгустіше заселеним поляками”17. Арґументи українців,
які доводили, що їхні впливи в місті зростатимуть, було важко заперечувати18.

Задум цієї роботи полягає в тому, аби – визначивши за предмет аналізу
офіційний/публічний і приватний/індивідуальний простори представників
політичної еліти Галичини, які на початку ХХ ст., обіймаючи посади в органах
державної влади, жили і працювали у Львові, – порівняти верхівку політичного
світу тогочасних поляків і українців та встановити, чому політичне порозуміння
між ними виглядало тоді таким недосяжним. Попри те, що в кар’єрах багатьох
чільних українських політиків видно „польський слід”, аналіз офіційного й
приватного листування цих діячів показує, що прямі стосунки між першими
особами українського і польського політичних світів були в той час неймовірно
утрудненими. Розбіжності національних, партійних та ідейних інтересів не
пояснюють такий стан достатньо вичерпно. Для повноти картини її потрібно
доповнювати аналізом приватного життя і досвіду цих людей, який, у підсумку,
не давав змоги їм порозумітися. У накладенні на міський простір Львова, який
у даному випадку виступає як місто-столиця, що акумулює енерґію провінції
для її нібито вищих інтересів, це призводить до тези про функціонування в місті
фактично паралельних польського та українського як офіційного, так і приватного
просторів. У точках дотику й перетину вони мало змінювали одне одного, що
не відповідало головному напряму розвитку галицького суспільства, який
задавали саме українсько-польські відносини.

15 Purchla J. Kraków i Lwów: zmienność relacji w XIX i XX wieku // Kraków i Lwów w
cywilizacji europejskiej. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach
15–16 listopada 2002 / Red. nauk. J. Purchla. Kraków, 2003. S. 87.

16 Докладніше див.: Аркуша О. Місце Львова в дискусіях про національний характер
Східної Галичини на зламі ХІХ–ХХ століть // Львів: місто – суспільство – культура: Зб.
наук. праць / За ред. О. Аркуші й М. Мудрого. Львів, 2012. Т. 8. Ч. 1: Влада і суспільство.
(Вісник Львів. ун-ту. Сер. істор. Спец. вип.’2012). С. 365–410.

17 Głąbiński S. Ludność polska w Galicyi wschodniej. Referat wygłoszony na I. wiecu
narodowym we Lwowie dnia 1. czerwca 1903 r. Lwów, 1903. S. 20.

18 Міста Східної Галичини // Дїло (Львів). 1906. Ч. 1. 2 (15) січня; Наші меншости по
великих містах // Дїло. 1906. Ч. 2. 3 (16) січня.
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В основу статті покладено біографії Анджея Потоцького (1861–1908;
маршалок Галицького сейму, галицький намісник)19, Міхала Бобжинського (1849–
1935; віце-президент Крайової шкільної ради і галицький намісник)20, Станіслава
Ґломбінського (1862–1941; депутат Галицького сейму, голова польського Кола
в австрійському парламенті, міністр залізниці, лідер Сторонництва національної
демократії, професор Львівського університету)21, Влодзімєжа Козловського

19 Tarnowski S. Andrzej Potocki. Wspomnienie pośmiertne, Kraków, 1908; Демкович-
Добрянський М. Потоцький і Бобжинський. Цісарські намісники Галичини. 1903–1913.
Рим, 1987 (Видання Українського католицького університету св. Климента папи. Т. LIX);
Partacz Cz. Od Badeniego do Potockiego. Stosunki Polsko-Ukraińskie w Galicji w latach 1888–
1908. Toruń, 1996; Korusiewicz A. W. Panowie na Krzeszowicach. Kraków, 2005;
Korusiewicz A. W. Cesarski i Królewski Namiestnik. Życie i działalność polityczna Andrzeja
hrabiego Potockiego. Kraków, 2008; Wernichowska B. Kardy i kokardy. Opowieść o hrabinach
Potockich. Kraków, 2009; Аркуша О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі
українсько-польських відносин. Частина перша: Формування політичної кар’єри // Вісник
Львівського університету. Серія історична. 2009. Вип. 44. С. 107–162; Аркуша О. Анджей
Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин. Частина друга:
Галицький намісник // Там само. 2010. Вип. 45. С. 169–282. Основні збірки рукописних
матеріалів родини Потоцьких зберігаються в: ANKr, Oddział I, Archiwum Krzeszowickie
Potockich; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (далі – AGAD), Archiwum Potockich
z Łańcuta. Документи про діяльність А. Потоцького як галицького намісника зберігаються
в: Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІА України у
Львові), ф. 146 (Галицьке намісництво).

20 Łazuga W. Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna. Warszawa,
1982; Łazuga W. Ostatni Stańczyk. Michał Bobrzyński – portret konserwatysty. Szczecin, 2005;
Аркуша О. Міхал Бобжинський та українське питання в Галичині // Вісник Львівського
університету. Серія історична. 2000. Вип. 35–36. С. 168–206; Łazuga W. Kalkulować… Polacy
na szczytach c. k. Monarchii. Poznań, 2013. М. Бобжинський був автором праць з історії
Польщі, написаних у руслі краківської історичної школи, працював професором
Яґеллонського університету. Одним з основних джерел для вивчення біографії
М. Бобжинського є його опубліковані спогади: Bobrzyński M. Z moich pamiętników / Oprac.
A. Galos. Wyd. 2. Wrocław, 2006. T. 1–2. Свою рукописну спадщину М. Бобжинський віддав
на зберігання Яґеллонській бібліотеці із застереженням про початок використання через
25 років після його смерті. Рукописи упорядковував Станіслав Естрайхер. Ця колекція
зберігається в: Biblioteka Jagiellońska, Oddział Zbiorów Specjalnych, Sekcja Rękopisów, Teki
M. Bobrzyńskiego. Там само зберігаються спогади сина М. Бобжинського – Яна
(Zwierciadło. Pamiętnik z ćwierćwiecza w służbie Ojczyzny. Przyb. 37/1969), а також невістки
Марії з Пайґертів (Życie zmiennym jest. Przyb. 84/1958).

21 Galos A. Głąbiński Stanisław // Polski Słownik Biograficzny. Wrocław; Warszawa;
Kraków, 1959. T. VIII. Zesz. 36. S. 102–105; Stanisław Głąbiński o ustroju państwa Polskiego i
parlamentaryzmie / Wstęp, wybór i oprac. J. Kornaś. Warszawa, 1999; Kowalczyk A. Stanisław
Głąbiński wobec kwestii ukraińskiej w latach 1902–1939 // Polacy i sąsiedzi – dystanse i
przenikanie kultur / Zbiór studiów pod red. R. Wapińskiego. Gdańsk, 2001. Cz. II. S. 163–176;
Wątor A. Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku. Szczecin, 2002; Аркуша О. Польські
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Анджей Потоцький Євген Олесницький

(1858–1917; депутат Галицького сейму, лідер польського клубу „Центр”, депутат
австрійського парламенту, голова Галицького господарського товариства, віце-
президент польського Центрального виборчого комітету, ініціатор руху
самоорганізації поляків у Східній Галичині)22. З боку українських політиків у
статті взято до уваги біографії українських депутатів Галицького сейму та
австрійського парламенту, лідерів українського парламентського представництва:

націонал-демократи та українське питання в Галичині на початку ХХ століття // Вісник
Львівського університету. Серія історична. 2005. Вип. 39–40. С. 149–202. С. Ґломбінський
був автором наукових праць у ділянці соціально-економічних відносин, прихильником
так званої історичної школи, яка акцентувала на ролі народу у створенні матеріальних
благ; видавав брошури на політичні теми. Опубліковано спогади С. Ґломбінського
(Głąbiński S. Wspomnienia polityczne. Pelpin, 1939 (Wyd. 2: Warszawa, 2007); Głąbiński S.
Wspomnienia polityczne. Tom uzupełniający. Londyn, 1986) і його сина, відомого журналіста
(Głąbiński S. W cieniu ojca. Warszawa, 2001). Архівного фонду С. Ґломбінського немає;
його особова справа як професора Львівського університету зберігається в: Державний
архів Львівської області, ф. 26 (Львівський університет), оп. 5, спр. 441.

22 Feldman W. Stronnictwa i programy polityczne w Galicyi 1846–1906. Kraków, 1907.
T. 1. S. 227–242; Аркуша О. Українсько-польські відносини у Східній Галичині на початку
ХХ ст.: акція Влодзімєжа Козловського 1902–1903 років // Вісник Львівського університету.
Серія історична. 2002. Вип. 37/1. С. 268–314. Górski A. Podolacy. Obóz polityczny i jego
liderzy. Warszawa, 2013. Особистий архів В. Козловського, який містить його листування,
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Олександра Барвінського (1847–1926)23, Євгена Олесницького (1860–1917)24,
Костя Левицького (1859–1941)25, Євгена Петрушевича (1863–1940)26.

різні матеріали, записки про політичні справи та замітки з історії, зберігається в: Львівська
національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника НАН України (далі – ЛННБУ
ім. В. Стефаника), відділ рукописів, ф. 59 (Козловські). Про В. Козловського багато писала
галицька преса під час його акції у Східній Галичині в 1902–1903 рр.

23 Павлишин С. Олександр Барвінський. Львів, 1997; Чорновол І. Польсько-
українська угода 1890–1894 рр. Львів, 1997; Олександр Барвінський 1847–1927. Матеріали
конф., присвяч. 150 річниці від дня народж. Олександра Барвінського (Львів, 14 травня
1997 р.). Львів, 2001; Аркуша О. Український християнсько-суспільний рух у Галичині на
початку ХХ століття: політичне товариство „Руська громада” // Шляхами історії. Наук.
зб. історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. На пошану проф. К. Кондратюка. Львів,
2004. С. 63–99; Мудрий М. Рукописні джерела до історії Християнсько-суспільного союзу
в Галичині // До джерел. Зб. наук. праць на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-
річчя. Київ–Львів, 2004. С. 421–440; Романюк С. Олександр Барвінський – публіцист,
редактор, видавець. Львів, 2009; Аркуша О. Олександр Барвінський // Західно-Українська
Народна Республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті. Львів, 2009. С. 48–66; Аркуша О.
Барвінський Олександр // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Ред.
О. Купчинський, О. Савула, Н. Федорчак. Київ–Львів–Тернопіль, 2012. Т. 1. С. 442–449.
О. Барвінський був автором численних історичних та літературознавчих розвідок і статей
на суспільно-політичні теми. Опубліковано спогади О. Барвінського: Барвінський О.
Спомини з мого життя. Частини перша та друга / Упор. А. Шацька, О. Федорук; ред.
Л. Винар, І. Гирич. Нью-Йорк–Київ, 2004; Барвінський О. Спомини з мого життя. Том
другий, частини третя та четверта / Упор. А. Шацька, коментар Б. Янишина, ред. Л. Винар,
М. Жулинський. Нью-Йорк–Київ, 2009. Рукописні матеріали О. Барвінського зберігаються
головно у двох фондах: ЛННБУ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 11 (Барвінські);
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописних фондів і текстології,
ф. 135 (Барвінський О. Г.).

24 Сохоцький І. Д-р Євген Олесницький // Історичні постаті Галичини ХІХ–ХХ ст.
Ню-Йорк–Париж–Сідней–Торонто, 1961. С. 118–136; Чуйко І. С. Євген Олесницький:
сторінки життєпису. Історико-біографічний нарис. Тернопіль, 2005. Велика вступна стаття
про Є. Олесницького міститься в останньому перевиданні його спогадів: Аркуша О.
„Найсильніший інтелект з-поміж політичних діячів Галицької України”: громадсько-політична
біографія Євгена Олесницького // Олесницький Є. Сторінки з мого життя / Упор.
М. М. Мудрий, Б. О. Савчик. Львів, 2011. С. 15–129. Особистого фонду Є. Олесницького
немає; його рукописна спадщина здебільшого представлена листами до українських
політиків. Деякі аспекти приватного життя Є. Олесницького відображено у збірці про Олексу
Бобикевича: Олекса Бобикевич. Твори / Упор. М. Ващишин. Львів, 2000.

25 Сохоцький І. Д-р Кость Левицький // Історичні постаті Галичини… С. 137–158;
Литвин М., Науменко К. Кость Левицький // Західно-Українська Народна Республіка…
С. 142–156; Василик І. Б. Кость Левицький: від адвоката до прем’єра ЗУНР. Київ, 2012.
Написані на підставі спогадів К. Левицьким нариси з історії українського руху в Галичині
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. до кінця минулого століття були головним джерелом
фактів та інтерпретацій з політичної історії галицьких українців: Левицький К. Історія



282

О. Аркуша
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2016. Спецвипуск. С. 272–309.

Першорядне значення для дослідження мали особові джерела – спогади й
листування названих осіб і відгуки сучасників про них. Хоча ця вибірка не є
репрезентативною з точки зору соціології й може бути доповнена ще кількома
десятками осіб, обрані для дослідження постаті відігравали ключові ролі в
польсько-українських відносинах і своїми діями й словами створювали, говорячи
мовою австрійського законодавства, так звані межові орієнтири для національних
політичних просторів. У силу значущості цих постатей, їхні біографії добре вивчені
в сучасних українській і польській історіографіях не лише з точки зору
фактологічної канви, а й з урахуванням багатьох нюансів і деталей, особливо
важливих для даної роботи.

Усі названі діячі народилися в доволі бурхливий період – під час революції
1848 року або протягом конституційних перетворень у Габсбурзькій монархії на
зламі 1850–1860-х років. На початок ХХ ст. вони, 40–50-річні, мали за собою
значний досвід політичної, громадської та професійної діяльності, який спершу
здобували переважно десь у галицькій провінції, де змогли проявити себе як
депутати повітових рад, організатори громадського життя. З цим досвідом вони
приходили до столичних Львова і Відня як депутати Галицького сейму й
австрійського парламенту. Усі вони розпочинали публічну кар’єру з наміром
служити своєму народові, однак у силу особистих якостей і сприятливих
обставин у зрілому віці стали не тільки політичними, а й австрійськими
державними діячами. Втім, їхні ідентичності все ж поєднували, хоча й у різних
пропорціях, національні дискурси з усвідомленням цілісності галицької провінції
як автономного утворення та з інтересами Габсбурзької монархії.

З-поміж названих осіб немає жодного львів’янина з народження. Граф
Анджей Потоцький був представником одного з найзаможніших і найвпливовіших
в історії Польщі родів (Потоцькі гербу Срібна Пилява), які мали родинні й
товариські зв’язки з багатьма польськими та європейськими аристократичними
й навіть монаршими дворами. Його дядько, Альфред Потоцький, був намісником
Галичини, у 1870–1871 рр. – австрійським прем’єром, а батько Адам, учасник
польського повстання 1863 року, – одним із лідерів краківських консерваторів.
Мати Анджея – Катажина – походила з родини Браніцьких, великих

політичної думки галицьких українців. 1848–1914: На підставі споминів. Львів, 1926;
Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни. З
ілюстраціями на підставі споминів і документів. Львів, 1928. К. Левицький був автором
розвідок на правничі теми, публіцистичних статей про політику й господарство.

26 Сохоцький І. Д-р Євген Петрушевич // Історичні постаті Галичини… С. 159–
207; Литвин М., Науменко К. Євген Петрушевич // Західно-Українська Народна
Республіка… С. 244–256; Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). Ілюстрований
біографічний нарис. Львів, 2013; Соляр І. Євген Петрушевич у 1923–1940 роках: спроба
політичного портрета // Новітня доба (Львів). 2013. Вип. 1. С. 122–136. Особистого
архівного фонду Є. Петрушевича, який би відображав його діяльність у підавстрійській
Галичині, немає.
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землевласників на Київщині. Дитинство А. Потоцького пройшло в родинному
маєтку в містечку Кжешовіце (бл. 25 км від Кракова в напрямку Катовіц) й у
Кракові, де сім’я мала кам’яницю „Під Баранами” на площі Ринок. Дім
Потоцьких був центром світського життя міста, тут реґулярно приймали політиків,
літераторів, митців, науковців, журналістів газети краківських консерваторів
„Czas”, а його господарі, за висловом Казімєжа Хлєндовського, провадили в
Кракові „різновид династичної політики”27. Влодзімєж Козловський народився
в с. Кривче Борщівського повіту в середньозаможній шляхетській родині. Він
був єдиним сином Зиґмунта Болєсти Козловського гербу Ястшембєц і графині
Северини Стаженської, по лінії матері спорідненої з Бадені (жінка рано померла).
Власник кількох сіл у Перемишльському повіті З. Козловський був політиком,
довголітнім депутатом сейму й парламенту28; багато часу він проводив у Відні
та керував вихованням сина здебільшого через листи. У дорослому віці
В. Козловський отримав для господарювання родинний маєток у с. Заболотці
Перемишльського повіту. Міхал Бобжинський народився у Кракові в родині лікаря
Войцеха Бобжинського й Зофії з давнього краківського міщанського роду
Ципсерів. У попередніх поколіннях по обох лініях родини були представники
міської творчої та підприємницької інтеліґенції. Станіслав Ґломбінський народився
в містечку Сколе, у родині державного службовця. Його батько, Ян Ґломбінський,
брав участь у польському повстанні 1846 року, за що був заарештований. Згодом
Я. Ґломбінський керував фінансовими управліннями в Сколе, Чорткові й Самборі.
У цих східногалицьких містечках і проходило дитинство Станіслава
Ґломбінського. Якщо для А. Потоцького і В. Козловського політична кар’єра
була чимось самозрозумілим (у цьому сенсі вони повторювали життєві шляхи
батьків), то С. Ґломбінський і М. Бобжинський (обидва – університетські
професори) давали приклад кар’єри завдяки особистим здібностям, освіті та
зусиллям, що на зламі ХІХ–ХХ ст. було можливим, однак ще не очевидним.

Всі українські політики походили з сімей греко-католицьких парафіяльних
священиків. Батько Костя Левицького – Антон – був парохом с. Нижнева
Товмацького повіту. Євген Олесницький народився в сім’ї пароха с. Великий
Говилів Гусятинського повіту Григорія й Софії з Познанських, яка також походила
зі священицької родини з давніми традиціями. Батько О. Барвінського –
Григорій – майже півстоліття був парохом у с. Шляхтинці на Тернопільщині
(тепер с. Гніздичка Тернопільського р-ну), а мати – Домініка (Доміцеля) з
Білинських – була донькою греко-католицького священика Дмитра Білинського,
який походив з дрібної шляхти на Самбірщині, та Анни з родини заможних
тернопільських міщан Юськевичів. Євген Петрушевич народився в сім’ї отця

27 Chlędowski K. Pamiętniki. Wyd. drugie, uzupełnione / Do druku przygotował,
wstępem i przypisami opatrzył A. Knot. Kraków, 1957. T. 1: Galicja (1843–1880). S. 144–145.

28 †Zygmunt Bolesta Kozłowski // Gazeta Lwowska (Lwów). 1893. Nr 231.
11 października.
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Омеляна, пароха Буська, і Савини Коцюби, доньки державного службовця і члена
Ставропігійського інституту Стефана Коцюби й Маріанни з Дашкевичів. Греко-
католицьке парафіяльне духовенство в Галичині наприкінці ХІХ ст. було
потужною й згуртованою соціальною групою з виразними кланово-династичними
тенденціями. „Ми були, – згадував Є. Олесницький, – через батька і матір
споріднені з усіма майже попівськими родинами на Поділлі. […] На цілому
Поділлі не було попівства, в якім не сидів би хтось з нашої родини”29. На середину
ХІХ ст. греко-католицьке духовенство відмежувало свій світ від колись єдиної
для нього й селянства культури та наблизило спосіб життя до дрібної буржуазії30.
Греко-католицьке духовенство сприяло формуванню української інтеліґенції, яка
займала місце дрібної шляхти, що швидко декласувалася31.

29 Олесницький Є. Сторінки з мого життя… С. 145.
30 Заярнюк А. Ідіоми емпансипації. „Визвольні” проєкти і галицьке село в середині

ХІХ століття. Київ, 2007. С. 106.
31 Докладніше див.: Сливка Л. Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині (1772–

1914 рр.). Івано-Франківськ, 2009. За твердженням О. Барвінського, саме завдяки тому,
що „виробилася поважна верства руського образованого клиру, витворювалася
постепенно світська руська інтелігенція з нащадків руського духовенства і наша
суспільність, хоч позбавлена колишньої шляхти і в значній части міщанства, стала
почуватися народом” (Барвінський О. Спомини з мого життя. Частини перша та друга…
С. 63–64).

Євген Петрушевич Міхал Бобжинський
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В усіх цих сім’ях зберігали пам’ять про шляхетське походження.
Барвінські походили зі шляхетського роду гербу „Ястшембєц”, коріння якого
простежувалося від XVI ст.; Левицькі визнавали шляхетство гербу „Роґаля”.
Літописці Петрушевичів виводили корені роду від бояр Великого князівства
Литовського, гербом якого був „П’ястук”. Є. Олесницький виводив генеалогію
від шляхетського роду, який використовував герб „Дембно”, і вказував на
спорідненість із краківським кардиналом Збіґнєвом Олесницьким.
Правдоподібно, його дід Ілля, службовець у домініях Мйончинських і
Кросновських, збирав документи для підтвердження шляхетства (однак не
завершив цього), а його син і батько Є. Олесницького – Григорій – розірвав зі
шляхетськими традиціями роду. За свідченням Є. Олесницького, він, опинившись
серед руського духовенства, „здається соромився свого шляхотського
польського походження. Про це ніколи не було мови в хаті, а коли часом
згадувалося, то хіба з насмішкою. […] Мої сестри, значно старші від мене,
згадували нераз в пізніших роках, що наші шляхотські документи наша покійна
мама зужила в кухні під пляцки”32. Це останнє речення стало в українській
історіографії хрестоматійним. З цього випливає висновок: шляхетське
походження в суспільному дискурсі греко-католицького парафіяльного
духовенства того часу не вважалося цінністю, а навпаки – чимось обтяжливим,
що утруднювало русько-українську національну самоідентифікацію. Однак до
щирості такого трактування варто поставитися з певною недовірою. Навряд чи
випадково у спогадах Є. Олесницького знайшлося місце для фраґменту,
сповненого зневаги до представників „нової” польської аристократії
„ріжнородного, часто підозрілого походження”, які набули графські титули й
земельну власність уже за австрійських часів, „а дальше лізли в репрезентацію
краєву і державну, як лєґітимована кляса великої посілости, яка правила краєм”33.
Тому можна припустити, що родинна пам’ять про належність до вищої верстви
суспільства згодом, вже у „великій політиці”, полегшувала українським діячам
виконання непростого для тогочасного українця завдання – триматися на рівних
з родовитою польською аристократією.

Родини майбутніх політиків, як правило, були активними в громадському
просторі; дитинство проходило в атмосфері обговорення актуальних суспільних
питань, що відбувалося в дискурсах національних рухів. У польських
середовищах атмосфера конституційних перетворень 1860-х років, у поєднанні
з подіями повстання 1863 року, спричинила сплеск антиавстрійських настроїв.
С. Ґломбінський згадував про патріотичне піднесення серед дрібної польської
шляхти та міщанства у Східній Галичині. Одним із його виявів стала заміна на
вежі самбірської ратуші „чорного” австрійського орла на білого польського34.

32 Олесницький Є. Сторінки з мого життя… С. 139.
33 Там само. С. 146–147.
34 Про цей епізод С. Ґломбінський писав: „W Samborze, gdzie ojciec mój pełnił także

niektóre funkcje honorowe, między innymi był radnym i asesorem miejskim, uchwaliła rada
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Адам Потоцький, батько Анджея, за участь у польському визвольному русі в
1851 р. був заарештований і провів 25 місяців в ув’язненні, деякий час навіть
під загрозою страти. Про атмосферу в родинному домі старша сестра Анджея
Потоцького – Ружа – згадувала: „Щодня зранку і ввечері молимося за вітчизну
і за батька і щоб вибачати ворогам нашим, бо нас так мати навчила, але я,
трирічна дівчинка, вже знаю, що ненавиджу австріяків, бо то вони у всьому
винні”, „хочемо битися за вітчизну, поки що прагнемо вигнати австріяків, бо
маємо їх поряд, а потім і тих інших”35. Утім, відносно м’які, але послідовні
репресії австрійської влади, придушення польських повстань у поєднанні з
широкими можливостями для леґальної політики, які відкрилися перед поляками
в результаті конституційних перетворень, змінили ці настрої на більш прихильні
до Відня задля реалізації в Галичині програми „органічної праці”. Самого Адама
Потоцького вважають одним з авторів відомого адресу Галицького сейму
1866 року до Трону, в якому була розвинута ідея про перебрання Габсбурґами
від Речі Посполитої месіанського призначення стати спільним домом для різних
народів, а також підкреслено: „При Тобі, найяснійший цісарю, стоїмо й хочемо
стояти”36. Ідеологію проавстрійської орієнтації в польському русі створили
краківські консерватори (станьчики), чий вплив був визначальним для
формування політичних поглядів А. Потоцького і М. Бобжинського.
В. Козловський і С. Ґломбінський, відповідно, представники польського
східногалицького консерватизму й націонал-демократії, були налаштовані до
Відня критичніше, однак діяли як леґальні політики, тобто приймали правила
гри в єдиному політичному просторі Габсбурзької монархії37.

miejska już w początkach życia konstytucyjnego i samorządowego, zdjąć z wieży ratuszowej
czarnego dwugłowego orła austriackiego i zastąpić go białym orłem polskim troskliwie
przechowywanym. Ku wielkiej radości mieszkańców czarny orzeł został spuszczony do
podziemi, a w jego miejscu zawisł triumfalnie Orzeł Biały, jako symbol polskiej idei narodowej
i państwowej. […] ostatecznie doszło do kompromisu: Orzeł polski pozostał na swoim miejscu,
ale musiał przyjąć obok siebie braciszka w postaci orła czarnego” (Głąbiński S. Wspomnienia
polityczne… S. 10).

35 Цит. в ориґіналі: „Co dzień rano i wieczór modlimy się za ojczyznę i za ojca i żeby
przebaczać nieprzyjaciołom naszym, bo nas tak matka nauczyła, ale ja wiem, ponieważ już
jestem trzyletnią dziewczynką, że nienawidzę Austriaków, bo oni wszystkiemu winni”, „chcemy
się bić za ojczyznę, na razie chcemy wypędzić Austriaków, bo ich mamy pod ręką, a potem
‘tamtych’ ” (Raczyński E. Pani Róża z domu Potocka, synowa Zygmunta Krasińskiego, potem
Edwardowa Raczyńska. Łomianki, [b. r.]. S. 25, 57).

36 Adres z 10.XII.1866 r. // Grodziski S. Sejm Krajowy galicyjski 1861–1914.
Warszawa, 1993. T. 2: Źródła. S. 254–256.

37 М. Бобжинський залишився прихильником австро-польської орієнтації до
останніх днів існування Габсбурзької монархії. Смертельно поранений А. Потоцький
попросив переказати цісареві, що він був вірним слугою й помирає на посту. Натомість
В. Козловського невдоволення австрійського уряду змусило перервати акцію
самоорганізації поляків у Східній Галичині, яку він кілька років уважав справою життя.
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Прихильність до Габсбурґів у родинах греко-католицьких священиків
сформувалася ще внаслідок реформ освіченого абсолютизму, які покращили
становище унійного духовенства. Ця лояльність сильно впливала на політичну
позицію галицьких українців, які звикли апелювати до Відня зі скаргами
(здебільшого безрезультатно) на несправедливу політику поляків. Критичність
у ставленні до австрійського уряду з’явилась аж наприкінці ХІХ ст. в першому
поколінні української світської інтеліґенції, головно під впливом поразок на виборах
через правопорушення на користь польських кандидатів. На деякий час в
українській публіцистиці утвердилася теза про те, що між польською та
австрійською політикою в Галичині немає принципових різниць. Однак через
усвідомлення політичної реальності такі акценти тривали недовго. На практиці
польські й українські політики шукали та використовували будь-які можливості
впливати на урядові настрої задля відстоювання своїх інтересів і ревниво

С. Ґломбінський у спогадах визнавав, що потреба проавстрійської орієнтації на зламі
ХІХ–ХХ ст. зумовлювала складні психологічні дилеми серед патріотичної польської
інтелігенції: „Wchodząc w życie polityczne w zaborze austriackim zastałem i aprobowałem na
razie istniejący stan polityczny i stosunek Polaków do państwa i dynastii, co prawda jako stan
prowizoryczny, prowadzący do zrealizowania w sposobnej chwili naszych ideałów narodowych
przy pomocy Austrii, bez niej lub przeciwko niej. Czy taki „lojalny” stosunek do Austrii był ze
stanowiska polskiego dopuszczalny, czy nie był upozorowaną zdradą narodową?” (Głąbiński S.
Wspomnienia polityczne… S. 32).

Кость Левицький Влодзімєж Козловський
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сприймали будь-які в цьому плані досягнення іншої сторони. Суспільне
пожвавлення середини ХІХ ст. вплинуло на українські середовища передусім
під кутом зору відмежування від поляків. Тоді деякі родини греко-католицьких
священиків перейшли з польської на українську розмовну мову, підкреслюючи
розрив із польським культурним і політичним простором. Автори польської й
української спогадової літератури доволі одностайно визнають, що у
східногалицькій провінції в третій чверті ХІХ ст. українсько-польські відносини
загострювалися, що врешті-решт призвело до відкритої конфронтації.

Як розуміли в середовищах, які формували тогочасні політичні еліти,
поняття великої / малої батьківщини? Очевидно, що кордони й моделі
адміністративного поділу та управління державою в Габсбурзькій монархії у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. не відчувались як довготривалі й
незмінні. Загалом можна вважати, що образи вітчизни для цієї останньої перед
великим європейським переділом ґенерації політиків були віддаленими від
сучасних України й Польщі – охоплювали радше не конкретну територію з
кордонами, а кілька опорних пунктів, які ніби означували простір „своєї землі”.
Аристократи бачили батьківщину насамперед крізь призму землеволодінь –
власних і найближчих родичів, – які нерідко були розкидані по різних частинах
поділеної Речі Посполитої. При цьому в їх уявному образі вітчизни доволі сильно
бриніли й українські мотиви. Так, Адама Потоцького сучасники називали „рівною
мірою дитиною Кракова й сином українських степів”38, про Катажину Потоцьку
писали, що „Краків був, поряд з Україною, краєм першої молодості, краєм мрій,
а згодом – спогадів і туги – особливо улюбленою точкою на всьому просторі
польських земель”39. Їх старший син Артур був особливо прив’язаним до
Гуцульщини, де любив полювати й відпочивати; за свідченням греко-
католицького митрополита Сильвестра Сембратовича, місцеве населення
називало його „своїм паном”40. Такі уявлення визначали й погляди Потоцьких
на українців: відвідуючи родину на Правобережжі, Анджей Потоцький, як
свідчать листи, дивився на світ з вікон шляхетського двору, звідки бачив гармонію
землевласників з місцевим населенням. Майнові міркування змушували
Потоцьких шукати порозуміння не тільки з австрійським, а й з російським урядом.
Заради власності на маєтки синам А. Потоцького довелося прийняти російське
підданство, що могло виглядати дивним з точки зору австрійської політики, однак
було цілком реальним і виправданим з огляду на інтереси аристократичної родини,
яка все ще намагалася функціонувати як „держава в державі”.

38 Цит. в ориґіналі: „zarówno dzieckiem Krakowa i synem stepów ukraińskich” (Dębicki Z.
†Adam Potocki. Kraków, 1872. S. 5).

39 Цит. в ориґіналі: „Kraków, to był obok Ukrainy, kraju pierwszej młodości, kraju marzeń,
a później wspomnień i tęsknot – punkt szczególnie umiłowany na całej przestrzeni ziem polskich”
(Tarnowski S. Pani Adamowa Potocka. Wspomnienie pośmiertne. Kraków, 1907. S. 6).

40 Dębicki Z., Tarnowski S. †Artur hr. Potocki. Wspomnienia pośmiertne. Kraków, 1890.
S. 28.
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Світогляд С. Ґломбінського і В. Козловського був сформований у середовищі
польської шляхти й інтеліґенції Східної Галичини. Тут на зламі ХІХ–ХХ ст. поляки
опинилися на перетині двох світів: з одного боку, польський характер галицької
автономії й близькість польсько-українського етнічного кордону давали змогу
відчути себе під захистом і сповнювали оптимізмом на майбутнє. З іншого боку,
на погляди східногалицьких консерваторів впливали настрої у шляхетських
середовищах Правобережної України, де маєтки були територіально розкидані.
Їх власники, за спостереженням французького історика Даніеля Бовуа, прагнули
відмежуватися від української стихії й ніби закритися у дворах-фортецях41. Простір
на схід від польських етнічних земель, де залишались осередки польського
національного життя, у ХІХ ст. на хвилі пошуків „своїх” народу і вітчизни був
визначений як „креси” й відразу міфологізований. Вважалося, що осередки
польської культури містичним способом пов’язують ці території з „польськістю”,
залишають їх частками загубленої, але не забутої Речі Посполитої42. Польський
історик Роман Вапінський наголошував, що суспільний резонанс міфу Речі
Посполитої в ХІХ ст. був значно сильнішим у „кресових вітчизнах”, ніж у
центральній (етнічній) Польщі43. Цим можна пояснити загострене сприймання
поляками Східної Галичини „особливостей” свого становища, акцентування на
тому, що тільки вони здатні бачити його зсередини (тобто „об’єктивно”),
звинувачення поляків з інших реґіонів (передусім із Західної Галичини) в
неспроможності зрозуміти цю специфіку і відповідно до неї діяти.

На практиці ця „особливість” була зведена до „українського питання”. У
розумінні „українського питання” чітко видно розрив між поколіннями. З точки
зору С. Ґломбінського, в часи його дитинства та юності „весь край, як на заході,
так і на сході, мав виразний польський характер. […] Руський простолюд охоче
розмовляв польською мовою”44. За його твердженням, „аж до кінця ХІХ століття
поляки не могли зважитися, чи їм визнавати і трактувати русинів як окремий
народ, чи лише як простонародний уламок польського народу. […] Найдовше
також протестувала власне польська шляхта у Східній Галичині проти
виокремлення руського простолюду під національним оглядом”45. Таке
намагання приймати русинів за поляків врешті-решт дало зворотний ефект: від

41 Beauvois D. Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy
caratem a ludem ukraińskim 1863–1914. Sejny, 1996. S. 280.

42 Beauvois D. Mit „Kresów wschodnich” czyli jak mu położyć kres // Polskie mity
polityczne XIX i XX wieku / Pod red. W. Wrzesińskiego. Wrocław, 1994. S. 93–105.

43 Wapiński R. Mit dawnej Rzeczypospolitej w epoce porozbiorowej // Polskie mity
polityczne XIX i XX wieku… S. 91.

44 Цит. в ориґіналі: „Cały kraj, zarówno na zachodzie, jak na wschodzie, miał wyraźny
charakter polski. […] Lud ruski chętnie mówił po polsku” (Głąbiński S. Wspomnienia
polityczne… S. 12).

45 Цит. в ориґіналі: „Aż niemal do końca XIX stulecia nie mogli się Polacy zdecydować
na to, czy mają Rusinów uznawać i traktować jako odrębny naród, czy jako ludowy odłam
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початку ХХ ст. середовище польської східногалицької шляхти стало сприятливим
тлом для поширення націонал-демократичної ідеології, одним із головних
постулатів якої був відхід від ідеї нерозривної єдності поляків і русинів та визнання
в українському русі небезпечного конкурента, фактично ворога. Ще чіткіше
відмінності в підходах до „української справи” в межах двох поколінь можна
простежити на прикладі Зиґмунта і Влодзімєжа Козловських. У 1890 р.,
виступаючи з трибуни Галицького сейму, З. Козловський промовив слова, що
були співзвучними з настроями багатьох польських землевласників „на Русі”,
які вперто заперечували національний конфлікт з українцями: „Мої панове,
становище русинів і поляків, які віками зростали на тій нашій спільній землі,
уявляю собі як великий дуб з двома кронами. Окремі гілки цього дерева могли
зігнутися протягом віків через блискавки і громи, які на них падали, частково
бути пошкодженими, частина може навіть відпала, деякі галузки повідлітали,
але залишилися вони при своєму пні, а дуб як був з’єднаний, так таким і
залишається і, дасть Бог, так стоятиме в майбутні віки! Іншого розв’язку
руського питання я не уявляю. Ми виросли на цій землі разом, наша історія
спільна, наша влада раніше була спільною й долі наші спільні, і яке б майбутнє
нам Бог не призначив, існувати мусимо спільно. Розділення тих двох племен не
розумію, а в моєму віці ніхто мене в іншому не зможе переконати”46. Натомість
його син, В. Козловський, став одним з ідеологів польської національної організації
у Східній Галичині, що мала на меті будь-якою ціною запобігти витісненню
поляків з цього реґіону; у публічних промовах неодноразово наголошував на
першості тут польського чинника.

Причиною відходу польських політиків у Східній Галичині від ідеї
нерозривності польсько-руського зв’язку, одвічного братерства між поляками й
русинами був страх втратити позиції. Наприкінці ХІХ ст. у приватній
кореспонденції та публічних виступах подоляків з’явився мотив „ґрунту, який

narodu polskiego. […] Najdłużej też protestowała właśnie polska szlachta w Galicji Wschodniej
przeciwko wyodrębnianiu ludu ruskiego pod względem narodowym” (Głąbiński S.
Wspomnienia polityczne… S. 41–42).

46 Цит. в ориґіналі: „Moi Panowie, stanowisko Rusinów i Polaków zrosłych od wieków
na tej wspólnej naszej ziemi wyobrażam sobie jakoby dąb wielki o 2 konarach. Pojedyncze
gałęzie drzewa tego mogły uledz w czasie wieków przy burzach i gromach, jakie nań spadały,
częściowemu uszkodzeniu, części może nawet odpadły, niektóre gałązki odleciały od tych
konarów, jednakże pozostały one przy swoim pniu, a dąb jak był połączony, tak jest połączony
i tak stać powinien i da Bóg będzie na wieki! Innego sobie rozwiązania kwestyi ruskiej nie
wyobrażam. Wzrośliśmy na tej ziemi razem, historya nasza jest wspólną, rządy dawniejsze
nasze były wspólne i losy nasze wspólne, a jakąkolwiek przyszłość Bóg nam przeznaczy,
egzystować musimy wspólnie. Odrębności tach dwóch plemion nie rozumiem, a w moim wieku
nikt mnie inaczej przekonać nie zdoła” (Stenograficzne sprawozdania z drugiej sesyi szóstego
peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem
Krakowskiem z roku 1890. [Lwów, 1890]. S. 1003).
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усувається з-під ніг”47. Це відчуття формувалося під впливом кількох головних
чинників: господарського занепаду шляхетських дворів, парцеляції земельної
власності, внаслідок якої ділянки переходили в руки українців та євреїв, зміцнення
і радикалізації українського національного руху, що стало особливо помітним
після партійної структуризації та сільськогосподарського страйку 1902 року. „Мій
Боже, так ще недавно, кілька років тому, а й сліду не залишилося від того світу,
на моїх очах марнів і ховався під могили, під лахміття. Двори стоять пусткою”,
– так патетично описував руйнування польського шляхетського двору на Поділлі
один з місцевих землевласників Людвік Яблоновський48. Передчуття цього
руйнування, страх перед його наслідками творили психологічну основу багатьох
найгостріших висловлювань і дій польських політиків щодо українців у Галичині
на початку ХХ ст. Спробувати вийти з цього замкнутого кола закликала
краківська історична школа. Услід за Юзефом Шуйським, М. Бобжинський
пропонував критично подивитися на наслідки приєднання руських земель до
Польського королівства, визнати, що це приєднання ослабило поляків,
спрямувавши на безкраї східні простори енерґію, необхідну для внутрішнього
розвитку. Втім, ця теза в реаліях переплетеного політичного життя Галичини,
щоденного українсько-польського діалогу, не працювала. Напередодні Першої
світової війни питання майбутнього українсько-польського кордону залишалося
відкритим, а спроби його обговорення – болісними і сповненими драматичних
пристрастей для обох сторін49.

Всі українські політики, про яких йдеться в цій статті, мали тверді
переконання в потребі створювати „Велику Україну” й декларували рішучість
присвятити цьому своє життя. К. Левицький, Є. Олесницький і Є. Петрушевич

47 ЛННБУ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 5 (Оссолінські), спр. 8058 І (Архів
Цєнських з Вікна, кореспонденція Адольфа Цєнського з 1880–1914 рр.), арк. 8 (Лист
Є. Чарториського до А. Цєнського, В’язівниця Ярославського повіту, 1 жовтня 1887 р.);
Stenograficzne sprawozdania z trzeciej sesyi siódmego peryodu Sejmu Krajowego Królestwa
Galicyj i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1897/8 od 28 grudnia
1897 do 22 lutego 1898. [Lwów, 1898]. S. 582–583 (Виступ Еміля Торосевича).

48 Цит. в ориґіналі: „Mój Boże, tak temu niedawno, lat kilka, a i śladu tego świata; w
moich oczach marniał i krył się pod mogiły, pod łachmany. Dwory stoją pustkowiem…”
(Jabłonowski L. G. Złote czasy i wywczasy. Pamiętnik szlachcica z pierwszej połowy
XIX stulecia / Z przedmową S. Wasilewskiego. Lwów, 1920. S. 324).

49 Дуже влучно визначив сумніви й непевність польської спільноти щодо майбутньої
держави лідер польських націонал-демократів Роман Дмовський: „Gdyby był istniał jakiś
trybunał międzynarodowy, któryby mógł w sprawie naszej wyrok wydać, a gdyby miał siłę do
wykonania tego wyroku, gdyby ten trybunał był wezwał Polaków, żeby przedstawili swą
sprawę, powiedzieli czego żądają, znaleźlibyśmy się w wielkim kłopocie. Trzeba by było
powiedzieć nie tylko, że się żąda niepodległości, ale na jakim obszarze, w jakich granicach chce
się mieć państwo polskie. Okazałoby się że Polacy do odpowiedzi na to pytanie nie są wcale
przygotowani” (Dmowski R. Polityka polska i odbudowanie państwa. Wyd. 2 / Przedmowa i
komentarz T. Wituch. Warszawa, 1989. T. 1. S. 55).
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належали до лідерів Української національно-демократичної партії (УНДП);
О. Барвінський через особливості політичної біографії мав власне коло
однодумців, які об’єднувалися в організації християнсько-суспільного напряму,
однак ідеологічно вони творили праве крило української націонал-демократії.
Українські переконання цього покоління політиків формувалися через громадський
рух – участь у народовських громадах під час навчання в гімназіях, згодом – у
студентських товариствах Львівського університету. Покоління їх батьків не
мало скристалізованої національної ідентичності: сповідувало традиційну серед
консервативного духовенства прив’язаність до „старої Русі” й гостро відчувало
свою відмінність від поляків. К. Левицький згадував про русофільські симпатії
в батьківському домі: „Ось так стояли в тім часі дві орієнтації проти себе: батьків
політичних руссофілів та синів – безглядних українофілів. Перші вижидали
приходу побідної Росії до Галичини, щоб визволити нас з польського ярма, –
другі бажали собі розбиття Росії, щоби визволити Україну з російської неволі…”50

О. Барвінський розпочинав політичну діяльність у тісній співпраці з братом
Володимиром, який присвятив життя організації та формуванню ідеології
народовського руху в Галичині, становленню української журналістики. Барвінські
розуміли відставання українців від багатьох інших європейських народів і бачили
вихід у політиці „органічної праці” з поступовим виведенням „українського
питання” на європейську арену. Їм належала чимала заслуга в налагодженні
культурної та політичної взаємодії галицьких діячів з наддніпрянськими
українцями, передусім П. Кулішем, О. Кониським, В. Антоновичем.

Попри всі намагання ввести Галичину в загальноукраїнський часопростір
(зокрема, незважаючи на включення до партійних програм наприкінці ХІХ ст.
положення про самостійну та єдину Українську державу), сумніви щодо
реальності цього проекту серед самих українських політиків Галичини були
значними. Ще в 1879 р. під час переговорів про входження народовців до
русофільського товариства „Руська рада”, Володимир Барвінський у листі до
брата Олександра писав: „З України нема ніякої вісти. Підніс Гладилович таку
гадку, щоби мене виправити на Україну і щоби раз вже основне переконатися,
які вигляди є на Україні і чи маємо і можемо ще бути партиєю українською, чи
маємо перевернутися в чисто галицьку партийку, котра очевидно сама про себе
при знаній байдужности нашій тож само не може вважатись партиєю. […] Але
ж і я маю таку охоту, що як побачу, що з нашими людьми дійсно не можна ні
вперед, ні взад – раз на все плюнути на нашу блуканину на потемки і
відтягнутися зовсім від справ, котрі при таким веденю і сидженю на місци не
мають найменшої будучности”51. Ці сумніви щодо всеукраїнської перспективи
посилювалися після подорожей у Наддніпрянську Україну, яка вражала галичан
ступенем русифікації. „Ми це бачили ясно і дуже нас це боліло, – так описував

50 Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців… С. 159.
51 Барвінський О. Спомини з мого життя. Частини перша та друга… С. 273.



293

О. Аркуша
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2016. Спецвипуск. С. 272–309.

Є. Олесницький свої враження після поїздки в Київ з дружиною влітку 1894 р. –
Моя віра в силу й будучність України була цим підкопана. – Деж та Україна, де
той нарід, до якого ми линемо нашими надіями і на якім опираємо наш
національний ідеал? – Я старався переконати сам себе, що та московщина – це
лиш поверховна поволока, під якою живе український зміст, що скорше чи пізніше
вийде наверх. Одначе дійсність цьому противорічила, а з напису на монументі
Хмельницького неначе гірка іронія світила: єдина, неділимая Росія. Я не знайшов
у Києві тоді того, чого шукав і знайти надіявся”52.

52 Олесницький Є. Сторінки з мого життя… С. 293.

Станіслав Ґломбінський Олександр Барвінський

Життєві стратегії майбутніх політиків, настанови, отримані від батьків,
були різними; вони залежали від соціального середовища, можливостей, однак
їх об’єднували прагнення професійної та життєвої реалізації, чесної праці, наголос
на патріотичних, а здебільшого – й релігійних почуттях, потребі служити рідному
краю, вітчизні й народові. У сім’ї Потоцьких панував культ батька як героя,
котрий воював за вітчизну, і матері, яка розмовляла з монархами. А. Потоцький
отримав типову для польського аристократа освіту – багато працював з
учителями вдома, згодом вивчав право, історію та філософію в університетах
Кракова і Ґраца, відслужив рік у війську в Празі, здобув титул доктора права в
Яґеллонському університеті. Професійну кар’єру А. Потоцький розпочинав як
дипломат, працював у Лондоні, Парижі й Мадриді. Згідно з планами родини, він
мав зайнятися згодом управлінням маєтками, однак передчасна смерть брата
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Артура, якого готували для політичної кар’єри, докорінно змінила його долю,
змусивши зайнятися політикою і державною службою. Свого часу його батько
перед смертю (а він помер, коли Анджею було 10 років) заповідав сину
постаратися „бути корисним”53. Мати, яка опікувалася вихованням Анджея, до
кінця життя залишилася для нього авторитетом у всьому. Рівень її освіти, досвід
громадської діяльності й товариське середовище дозволяли давати дітям слушні
й глибокі життєві поради. В одному з листів до Анджея вона писала: „Щоб ти
був добрим поляком, тобто щоб був шанованою людиною. Величі та політичної
сили ми не маємо – й так швидко не зможемо мати – для цього потрібні речі
понад нашими силами і волею – але завжди під силу кожному з нас так
поводитися, щоби змушувати поважати Польщу і поляків”54.

За подібним зразком, однак з урахуванням суттєво скромнішого
матеріального рівня, проходило формування В. Козловського. Його батько
надавав великого значення забезпеченню синові належної освіти, хоча щоразу
підкреслював потребу скромного життя та економії коштів. В. Козловський
вивчав право й суспільні науки в університетах Кракова, Праги, Інсбрука й Відня,
титул доктора права здобув в Яґеллонському університеті. З. Козловський мав
власний досвід спрямованих проти нього інтриґ і хитросплетінь світу політики.
Даючи синові поради, як поводитися в дорослому житті, він писав: „Можеш уже
сам задуматися, що запевнить тобі в майбутньому якщо не повне щастя, бо
такого в цьому світі немає, то принаймні, наскільки це можливо, спокій, повагу
співгромадян і відповідне становище в суспільстві – знаю, що тільки сумлінна й
ґрунтовна праця в теперішніх часах, особливо в такому, як у тебе становищі,
дозволить цього добитися, бо ні ім’я, ні зв’язки, ні маєток не є того характеру,
щоб допомогти тобі в будь-якому напрямі – а тільки те, що сам собі здобудеш,
зможеш назвати своїм, а для того потрібна праця і ще раз праця, й то не в
легкому занятті, а в суспільних науках, бо без них сьогодні не вдасться здобути
позиції. Не будь еґоїстом, але й з послужливістю не поспішай”55.

53 Tarnowski S. Andrzej Potocki. Wspomnienie pośmiertne. Kraków, 1908. S. 7–8.
54 Цит. в ориґіналі: „Żebyś był dobrym Polakiem, to jest żebyś był człowiekiem

szanownym. Wielkości i potęgi politycznej nie mamy – i tak prędko nie będziemy mogli mieć –
do tego potrzebne są rzeczy nad naszemi siłami i wolą – ale zawsze każdy z nas ma w swojej
mocy tak się prowadzić żeby zmuszać do szanowania Polski i Polaków” [ANKr, Oddział I,
Archiwum Krzeszowickie Potockich, Korespondencja Andrzeja Potockiego, rkps 583, k. 156–
157 (Лист Катажини Потоцької до Анджея Потоцького, Ланьцут, 20 липня 1886 р.)].

55 Цит. в ориґіналі: „Możesz więc sam nad tym zastanowić, co Ci może być rękojmią na
przyszłość, jeżeli nie zupełnego szczęścia, bo tego na tym świecie nie ma, to przynajmniej ile
być może spokojnej przyszłości, poszanowania u współobywateli i odpowiedniego w
społeczeństwie stanowiska – wiem że tylko pracą sumienną i gruntowną w dzisiejszych czasach,
zwłaszcza w podobnem jak Twoje położeniu dojść można, bo ani imię; ani związki, ani majątek
nie są tego rodzaju by Ci w jakimkolwiek kierunku mogły stać się pomocą – tylko to, co sam
sobie zdobędziesz, swojem nazwać możesz, a do tego trzeba pracy i jeszcze raz pracy nie w
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М. Бобжинський і С. Ґломбінський здобували визнання в політиці через
наукову кар’єру. С. Ґломбінський зі студентських років відчував схильність до
наукової й викладацької діяльності, мріяв про кар’єру професора Львівського
університету як про вершину професійної реалізації. Після закінчення Львівського
університету він працював в адвокатських канцеляріях у Самборі, Відні й Львові,
навчався у Віденському університеті, згодом здобув титул доктора права у
Львівському університеті, габілітувався в галузі суспільної економії та фінансів,
тривалий час очолював відповідну кафедру у Львівському університеті, а
одночасно з головуванням у польському Колі австрійського парламенту в 1909/
1910 навч. році – ще й побував його ректором, був автором численних наукових
праць, у яких, з-поміж іншого, доводив зв’язок господарської системи з
територією й характером народу, економічно обґрунтовував можливість
суттєвого розширення автономії Галичини. М. Бобжинський після закінчення
Яґеллонського університету також починав працювати як правник, однак за кілька
років повернувся в університет на посаду професора польського і німецького
права, а невдовзі очолив кафедру польського права. Його ім’я стало відомим
після публікації в 1879 р. праці „Dzieje Polski w zarysie” („Нарис історії Польщі”)56,
у якій автор розглянув минуле крізь призму історії держави і права. Чільне місце
в роботі займала теза про падіння польської державності через неповагу її
громадян до влади і законів. Таким чином М. Бобжинський покладав
відповідальність за розпад Речі Посполитої не на зовнішніх завойовників, а на
самих поляків, їхню схильність до анархії. Це викликало бурхливу критику
польської громадськості й водночас принесло авторові популярність. У 1890–
1901 рр. М. Бобжинський очолював Крайову шкільну раду, що ввело його в коло
найвпливовіших політиків Галичини.

Матеріальне становище родин греко-католицьких священиків не давало
змоги забезпечувати синам тривале навчання за кордоном. Життєві стратегії
молодих українських інтеліґентів наприкінці ХІХ ст. були зорієнтовані на
якнайшвидше завершення освіти, здобуття фаху і початок професійної праці, що
давало би змогу утримувати власну сім’ю. О. Барвінський згадував, що
одруження змусило його відмінити план річного навчання у Віденському
університеті. Хоча батьки-священики були для дітей прикладом доброчесності,
сумлінної праці, життєвого досвіду й поваги до кожного, вони небагато могли
допомогти чи порадити в професійній реалізації, не мали потрібних контактів чи
досвіду політичної діяльності навіть на рівні депутатів. Звісно, у житті кожного
відомого політика зустрічалися впливові особистості, які вирізняли, підтримували

lekkim zawodzie, lecz w zawodzie nauk społecznych, bo bez tych dzisiaj pozycyi zdobyć się
nie da. Egoistą nie bądź, ale i z usłużnością nie zbyt się wyrywaj” [ЛННБУ ім. В. Стефаника,
відділ рукописів, ф. 59, спр. 361, арк. 123–124 (Лист Зиґмунта Козловського до Влодзімєжа
Козловського, Відень, 6 грудня 1879 р.)].

56 Сучасне видання див.: Bobrzyński M. Dzieje Polski w zarysie / Oprac. i wstępem
poprzedzili M. H. Serejski i A. F. Grabski. Warszawa, 1987.
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й допомагали, проте брак ресурсів для старту таки давався взнаки. „Треба було
вписатись на університет, – згадував О. Барвінський, – і в сій справі я сам
промощував собі дорогу, бо не мав ніякої поради і указки ні від кого, поки що не
мав я старших знакомих, котрі могли б мені тут стати в пригоді”57. „Годі було
удержатись у Львові з жінкою і дитиною, – нарікав Є. Олесницький, – хочби які
обмежені були наші вимоги, а помочи з іншої сторони не мав я зовсім ніякої”58.

У спогадах українських політиків є яскраві описи перших вражень про
Львів, який порівняно зі звичними сільськими чи маломістечковими образами
вражав дитячу уяву та, попри любов до „малої батьківщини”, ставав вершиною
мрії про реалізацію в дорослому житті. „Рух великого міста, освітлення, вистави
крамниць – усе те мене просто приголомшило, – згадував Є. Олесницький. –
[…] Я тоді постановив собі свято вчитися добре, щоб стати коли не єпископом,
то принайменше каноніком”59. Однак, під час навчання у Львівському
університеті відбувалася різка зміна цих позитивних емоцій. Львів поставав перед
українськими студентами як „польське”, вороже й байдуже місто, де амбітному
українцеві було важко зробити кар’єру і заробити гроші, де він міг зіткнутися з
проявами національної дискримінації, конкуренцією й політичними конфліктами,
що дисонувало з природним прагнення людини до спокою. Тому чимало молодих
освічених українців свідомо обирали місцем проживання містечка
східногалицької провінції. Після закінчення Львівського університету
О. Барвінський поїхав учителювати в Тернопіль, що не дало змоги йому стати
фаховим істориком, адже у відриві від джерел він міг діяти лише як популяризатор.
Є. Олесницький відкрив адвокатську канцелярію у Стрию, Є. Петрушевич – у
Сокалі, згодом переїхав у Сколе. К. Левицький залишився працювати адвокатом
у Львові, однак передумовою цього стало одруження.

Закритість для українців багатьох посад у політиці й державному управлінні
переносила центр їхньої уваги на національно-громадський простір, на тривалу
роботу над зростанням культурно-освітнього рівня населення. Вони очолювали
українські культурно-просвітні та господарські товариства, писали популярні
брошури для народу, статті у пресі, формувалися насамперед як місцеві лідери,
які вигравали вибори. При цьому в їхньому середовищі побутувало загострене
розуміння відповідальності перед рідним народом. „Я був свідомий того, –
стверджував Є. Олесницький, – що з відкриттям канцелярії приходить на мене
пора чину, приходить час, який мав рішати про мою вартість для народу, в якім
я мав сповнити все, про що мріяв від молодости, виконати присягу, яку зложив
при вступленні до ґімназійної „Громади” в Тернополі. З того всього здавав я
собі справу поважно і докладно”60. Також і психологічно чимало українських

57 Барвінський О. Спомини з мого життя. Частини перша та друга… С. 90.
58 Олесницький Є. Сторінки з мого життя… С. 261.
59 Там само. С. 158.
60 Там само. С. 261.
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діячів, які прагнули реалізувати себе в громадській роботі, воліли працювати у
провінції, де поява освіченого українця одразу ставила його в центр уваги. Певною
мірою вони навіть боялися таких життєвих обставин, які б змусили їх
повернутися до Львова. Показовою тут можна вважати категоричну відмову
Є. Олесницького наприкінці 1905 р. переїхати у Львів на керівні позиції в УНДП:
„До Львова переноситися мені годі. Тут чую ґрунт під ногами – и се одно є, що
дає мені яку-будь вартість. Тут я правдиво независимий, а независимість перше
условє для житя публичного. Я Львова боюсь – як пекла и здаєся мені, що не
пережив би хвили, в котрій мусів би Стрий на Львів перемінити”61. Утім, лідерські
позиції в національному русі таки змушували їх змінювати місце проживання.
О. Барвінський повернувся у Львів в 1888 р. за підтримки князя Адама Сапєги
в контексті підготовки „нової ери”. Є. Олесницький проводив у Львові багато
часу з початку ХХ ст. як депутат Галицького сейму, а остаточно переїхав у
столицю краю в 1909 р. як голова товариства „Сільський господар”, яке було
задумане як потужна господарська організація з перспективою перетворення в
селянську партію. Є. Петрушевич розпочав ширшу політичну кар’єру в досить
пізньому віці (близько 45 років), після обрання в 1907 і 1908 рр. депутатом
австрійського парламенту і Галицького сейму.

Хоча польські політики високого ранґу приймали переїзд у Львів менш
драматично, утім, не можна сказати, що для їх родин це відбувалося безболісно;
тим більше, що тягар адміністративних обов’язків рідко давав змогу чоловікам
проводити з родиною багато часу. „Так шкодую, що того року ми не можемо
бути в Кракові на Великдень, – писала до Катажини Потоцької її онучка, донька
Анджея Потоцького Кристина, – я б так хотіла зараз мати змогу бути під
Баранами. […] Тут гроби в костелах набагато менш гарні, як у Кракові, і значно
їх менше […]. Вчора ввечері ми були на хресній ході в Бернардинів, не в Катедрі,
бо там занадто офіційно було б йти з маршалком в оточенні військових”62.
Публічний простір політиків першого плану у Львові обертався передусім навколо
Галицького намісництва і Крайового сейму. А. Потоцький і М. Бобжинський
були галицькими намісниками (обоє по п’ять років), С. Ґломбінський і
В. Козловський могли ними стати, якби надали перевагу більш поміркованій
політичній позиції, зокрема в українському питанні. Галицький намісник був
керівником провінційної адміністрації, особистим представником цісаря, а

61 ЦДІА України у Львові, ф. 664 (Ревакович Тит), оп. 1, спр. 27, арк. 5–5зв. (Лист
Є. Олесницького до Т. Реваковича, Стрий, 12 грудня 1905 р.).

62 Цит. в ориґіналі: „Tak żałuję, że tego roku nie możemy być w Krakowie na Wielkanoc,
tak bym chciała módz teraz być pod Baranami. […] Tutaj groby w kościołach są o wiele
brydsze od krakowskich i daleko ich mniej. […] Wczoraj wieczór byłyśmy na resurekcyi u
Bernardynów, nie w Katedrze, bo tam zaoficyalnie by było iść za Marszałkiem otoczone
żołnierzami” (ANKr, Oddział I, Archiwum Krzeszowickie Potockich, Korespondencja Katarzyny
Potockiej, rkps 536, k. 991–993 (Лист Кристини Потоцької до бабці, Катажини Потоцької,
Львів, 30 березня [1902 або 1903 р.])].
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водночас політичною фіґурою, особою, яка одночасно мусила бути австрійським
чиновником, польським патріотом і ще, як підкреслював М. Бобжинський,
незважаючи на будь-які власні переконання, шукати порозуміння з українцями63.
Надмір адміністративних справ, ускладнення і переплетення чиновницьких
функцій на тлі швидкого розвитку краю, ставили на порядок денний
адміністративну реформу. Під цим кутом зору А. Потоцький і М. Бобжинський
були подібним типом намісника, чимало змін вони задумували разом, щиро
прагнучи впорядкувати й раціоналізувати урядову вертикаль. Про обох писали,
що в них переважало почуття вимогливості й відповідальності, уміння швидко
вловлювати суть справи. Попри значний штат службовців, намісник власноруч
писав та редагував звіти до Відня й розпорядження повітовим старостам, однак,
як стверджував М. Бобжинський, „про те, щоб намісник міг особисто переглядати
й перевіряти всі справи, не було вже при тому мови”64. Більшість робочого дня
намісника проходила в його офіційній резиденції – так званому палаці під Кавками
(від зображеного на фронтоні гербу Галичини і галок, які нібито полюбляли
збиратись у сквері навпроти) на вулиці Панській, спорудженому в 1880 р. за
проектом архітектора Фелікса Ксенжарського. Тут намісник не лише працював,
проводив наради, а й жив з сім’єю. У період літніх відпусток будинок порожнів
і намісник залишався в ньому наодинці з нечисленною обслугою. Одну з головних
тез австрійського державного управління – відкритість і доступність влади –
втілювала практика прийому на аудієнцію будь-кого бажаючого: саме таким
шляхом у 1908 р. пішов український студент Мирослав Січинський для скоєння
замаху на А. Потоцького, що загалом свідчить про незахищеність посадовців.

Як найвищі посадові особи в провінції намісники зазнавали критики з різних
боків. У фонді Галицького намісництва зберігся лист С. Ґломбінського до
А. Потоцького, в якому він вимагав від намісника підтримувати польські
національні інтереси65, а проти М. Бобжинського ендеки вели відкриту війну.
Хоча галицькі намісники, без сумніву, одночасно діяли як польські політики, вони
не були настільки вільними в діях і не мали таких значних повноважень, як про
це стверджувала українська преса, приписуючи А. Потоцькому в Галичині
становище монарха66 та називаючи урядування М. Бобжинського „системою
Лиса Микити”67. Приватні зв’язки і протекції були важливою передумовою для
успішної кар’єри в Галичині, однак не можна стверджувати, що посадовці діяли

63 Bobrzyński M. Z moich pamiętników… S. 204.
64 Цит. в ориґіналі: „O tym, żeby namiestnik wszystkie sprawy mógł osobiście przeglądać

i aprobować, nie było już przy tym mowy” (Bobrzyński M. Z moich pamiętników… T. 1. S. 24).
65 ЦДІА України у Львові, ф. 146, оп. 6, спр. 1302, арк. 553–554зв. (Лист

С. Ґломбінського до А. Потоцького, 30 листопада 1905 р.).
66 Президент польської републики // Дїло. 1908. Ч. 44. 27 (14) лютого.
67 Старостинські розбої при повітових виборах. Мостиска, в серпни 1910 // Дїло.

1910. Ч. 183. 18 (5) серпня.
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в цих питаннях свавільно. Так, в одному з листів до двоюрідного брата Романа
(син колишнього намісника Галичини Альфреда Потоцького, ординат у Ланьцуті)
А. Потоцький рішуче відкинув його прохання підвищити по службі якогось
лісника, бо той недбало виконував попередні обов’язки: „Мені дуже шкода, що
я не можу задовольнити твоє бажання, але ти сам на моєму місці не зміг би
вчинити по-іншому”68. Син С. Ґломбінського згадував, що батько ніколи не
використовував політичного становища для збагачення, залишаючись власником
скромної професорської вілли у Львові; він міг забезпечити собі певний рівень
достатку, а йдучи на правопорушення – навіть багатство, однак „ніколи цього
не зробив”69.

Тягар відповідальності, заклопотаність справами позначалися на
повсякденній поведінці, неоднозначно сприймались оточенням. М. Бобжинському
закидали повну відсутність почуття гумору. У Кароліни Лянцкоронської з дитячих
років залишилися непрості спогади про зустрічі з А. Потоцьким: „Пан Анджей
Потоцький виглядав страшенно суворо, завжди морщив чоло і не посміхався,
навіть коли вітався з дитиною – я його трохи боялася”70. Приватне листування
показує, що в середовищі польської шляхти у Східній Галичині було прийнято
іронічно сприймати громадсько-політичну активність сусідів, протиставляючи
цьому принади світського життя. „Дай вже собі спокій з тим сеймом, в якому
немає нічого забавного, тим більше, що й ти там нічого не зрозумієш, великий
державний діячу!”, – закликав В. Козловського його товариш, Оріо Дунін-
Борковський, заохочуючи долучитися до світських прийомів віденської
„полонії”71. Під приціл сатири могли потрапити й погляди чи надмірно активна
діяльність політиків. Ось, до прикладу, як один з найвідоміших політичних
оглядачів свого часу Станіслав Россовський (публікував твори під псевдонімом
„Monokl”) описав В. Козловського: „Нібито першим, хто з’явився в університеті
після пайдократичної авантюри, був д-р Козловський… Нібито бачили, як він
збирав шкаралупу з українських яєць, якби то були брильянти… Нібито має
намір помістити їх у своїх чудових збірках дрібничок і старовини з написом
„Рештки бомб, якими зруйновано станіславівську гімназію”… Нібито його давно

68 Цит. в ориґіналі: „Bardzo mi przykro, że Twemu życzeniu nie mogę zadość uczynić,
ale sambyś na mojem miejscu inaczej nie postępił” [AGAD, Archiwum Potockich z Łańcuta,
Korespondencja Romana Potockiego, rkps 2101, k. 10–11 (Лист Анджея Потоцького до
Романа Потоцького, б. м., б. д.)].

69 Głąbiński S. W cieniu ojca. Warszawa, 2001. S. 18–19.
70 Цит. в ориґіналі: „Pan Andrzej Potocki wyglądał strasznie surowo, marszczył zawsze

czoło i nie uśmiechał się, nawet gdy się witał z dzieckiem – troche się go bałam”
(Lanckorońska K. Szkice wspomnień / Przedmowa A. Biernacki. Warszawa, 2005. S. 44).

71 Цит. в ориґіналі: „Daj sobie więc pokój z tym sejmem który i tak nie zabawny,
szczególnie że ty tam nic nie zrozumiesz, wielki mężu stanu!” [ЛННБУ ім. В. Стефаника,
відділ рукописів, ф. 59, спр. 363/2, арк. 151 (Лист О. Дунін-Борковського до В. Козловського,
Відень, 25 вересня 1898 р.)].
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не бачили в такому доброму гуморі… Нібито – всі ці „нібито” дуже
правдоподібні, бо д-р Козловський має тепер у руках документ з
підтвердженням, що організовуючи в Східній Галичині захист польськості перед
руським морем, не починав боротьбу з вітряками. Передбачив небезпеку
швидше й виразніше, ніж інші, тому тепер має права потирати руки і втерти
носа злосливим політичним критикам”72.

Український політик у дискурсі національної громадської думки мусив
відзначатися насамперед готовністю жертовно служити народові. Саме на цій
рисі сконцентрував увагу Іван Франко, створюючи образ головного героя повісті
„Перехресні стежки” адвоката Євгенія Рафаловича, прототипом якого був
Є. Олесницький: „Євгеній мав таке почуття, що підсаджує свої плечі під високу
і важку кам’яну гору з наміром – зрушити її з місця. Він знав, що се праця
страшенна, довга і важка, але сказав собі в душі: «Все одно! Мушу двигнути!»”73

Утім, на початку ХХ ст. ключові українські політики, досвідчені парламентарі,
які, набувши досвіду у Львові й Відні, ставали консервативними в поглядах,
зазнавали критики вже від молодших і радикальніших діячів, які бачили розвиток
українського руху в розхитуванні політичної системи й нарощуванні опозиційних
виступів. Новий тип українського політика-депутата намагався утвердити
власним прикладом О. Барвінський, який вважав, що для успішного відстоювання
національних інтересів потрібно створювати власні лобі, а також володіти
правилами закулісної гри, вміти спілкуватися з різними діячами та виглядати в
їх очах достатньо цікавим і ерудованим. Однак, потрапивши після провалу „нової
ери” під вогонь критики, О. Барвінський сповна прийняв на себе звинувачення в
„угодовстві”, вислужуванні перед владою й закиди в отриманні вигод особисто
для себе, що було неправдою74. Сам він інколи втрачав терпіння, коли доводилося

72 Цит. в ориґіналі: „Podobno pierwszym, którzy pojawił się na uniwersytecie po
awanturze pajdokratycznej, był dr Kozłowski… Podobno widziano go, zbierającego skorupy
jaj ukraińskich, jakby to były brylanty… Podobno zamierza umieścić je we wspaniałych swych
zbiorach osobliwości i starożytności z napisem „Szczątki bomb, któremi wysadzono gimnazyum
stanisławowskie”… Podobno dawno nie widziano go w tak dobrym humorze… Podobno – te
wszystkie „podobno” są bardzo prawdopodobne, bo dr Kozłowski ma teraz w ręku dokument
z potwierdzeniem, że organizując w Galicyj wschodniej ochronę polskości przed zalewem
ruskim, nie wszczynał walki z wiatrakami. Obaczył niebezpieczeństwo prędziej i wyraźniej niż
inni, przysłuża więc mu prawo zacierać ręce i strugać marchewki zoilom politycznym” (Monokl.
[Rossowski S.]. Wizerunki sejmowe. Ludzie i sprawy. Przyczynek do historyi samorządu
galicyjskiego. Serya pierwsza. Lwów, 1903. S. 63).

73 Франко І. Мойсей; Перехресні стежки. Київ, 2001. С. 242–243.
74 „Пощо та привітливість, – іронізував часопис „Правда” з критиків

О. Барвінського, – як н. пр. у бродського Salon-ruthene-a, що всякого товариша
парляментарного поздоровить […], ба навіть з міністром розмовляє! Руський посол
независимий повинен вовком на всіх дивитися і бути типом народного „бурмила” […],
повинен стоячи на становищі „виборювання” рішуче промовляти: приказую вам іменем
независимих Русинів зробити все, чого нам треба, а ні, то пошлю вас всіх к чортам”
(Сучасна хроніка // Правда (Львів). 1895. Вип. 76. 30 (18) березня. С. 205).
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пояснювати діячам українського руху, нерідко відомим і заслуженим, елементарні
правила парламентської етики та прийнятний спосіб вирішення питань. „Вчера
зійшов ся я по обіді з о. Танячкевичем, котрий приїхав сюди попирати справу
руської школи виділової. Казав мені, що поїхав би і до цісаря в Ішль, але гроший
не мав. Зовсім по селянськи розуміє справу”, – жалівся він у листі до дружини
13 серпня 1898 р.75 Листування О. Барвінського і членів його родини переповнене
проханнями далеких і близьких знайомих посприяти у працевлаштуванні та
вирішенні інших життєвих питань. Ймовірно, багатьма з них він таки займався
особисто; за твердженням Анатоля Вахнянина, вони „немало чобіт сходили за
руськими справами”76. Назагал це відповідало й уявленням самого
О. Барвінського про способи розбудови українського національного життя, які,
базуючись на концепції „органічної праці”, передбачали увагу до деталей.

Між ключовими українськими політиками можна простежити елементи
конкурентної боротьби. Як загрозу особистим позиціям сприймали зростаючу
на початку ХХ ст. популярність Є. Олесницького, якого сучасники називали
„політиком європейського масштабу”77. Основна лінія напруги пролягала між
Є. Олесницьким і К. Левицьким, які конкурували зі студентських часів.
Залишившись у Львові, К. Левицький поступово зосереджував у своїх руках
лідерство в українських інституціях. Лонгин Цегельський пояснював це тим,
що він, хоча й „розмахом не грішив”, однак умів вислухати інших та сприйняти
їх побажання, маючи практичний „хлопський розум сільського війта”, рідко робив
необдумані кроки78. Декілька разів К. Левицький блокував переїзд
Є. Олесницького до Львова, побоюючись, що той „стане першим політичним
провідником”79; на засіданнях керівництва УНДП доводив, що Є. Олесницький
„не спосібний обняти провід в нашім сторонництві”80. Однак сам К. Левицький,
за відгуками сучасників, „не придбав великої симпатиї серед інтел[іґенції] нашої
у Львові”81. Можна припустити, що саме через це, внаслідок порозуміння між

75 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописних фондів і
текстології, ф. 135 (Барвінський О. Г.), спр. 35 (Барвінський О. Г. Спомини з мого життя.
Ч. VI), арк. 822.

76 Вахнянин Н. Руска справа в роках 1891–1894. Львів, 1895. С. 34–35.
77 Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 роки) / Передм.

К. Галушко, приміт. К. Галушко, К. Лобанова. Київ, 2007. С. 98.
78 Цегельський Л. Від леґенд до правди. Львів, 2003. С. 165–166.
79 Войнаровський Т., о. мітр. Спогади з мого життя // Історичні постаті Галичини…

С. 43–49.
80 ЦДІА України у Львові, ф. 664, оп. 1, спр. 7, арк. 50–53 зв. (Лист Т. Реваковича до

Народного комітету УНДП, адресований Ю. Романчуку, Львів, 9 грудня 1905 р.); арк. 24–
25 зв. (Чернетка листа Т. Реваковича до Є. Олесницького, Львів, 10 грудня 1905 р.); спр. 27,
арк. 5–5 зв. (Лист Є. Олесницького до Т. Реваковича, 12 грудня 1905 р.).

81 ЛННБУ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 41 (Грушкевичі), спр. 123 / п. 24,
арк. 179 (Щоденник Т. Грушкевича, запис від 30 квітня 1909 р.).
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Ю. Романчуком і Є. Олесницьким, на провідні ролі в українській політиці
напередодні Світової війни був стрімко виведений Є. Петрушевич. За
твердженням І. Сохоцького, Є. Петрушевич відповідально підходив до справ,
ставив загальні інтереси вище від особистих, не рвався до лідерства й
самореклами, не любив інтриґ і демагогії, а тому „втішався великими симпатіями
серед українського громадянства. Представляв собою тип високоосвіченого
европейця, що проявлялось в його поведінці з іншими і в публичних виступах.
Був чесний, безкорисливий”82. Сучасники виділяли його елеґантність і манери,
які окреслювали визначенням „джентльмен”83. Водночас Л. Цегельський
стверджував, що Є. Петрушевич був „типовий максималіст і різкий контраст
до К. Левицького”, з „крайньою безкомпромісністю”, прихильник „нереальної
політики”84. Таке дещо незвичне поєднання відкривало дорогу як для контактів
із впливовими політиками, так і задовольняло радикалів85.

У ХІХ – на початку ХХ ст. національні дискурси набували значення в
сімейному житті. З точки зору національних інтересів змішані, насамперед
польсько-українські подружжя, відсоток яких у Галичині був доволі значним,
розцінювались як небажані. Обидві сторони вважали, що діти в них не отримують
належного патріотичного виховання. Ще в 1830-х роках керівництво Львівської
греко-католицької духовної семінарії закликало вихованців одружуватися тільки
з доньками священиків і відповідно виховувати дітей; відзначали, що одруження
з римо-католичками або з доньками полонізованих службовців зумовлює
конфлікти в родині та полонізацію наступного покоління86. „Віддавалися попівські
доньки правильно лиш за питомців духовної семінариї, – стверджував
Є. Олесницький. – Дуже рідким випадком було, що попадянка виходила за
світського і це уважали мезаліянсом. […] Ще рідші були випадки, що попадянка
виходила за поляка. Хоч товариські відносини з поляками були ще тоді зовсім
можливі, руські родини не входили з ними в тісніші родинні зв’язки. В кожнім
поляку сиділа давня панська бута, в кожнім з русинів бачив він таки недавнього

82 Сохоцький І., о. Д-р Євген Петрушевич… С. 160.
83 Плекан Ю. Євген Петрушевич і Ярослав Окуневський: історія однієї „сильветки” //

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2009. Вип. 18.
С. 533–534.

84 Цегельський Л. Від леґенд до правди. Львів, 2003. С. 165–166.
85 На підтвердження цієї думки можна навести опис участі Є. Петрушевича в

голосній обструкції українських депутатів Галицького сейму, який помістило „Діло”: „На
першім місци кидаєть ся в очи д-р Петрушевич. В устах труба, а обома руками вбраними
в чорні рукавички, гатить накривкою пульту, яку в кінци вириває з завіс. Все те – повне
поваги і гідности, очи палають завзятєм і шлють стріли в ворожий табор. Чоловік – справдї
сотворений до бою” (Українська обструкция в соймі // Дїло. 1910. Ч. 250. 9 падолиста
(27 жовтня).

86 Студинський К. Львівська духовна семінария в часах Маркіяна Шашкевича
(1829–1843). Львів, 1916. С. CCXXVII.
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підданого панщизняка. Ніде не було чувати, щоб котра русинка вийшла добре
на подружжі з поляком та могла остоятися при своїй народности і вірі”87. Такий
самий вплив на чоловіків-українців приписували полькам. „Зговорилося за
женячку молодих Русинів, – так описував одну з товариських бесід з
Реваковичами Т. Грушкевич. – Не можна викоренити сеї пошести – женитьби
Русинів з Польками. Нинї серед так великого антаґонїзму полїтичного Поляків
і Русинів, се майже неімовірне, щоби міг Русин з Полькою побирати ся і копати
собі і другій особі гріб домашнього щастя”88.

Звісно, життя вносило суттєві корективи в настанови національних рухів
щодо вибору подружніх партнерів. На мотиви вибору, крім почуттів, впливали
також майнові міркування та межі соціального середовища, вийти поза які було
складно, незручно і не прийнято. Утім, якщо спробувати проаналізувати сімейні
відносини чоловіків, які зробили політичні кар’єри, можна простежити певні
перехресні впливи між позицією жінки та громадською діяльністю чоловіка.
Перша дружина О. Барвінського – Софія Шумпетер – мала чеське походження.
Після її передчасної смерті політик одружився вдруге з Євгенією Любович, яка
походила з давнього священицького роду. Щоправда, батько Євгенії, Максим,
працівник фінансового управління у Львові, за свідченням О. Барвінського, в
молодості захоплювався польськими патріотичними ідеями. Є. Любович
закінчила вчительську семінарію у Львові й мала добрі музичні здібності; разом
із Антоном Крушельницьким вона була першою вчителькою музики його доньки,
Соломії Крушельницької, а після переїзду до Львова керувала хором музичного
товариства „Боян”. Любовичі мали родинні зв’язки зі Студинськими й
Шухевичами. Євгенія підтримувала громадсько-політичну діяльність чоловіка,
який ділився з дружиною не тільки приватними, а й суспільними новинами і
турботами. Для К. Левицького одруження з донькою Омеляна і племінницею
Олександра Огоновських (обоє були професорами Львівського університету, а
Олександр Огоновський – ще першим головою політичного товариства „Народна
рада”) – Ольгою – дало змогу йому оселитись у Львові, а згодом очолити
УНДП. Ольга мала вчительську освіту, була організаторкою національно-
культурних заходів і жіночих товариств. За свідченням І. Макуха, К. Левицький
„дуже дорожив тим впливом, що він його мав у Львові. Він старався не допустити
до того, щоб хтось вибився наверх та дорівняв йому”, а його дружина „часто
питала його, коли він уже нарешті буде австрійським міністром”89.

Політична біографія Є. Петрушевича підтверджувала важливість для
кар’єри в Галичині приватних зв’язків. Дорогу у велику політику, як можна
думати, йому відкрив Ю. Романчук, обидві дружини якого (Леокадія, а після її

87 Олесницький Є. Сторінки з мого життя… С. 149.
88 ЛННБУ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 41, спр. 123 / п. 24, арк. 147 зв.

(Щоденник Т. Грушкевича, запис від 20 січня 1909 р.).
89 Макух І. На народній службі. Дітройт, 1958. С. 190–191.
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смерті – Марія) були рідними тітками Є. Петрушевича (сестрами його матері
Савини з Коцюбів)90. За свідченнями сучасників, Ю. Романчук був частим
гостем Петрушевичів у Буську91. У сімейному житті Є. Петрушевич зважився
на змішаний шлюб. Його дружина Леокадія – донька Антонія Пуніцького,
державного службовця повітового масштабу, – була польськомовною й римо-
католичкою92. Вона не займалася громадською роботою й нібито важко
пристосовувалася до активності чоловіка. Через брак джерел важко говорити
про взаємини в подружжі, однак загальною тенденцією в таких випадках ставало
відчуження через зростання політичної популярності чоловіка та його
асоціювання з польсько-українськими конфліктами, що дисонувало зі звичним
родинним і товариським оточенням дружини. Більше відомо про такі проблеми
в родині Олесницьких. Дружина Є. Олесницького – Марія з Врублевських –
також походила з польської (чи полонізованої) родини і, виходячи заміж, „навіть
не вміла по-руськи”93. Однак у подружжі вона спробувала підпорядкуватися
високому публічному становищу чоловіка, навіть заперечувала проти його
товариських взаємин зі стрийськими поляками, твердячи, що їх доведеться
розривати через політичні суперечності, допомагала чоловікові в громадській
праці й під час виборів. „Ми поважали й Олесницьку, – згадувала Осипа
Бобикевич. – Хоч полька, але в усіх нас бувала та розмовляла лише по-
українськи”94. Переломним моментом у житті подружжя стала смерть єдиної
доньки Софії в 14-річному віці. Почувши у свій бік побутові закиди про розплату
за віровідступництво, М. Олесницька віддалилася від чоловіка і багато часу
проводила у веденому на польський лад домі своєї сестри Ванди, що дратувало
чоловіка. Навіть на похороні Є. Олесницького у Стрию „нуртував у ній якийсь
неоправданий жаль […], бо ніхто з священиків під час похорону не згадав про
неї, а вона ж, полька, посвятилася для Олесницького”95. Досвіди подружнього
життя Є. Олесницького й Є. Петрушевича показують, що змішані шлюби у
випадку діячів національного руху в Галичині таки спричиняли певні проблеми.

Шлюбні стратегії польської аристократії також були орієнтовані на власне
середовище, що пояснювалося насамперед майновими міркуваннями. Робота
за кордоном змусила Анджея Потоцького відкласти матримоніальні проекти
майже до 30-річного віку. У відповідь на заклики матері задуматися над

90 Макух І. На народній службі. С. 32–33.
91 Ярославин С. Призабутий державний муж – Президент і Диктатор ЗОУНР д-р

Євген Петрушевич // Його ж. Визвольна боротьба на західньо-українських землях у 1918–
1923 роках. Філаделфія, 1956. С. 17–18.

92 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). Ілюстрований біографічний нарис.
Львів, 2013. С. 58–64.

93 ЦДІА України у Львові, ф. 146, оп. 6, спр. 1312, арк. 611–612 (Донесення
стрийського старости до президії Галицького намісництва, 11 вересня 1907 р.).

94 Бобикевич-Нижанківська О. Спомини з моїх років // Олекса Бобикевич… С. 172.
95 Там само. С. 171.
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влаштуванням особистого життя він писав: „Зараз радше не бачу нікого. А
власне є ті труднощі, що сиджу в службі за кордоном, бачу лише чужоземців,
але я принципово відкидаю думку одружитися не з полькою. Мені здається, що
ти теж так вважаєш” 96. Врешті обраницею стала Кристина з польської
аристократичної родини Тишкевичів, власників маєтку у Ваці (частина
Вільнюса). Це ще раз підтверджує те, що для польського аристократичного
середовища державні кордони не мали жодного значення. Кристина чудово
справлялася з роллю першої дами, завжди перебувала в центрі уваги97.
А. Потоцький підкреслено пишався зовнішністю дружини, яка подарувала йому
дев’ятьох дітей, та її громадською діяльністю, радився з нею у важливих
справах. Щасливо склався шлюб у М. Бобжинського, який одружився з Софією
Цеґельською, донькою польського громадського діяча, публіциста й
землевласника Іполита Цеґельського з Познані. У шлюбі народилося троє дітей;
вони згадували, що мати все життя залишалася для батька найближчою
людиною. Цей шлюб також зміцнив матеріальне становище М. Бобжинського98,
що в підсумку дало змогу займатися історією. Натомість сімейне життя
С. Ґломбінського було невдалим. У 1895 р. він одружився зі значно молодшою
Марією Задуровіч. На початку ХХ ст. родина взяла на виховання дівчинку
Станіславу, а в 1924 р. народився син Станіслав. Дружина С. Ґломбінського
страждала психічними розладами; у 1926 р. вона померла; за свідченням сина,
про подружнє життя батько ніколи не розповідав. В. Козловський не
одружувався99.

Якими були лінії перетину між українськими й польськими політиками у
Львові? Можна виокремити кілька таких зв’язків, однак жоден з них не став
основою для міцних товариських стосунків. Формувалися такі контакти під
конкретні політичні акції, як правило, в контексті більш чи менш вдалих спроб
польсько-українського порозуміння. Так, О. Барвінський деякий час тісно

96 Цит. в ориґіналі: „Raczej teraz nie widzę nikogo. A właśnie jest i ta trudność, że siedzę
w służbie za granicą, widzę tylko cudzoziemców, a z zasady odpycham z góry myśl żenienia się
nie z Polką. Sądzę zresztą że Mamusia jest tego samego zdania” [ANKr, Oddział I, Archiwum
Krzeszowickie Potockich, Korespondencja Katarzyny Potockiej, rkps 545, k. 807–808 (Лист
Анджея Потоцького до Катажини Потоцької, 21 січня 1887 р.)].

97 „Pani Marszałkowa miała suknię z adamaszku ciężkiego koloru vert d’eau. Na staniku
sznury olbrzymich pereł i trzy kolosalne szmaragdy. Na szyi perły, we włosach brylanty”, – так
описував кореспондент „Gazety Narodowej” Кристину Потоцьку на балу (Kronika
karnawałowa. Bal u marszałka // Gazeta Narodowa (Lwów). 1903. Nr 38. 17 lutego).

98 Łazuga W. Michał Bobrzyński… S. 35.
99 З цього проводу всезнаючий Monokl писав: „Bo raz tylko serce statysty ziemi

przemyskiej uderzyło żywiej, a nie osiągnąwszy celu swoich marzeń, wyrzekło się uciech
rodzinnego życia. Znać już do końca życia pozostanie drowi Kozłowskiemu kraj – ogniskiem
domowem, żoną – sprawa publiczna” (Monokl. [Rossowski S.]. Wizerunki sejmowe. Ludzie i
sprawy… S. 67).
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спілкувався з Адамом Сапєгою, наслідком чого стала „нова ера”. Пізніше він
підтримував стосунки з крайовим маршалком Станіславом Бадені, але ці
стосунки не були надто приязними і погіршилися з відходом О. Барвінського від
угодової політики. В 1904 р. С. Бадені стримано поставився до ідеї допомогти
О. Барвінському на виборах до Галицького сейму, що стало однією з причин
його поразки100. Іншу лінію можна простежити між родинами Бадені й
Петрушевичів. Бадені мали земельну власність у Буську; К. Бадені був
колятором церкви, тому мусив періодично зустрічатися з батьком
Є. Петрушевича, місцевим деканом. С. Бадені зафіксований як свідок на весіллі
молодшої сестри Є. Петрушевича Емілії101. Можна припустити, що цей досвід
приватного спілкування згодом був використаний під час обструкції українських
депутатів у Галицькому сеймі, в якій Є. Петрушевич виступав у ролі порушника
порядку, а С. Бадені як маршалок сейму, маючи повноваження її припинити,
чомусь того не робив. Ймовірно, що це відбувалося за взаємною згодою, а
обструкція була прикриттям для переговорів у вужчому колі. А. Потоцький
достойним партнером серед українських політиків вважав Є. Олесницького.
Однак контакти між ними були спорадичними, про що свідчать листи102. Винятком
тут можна вважати приїзд А. Потоцького до Є. Олесницького у Стрий з
пропозицією обійняти посаду віце-маршалка Галицького сейму103, однак цей план
був зірваний вбивством намісника. Про М. Бобжинського відомо, що він змусив
чиновників намісництва вивчати українську мову, зокрема для моніторингу
української преси104; також він згадував про те, що був посередником між
українськими й польськими політиками під час переговорів про виборчу реформу.
Слідів контактів з українськими діячами серед матеріалів В. Козловського і
С. Ґломбінського, як і згадок про такі контакти з українського боку, не виявлено.

* * *

Бурхливий розвиток Львова як „столиці” провінції припав на кінець ХІХ ст.,
раніше місто тільки вчилося бути столицею. Модернізація зовнішніх ознак міста,
перетворення соціальної структури його мешканців, ширші можливості доступу
нижчих верств до освіти, політики й кар’єри супроводжувалися зіткненнями

100 ЛННБУ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 11 (Барвінські), спр. 887 / п. 70,
арк. 64 зв. (Лист М. Герасимовича до О. Барвінського, Лешнів, 23 червня 1904 р.).

101 Павлишин О. Євген Петрушевич… С. 34–35.
102 ЦДІА України у Львові, ф. 146, оп. 107, спр. 5, арк. 79–80 (Лист Є. Олесницького

до А. Потоцького, Стрий, 20 лютого 1908 р., з приміткою А. Потоцького для
Є. Олесницького й чернетками доручень старостам Рогатинського й Калуського повітів,
висланими шифрованими телеграмами 22 лютого 1908 р.).

103 Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців… С. 472–473.
104 Wysocki A. Sprzed pół wieku… S. 164.
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старого світу, уособленням якого була польська аристократія, з тим, що
народжувався в поєднанні понять нації та демократії. Хоча родини польських
аристократів ще залишалися в центрі уваги, а вихідці з них обіймали ключові
посади на державному й провінційному рівнях і об’єктивно – завдяки освітнім
можливостям і досвіду – були найкраще для цього підготовленими, усе ж
непорушність їхніх прав і привілеїв виглядала вже вкрай сумнівною, а серія актів
політичного терору, жертвами яких в Європі ставали, як правило, аристократи,
показувала глибину проблеми. У Львові символом драматичного зіткнення різних
світів стало вбивство українським студентом Мирославом Січинським
галицького намісника Анджея Потоцького під претекстом помсти за кривди
українців.

Зі зламу ХІХ–ХХ ст. українсько-польський діалог у Галичині неухильно
загострювався. Публіцистика, виражаючи політичні концепції, конструювала з
Іншого образ ворога, звинувачувала опонентів в аґресивній позиції й нарощувала
термінологію воєнного часу. В такій реальності політична еліта Галичини, яка
формувалася й виростала навколо національних дискурсів (усупереч бажанням
імперської влади) мусила прийняти на себе тягар відповідальності за перебіг
українсько-польського діалогу. Тому логічно поставити питання, наскільки
політичні лідери були готовими відповідати цим викликам часу? Очевидно, що
досвід, з яким вони на початку ХХ ст. з’являлися на провідних політичних ролях
у столиці Галичини, складався зі сформованих у родині й найближчому оточенні
та відкориґованих власною практикою світоглядних налаштувань, висновків із
загального інформаційного поля і приватних контактів.

Представники політичної еліти Галичини, які діяли у Львові на початку
ХХ ст., мали різне соціальне походження й відмінні політичні погляди, однак
були й спільні риси: винесені з родин життєві установки чесно й сумлінно
працювати задля суспільного блага, інтелектуальні й адміністративні таланти,
переважно глибоке релігійне виховання. Утім, це все виявилося не достатнім,
щоб узгоджувати різні національно-політичні прагнення, говорити й слухати одне
одного, не використовувати власну силу проти іншого, натомість діяти заради
спільних інтересів, врешті навчитися зводити ці інтереси до спільного знаменника.
Однією з причин такого стану була закритість товариських середовищ, яка мала
коріння в соціальних відмінностях, а національні суперечності її тільки посилили.
Натякаючи на кулуарне вирішення польською політичною елітою суспільних
проблем, газета „Діло” стверджувала, що українці ніколи не погодяться на
„публичну комедію” ухвал, „згори порішених на панських конвентиклях або
польованях в Буську чи в Ланьцуті”105, де були маєтки Бадені й Потоцьких.

На підставі аналізу біографічних даних і текстів представників польської
та української політичних еліт Галичини, які працювали у Львові на початку
ХХ ст., а також відгуків про них, можна стверджувати, що попри фактично

105 Jedyny polski parlament // Дїло. 1907. Ч. 198. 16 н. ст. вересня.
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щоденну необхідність взаємодії, польське та українське політичні середовища
зберігали замкнутість. Дискурси національних рухів, ставлячи на чолі ієрархії
цінностей ідею безоглядного служіння власному народові, диктували й певні
правила політичної позиції та поведінки, відхід від яких породжував для діяча
більше проблем, ніж їх дотримання. Загальноприйнятою нормою стало
сприймання і трактування Іншого в межах високого ступеня публіцистичних
узагальнень і схематизації, стереотипного мислення. Хоча політичні еліти,
зважаючи на свою природу й призначення, мусили насамперед дбати про інтереси
Галичини, образ краю як цілісної адміністративної території розбивався при
перших спробах проекції як на минуле, так і на майбутнє.

The representatives of the Galician political elite
in Lviv at the beginning of the XXth century:

between the official and private space
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The concentration in the city of the brightest politicians and statesmen was
consequence of Lviv status as the capital of the Austrian province of Galicia. Using the
opportunities of job in the government institutions they simultaneously acted as leaders
of national movements. The emphasis on national interests was the prerequisite of
successful political career at that time. The growth of the Polish-Ukrainian contradictions
significantly hindered the formation of the political elite of the province as a whole.
There was an attempt in the article to compare the Polish and Ukrainian political leaders
at that time, taking into account not only their political views and activities, but also
private space, family and friendly environment, and related life strategies on the basis of
Oleksandr Barvinskyi, Michał Bobrzyński, Stanisław Głąbiński, Włodzimierz Kozłowski,
Kost Levyckyi, Yevhen Olesnyckyi, Yevhen Petrushevych, Andrzej Potocki biographies.
This comparison which shows the closeness of national spaces, enables a better
understanding why compromises between the Ukrainian and Polish politics seemed so
unattainable in that period. National leaders were focused on the search of a lost homeland,
which desired to gain. The political elites of Lviv had to concede the capital championship,
regardles Lviv was among Polish or Ukrainian cities. The Austrian project of Lviv as a
cosmopolitan capital lost national versions as the provincial political elite wasn’t interested
in its implementation.

Keywords: Lviv at the beginning of the XXth century, Galician-Ukrainian politicians,
Galician-Polish politicians, everyday life, identity.
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Przedstawiciele elity politycznej Galicji
we Lwowie początku XX wieku:

między przestrzenią oficjalną a prywatną
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Jednym z następstw pełnienia przez Lwów stołecznej funkcji dla austriackiej Galicji
była koncentracja w mieście wybitnych polityków oraz mężów stanu. Korzystając z
możliwości pracy w instytucjach władzy państwowej, zapisali się oni w historii jako
działacze i liderzy ruchów narodowych. Nacisk na interesy narodowe stanowił wówczas
niezbędny warunek udanej kariery politycznej. Wzrost napięć ukraińsko-polskich
poważnie utrudniał tworzenie prowincjonalnej elity politycznej jako całości. W artykule
na podstawie życiorysów Aleksandra Barwińskiego, Michała Bobrzyńskiego, Stanisława
Głąbińskiego, Włodzimierza Kozłowskiego, Kostia Lewickiego, Jewhena Olesnickiego,
Jewhena Petruszewicza, Andrzeja Potockiego dokonano próby porównania ówczesnych
ukraińskich i polskich przywódców politycznych, biorąc pod uwagę nie tylko ich poglądy
i działalność, ale także przestrzeń prywatną, środowisko rodzinne i towarzyskie oraz
powiązane z nimi strategie życiowe. Takie porównanie pokazujące hermetyczność
środowisk narodowych, pozwala dokładniej zrozumieć, dlaczego kompromisy pomiędzy
politykami ukraińskimi i polskimi wydawały się niemożliwe do osiągnięcia. Liderzy
narodowi skupili się na poszukiwaniach Ojczyzny utraconej. Pragneli ją zdobyć. Po
osiągnięciu tego celu lwowskie elity polityczne musiałyby oddać pierwszeństwo stołeczne,
bez względu na to, czy Lwów znalazłby się w polskich czy też ukraińskich rękach.
Austriacki projekt Lwowa jako metropolii kosmopolitycznej przegrał z koncepcjami
narodowymi także i z tego powodu, że wśród krajowej elity politycznej brakowało osób,
zainteresowanych jego poparciem.

Słowa kluczowe: Lwów początku XX w., ukraińscy politycy w Galicji, polscy
politycy w Galicji, życie codzienne, identyczność.


